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Vindplaatsenn motto's 
330 0 

-Dee titel van hoofdstuk 1 verwijst naar: 'Wovon man nicht sprechen kann, darüber mu6 man 
schweigen',, de laatste regel uit Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus (Amsterdam: 
1975). . 
-'Schweigenn mussen wir oft; es fehlen heilige Namen'. Friedrich Hölderlin, 'Heimkunft' 
(Hölderlinn 1993: 226). 
-'Lee silence est Ie père du discours, et la fontaine de la raison'. Guillaume du Vair. Geciteerd uit 
Fumarolii  1980: 517. 
-'Ezz muoz sin in einer stille und in eine swïgenne, da diz wort sol gehoeret werden. Man enmac 
disemm worte mit nihte baz zuo komen denne mit stilheit und mit swïggene'. Meister Eckhart. 
Geciteerdd uit Nibbrig 1981: 15. 
-'Aberr in Wahrheit sind nicht die schwarzen Lettern allein, sondern auch die weiBen Lücken 
Zeichenn der Lehre, nur daB wir sie nicht wie jene zu lesen vermogen'. Martin Buber. Geciteerd 
uitLorenzl989:73. . 
-- 'Dieses Stummsein ist meine Verdammnis'. Georg Büchner. Geciteerd uit Nibbrig 1981: 12. 
-'Ichh verstand die Stille des Aethers, Der Menschen Worte verstand ich nie'. Friedrich Hölderlin, 
'Daa ich ein Knabe war' (1993: 66). 
-'Thee modern Orpheus sings on a lyre without strings'. Ihab Hassan (1971: IX). 
-'OO mon ame! Le poème n'est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, maïs du 
blancc qui reste sur le papier'. Paul Claudel, 'Les Muses' (CEuvrepoétique. Paris: Gallimard, 
1957:: 221-292). 
-- 'Weg met u, penne, over 't gladde papier/ Uwe eigene bane en uw land is 't!'. Guido Gezelle, 
'Terinleidinge'' (2002: 67). 
-'Ill  n'y a que la Beauté; - et elle n'a qu'une expression parfaite, la Poësie. Tout le reste, est 
mensongee - excepté, pour ceux qui vivent du corps, 1'amour, et, eet amour de 1'esprit, ramitié'. 
Stéphanee Mallarmé in een brief aan Henri Cazalis (1995: 344). 
-'Lee monde est fait pour aboutir a un beau livre'. Stéphane Mallarmé, 'Sur 1'évolution littéraire' 
(OC:: 872). 
-'Hoee is het wit te brengen in het zwart?'. Sem Dresden (1965: 585). 
-'Ramenerr son ame a la virginité de la feuille de papier'. Stéphane Mallarmé, 'Variations sur un 
sujet'' (oc: 400). 
-'Lee silence, le néant, c'est bien la 1'essence de la littérature'. Maurice Blanchot (1949: 300). 
-'Dee stilte van Mallarmé zegt ons niets, wat niet hetzelfde is als niets zeggen. Het is de stilte die 
voorafgaatt aan de stilte'. Octavio Paz (1984: 57). 
-'Nunn haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesangs, namlich ihr 
Schweigen'.. Franz Kafka, 'Das Schweigen der Sirenen'. (Samtliche Erzahlungen, P. Raabe 
(red.).. Frankfurt: Fischer, 1970: 350). 
-'Lee silence, qui est a la fois la condition, 1'intention et la vertu de la parole'. Maurice Blanchot 
(1949:: 72). 
-'Whatt we require is silence, but what silence requires is that I go on talking'. John Cage (1980: 
109). . 
-'Silence,, yes, but what silence! For it is all very fine to keep silence, but one has also to consider 
thee kind of silence one keeps'. Samuel Beckett, The Unnamable (1955: 309). 
-'AA mon avis, la chose la plus belle dans L'education sentimentale ce n'est pas une phrase, mais 
unn blanc'. Marcel Proust over Flaubert (in: Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 1971: 595). 
-'Butt what if language expresses as much by what is between words as by the words themselves? 
Byy that which it does not "say" as by what it "says"?' Maurice Merleau-Ponty (1952: 82). 
-'Aucunn grand génie n'a conclu et aucun grand livre ne conclut, parce que 1'humanité elle-même 
estt toujours en marche et qu'elle ne conclut pas'. Gustave Flaubert in een brief aan 
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Mademoisellee Leroyer de Chantepie, 18 mei 1857. {Correspondance. Choix et presentation de 
B.. Masson. Paris: Gallimard 1998: 336 [eerste uitgave 1975]). 
-4Enn het lege wendt zijn gezicht naar ons toe/ en fluistert: / De ben niet leeg, ik ben open'. 
Tomass Tranströmer {Raster 107: 54). 
-'Lee silence éternel de ces espaces infinis m'effraie'. Blaise Pascal {Pensees, F. Kaplan (red.), 
Paris:: Editions du Cerf, 1982: 152). 
-'Diee wahre Sprache der Kunst ist sprachlos'. Theodor Adorno {Asthetische Theorie. In: 
GesammelteGesammelte Schriften. Bd. 7. Frankfurt 1970: 171). 
-'Dee stilte is zelf een hoogtepunt en, beter nog, het heilige der heiligen*. Georges Bataille (1989: 
97). . 
-'Einee Dichtung über den leeren Raum ware auf ihre Weise das absolute Buch, da sie nichts über 
nichtss zu sagen hatte'. Hans Blumenberg (1983: 302). 
-'Hett hapert in mijn stamelmond'. J.H. Leopold, 'Ik ben een zwerver overal' (1988 n: 64). 
-- 'Bk wil gaan schuilen in mijn eigen woorden'. J.H. Leopold, 'Ik wil gaan schuilen in mijn eigen 
woorden'(19888 n: 18). 
-'Schommell  de stilte*. Paul van Ostaijen, De Feesten van Angst en Pijn (1981). 
-'Eenn gedicht bestaat niet alleen uit woorden, het bestaat uit woorden en hun stilte. Misschien 
zelfs,, durf ik te zeggen, uit zo weinig mogelijk woorden en zoveel mogelijk stilte. Een kwestie 
vann spanning dus'. M. Nijhoff in een recensie uit 1927 (1982: 509-10). 
-'Elkk woord vernieuwt de stilte die het breekt'. M. Nijhoff, 'Awater' (1990: 223). 
-'Dee stilte worstelt hijgend naar een woord'. M. Nijhoff 'De vervloekte' (1990: 39). 
-- 'Wahr spricht/ wer Schatten spricht'. Paul Celan, 'Sprich auch Du'(1975, i: 135). 
-- 'Tussen het Ja en het Neen, tussen het Voor en het Tegen, vindt men aldus uitgestrekte 
ondergrondsee ruimten waar de meest bedreigde mens in vrede zou kunnen leven*. Marguerite 
Yourcenar,, Het hermetisch zwart (Amsterdam: Atheneum, Polak & Van Gennep, 2002: 102. 
Vertaling:: Jenny Tuin). 
-'Waaromm schoonheid dan niet ontdaan/ tot leegte, leegte die ademt'. Hans Faverey, 'Zoveel 
dingenn zijn er'(1990: 585). 
-'Theree is no such thing as an empty space or an empty time. There is always something to see, 
somethingg to hear. In fact, try as we may to make silence, we cannot'. John Cage (Geciteerd uit: 
B.W.. Joseph, 'John Cage and the Architecture of Silence'. In: October 81, 1997: 81-104). 

Inleidin g g 

N.B.:: Door technische problemen zijn er twee vormen van literatuurverwijzingen in deze uitgave gekomen, zowel in 
dee tekst als in de noten. In de handelsuitgave van het proefschrift zal er één systeem gebruikt worden. 
11 Susan Sontag wees in 1961 (in On interpretation) al op de behoefte aan kritiek die de nadruk legt op de vorm van 
hett gedicht: 'What is needed is a vocabulary - a descriptive, rather than prescriptive, vocabulary - for forms. [..] 
Equallyy valuable would be acts of criticism which would supply a really accurate, sharp, loving description of the 
appearancee of a work of art. [..] Our task is not to find the maximum amount of content in a work of art, much less to 
squeezee more content out of the work than is already there. Our task is to cut back content so that we can see the 
thingg at all' (1969: 12-14). Bijna dertig jaar later zag Levenston echter nog steeds reden tot klagen: There is a wealth 
off  material of what poetry sounds like (..] Very littl e has been written about what it looks like' (Levenston 1992: 6). 
22 Onder invloed van het structuralisme van de jaren zestig is er wel enige aandacht voor de vorm ontstaan, met name 
inn de Verenigde Staten. Zie bijvoorbeeld Hermstein Smith 1986, Drucker 1994, Perloff 1981, Hartman 1980, Bahti 
1996,, Frank & Sayre 1988 en Nanny 2001. Hun studies bespreek ik in paragraaf 1.5. 
33 Sötemann (1985: 84-88) definieerde 'zuivere' poëzie als volgt. In plaats van de boodschap, en de rol van de dichter 
alss ziener, zoals in 'onzuivere' poëzie, gaat het in de 'zuivere' traditie om de vorm van het gedicht. Het gedicht is 
geenn getuigenis, maar een object op zichzelf: 'het wonder waar de dichter op hoopt, is dat op de een of andere 
ondoorgrondelijkee manier het instrument, het voltooide gedicht, het mysterie zelf zal belichamen en tot uitdrukking 
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brengenbrengen11.. De dichter wordt gezien als een 'constructeur', en de taal is belangrijker dan de ideeën. Voorzover de taal 
tekortschiet,, wordt dat gecompenseerd door het gedicht zo concreet en tastbaar mogelijk te maken. Inmiddels is 
Sötemannss onderscheid moeilijk houdbaar gebleken (zie onder anderen Mare Reugebrink in 'Welkom in Babel', 
BzzlletinBzzlletin 274, 2000). Ook binnen mijn corpus gaat het niet op. Daarvoor hebben in ieder geval Van Ostaijen en Celan 
tee veel 'onzuivere*  aspecten in hun poëtica. 
Eenn andere mogelijke onderverdeling binnen moderne poëzie werd gemaakt door Marjorie Perloff. Zij 
onderscheiddee een 'Other tradition*  waarin de de nadruk ligt op 'the poem as language construction in which the free 
playy of possible significations replaces iconic representation' (1980: 66). Zoals ik aan het einde van paragraaf 1.6 zal 
toelichten,, denk ik dat haar onderscheid evenmin functioneel is voor mijn onderzoek. 
44 Friedrich 1956: 36. 

Zoo luidt de omschrijving van Johanna Drucker van het soort poëzie dat zij bestudeert in haar studie naar typografie, 
diee veel gemeen heeft met mijn onderzoek (zie ook p.64). Zij stelt dat het idee van 'materiality' dwars door de 
stromingenn heen loopt, en dat de nadruk op autonomie het universele is in de door haar bestudeerde poëzie en 
beeldendee kunst: 'the insistence upon the autonomous status of the work of art (visual or literary) which veritably 
definess the founding premise of modernism was premised upon the capacity of works to claim the status of being 
ratherr than representing. To do this, the materiality of their form had to be asserted as a primary in-itself condition 
nott subordinate to the rules of imitation, representation, or reference' (1994: 10-11). 
66 Blanchot beschreef wat er gebeurt als je met het commentaar alle 'kieren' in de tekst volstopt, of juist leeg laat. Dan 
iss het zo of de beschouwer 'door dit alleszeggende spreken, het werk weliswaar voltooit, maar het toch stom maakt 
[..]]  of zo dat hij er genoegen mee neemt het werk te herhalen, rekening houdend met die tussenruimte die er binnenin 
eenn reserve vormt, niet door haar dicht te stoppen maar juist leeg te laten' (Blanchot 1987: 138). 

Vann alle zes de oeuvres die ik bestudeer, waren betrouwbare (varianten)edities voorhanden. Dat was ook een van de 
criteriaa bij de keuze van het corpus. 

Hoofdstukk 1. *Waarvan men niet spreken kan..' 
11 'Qu'il n'est pas moins beau de composer, que les vers' (Mallarmé 1951: 872). In de rest van dit hoofdstuk zal dit 
werkk worden aangeduid met de afkorting OC, gevolgd door een paginanummer. 
22 Zie ook de paragraaf over 'visuele poëzie'. 
33 Hollander 1975: 256. 
44 Ibidem: 264. 
55 Sterne 1964: 164. 
66 In: 'Paradoxe sur Ie comédien' (1965: 289-381. Citaat op 333-4). 
77 Longinus 1980: 36. 

Fumarolii  1980: 61. Het begrip van het sublieme of het verhevene zal in de romantiek opnieuw worden verbonden 
mett het zwijgen. Zie paragraaf 1.5. 
99 Fumaroli 1980: 149. 
100 Ibidem: 325. 

Dinouartt had zijn tekst overgeschreven uit een anoniem werk uit 1696. 
Ziee ook: 'Les silences de la vertu', S. Rappaport, in: 1848: revolutions et mutations au xixe siècle. Themanummer 

'Lee silence au xrxe siècle', 10 (1994). 
133 Fumaroli 1980: 68. 
144 Augustinus 1983: 267-8. 
,5Mazzeol962:181. . 
166 Augustus 1983: XI: 18. 
177 Mazzeo 1962: 187. 
188 Wolosky 1995: 34. 
199 Augustinus 1997: 10. 

Alleenn Mozes treedt in de 'duisternis' waar God is. Turner, die in The Darkness of God een aantal metaforen uit de 
mystiekk opnieuw beziet, wijst erop dat hier de dialectiek begint waarbij het opstijgen naar het licht pijnen, angst en 
duisterniss veroorzaakt of zelfs de dood tot gevolg heeft. Volgens haar is de tegenstelling spraak-stilte in de negatieve 
theologiee gebaseerd op deze dialectiek. Wat Dionysius zegt, is een transpositie van de grotallegorie in taal: zoals de 
zonn duisternis inhoudt bij Plato, zo is het goddelijke 'a language-defeating silence' (Turner 1995: 22). 
211 Geciteerd uit Buning 1994:46-47. 

Veell  van Hadewychs thema's zijn dezelfde als bij Eckhart, die ongeveer een halve eeuw vroeger leefde. Toch valt 
niett met zekerheid te zeggen of er sprake is geweest van rechtstreekse invloed van Eckhart op Hadwych, of dat zij 
schrijvenn over gemeenschappelijke thema's die in de dertiende eeuw van belang waren in de theologie. Zie 
'Hadewychh and Eckhart - Amor intellegere est' door Saskia Murk-Jansen, in: McGine 1994: 17-30. 
233 Mommaers 1987: 135. De hierna volgende teksten van Hadewych worden bij hem geciteerd. 
244 Ibidem: 137. 
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255 Ibidem: 152. 
266 Ibidem: 148. 
277 Katz 1992: 5. 
288 Borges 1986: 5-26. 
29Scholeml973:48. . 
300 'Die Kabbala, wörtlich 'Überlieferung', namlich Überlieferung von den göttlichen Dingen, ist die jüdische Mystik' 
(Scholemm 1973: 7). 
311 Scholem 1973: 54. 

Ibidem:: 56-58. 
""  Ibidem: 64. 
34Woloskyl995:214. . 
355 'Die Tora ist ein Name, aber dieser Name ist wie ein lebendiger Organismus gebaut' (Scholem 1973: 65-66). 
366 De Feijter 1994: 59. 
37DeFeijterl994:60. . 
388 Wolosky 1995: 215. Zie over joodse mystiek ook het intermezzo over Celan. 
399 Otto 1967: 16-17. 
400 De Feijter 1994: 67. 
411 Buber 1967: 78. 
422 Ibidem: 558. 
433 Steiner 1967:40. 
444 Ibidem: 59. 
455 Ibidem: 66-67. 
466 Berlin 1999: 52. 
477 Spinoy 1994:76. 
488 Ibidem: 71. 
499 Lyotard 1986: 25. 
500 Spinoy 1994: 152. Het citaat is van Lyotard. 
5tt Otto 1947: 83. 
522 Ibidem: 85. 
533 Berlin citeert deze uitspraak van Schlegel zonder bronvermelding. Zijn redacteur heeft het oorspronkelijke citaat 
niett terug kunnen vinden. Vandaar dat ik dit in het Engels citeer (Berlin 1999: 104). 
544 Schlegel 1967: 183. 
555 Vergelijk ook Behler, die in German Romantic Literary Theory stelt datje de romantische theorie van Schlegel en 
Novaliss kan beschouwen als het begin van de moderne literatuur. 
566 Behler 1993: 153. 
577 Novalis 1960: 685-6. 
588 Nauen 1971:44. 
599 In de vertaling van Den Besten (1993: 69): 

Dee dichter late hem onberoerd 
alss de geest der natuur, 
aann zulk een stof 
wordtt tot knechtje 
dee meester. 

Hijj  kan in het gedicht 
niett leven en blijven, 
hijj  leeft en blijf t in de wereld. 

600 Allemann 1954: 24-26. 
611 In Hölderlin 1993:407. 
622 In de vertaling van Den Besten (1993: 67): 

] ] 

Well  riep ik u toen nog niet aan 
bijj  de naam en ook gij 
noemdee mij nooit, gelijk mensen gewend zijn, 
alss kenden z'elkaar. 
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Tochh kend'ik u beter 
dann ooit ik een mens heb gekend, 
ikk verstond de stilte van d'Aether, 
derr mensen woorden verstond ik nooit. 

Mi jj  vormde de klank 
vann de suiz'lende hof 
enn liefhebben leerd'ik 
onderr de bloemen. 

Omarmdd door de goden werd ik groot. 
63Piltzl987:: 100. 
644 Ibidem: 185. 
655 In de vertaling van Den Besten: 

enn hij die spraakloos heerst en die onbekend 
bereidtt wat staat te komen, de God, de Geest 

opnieuww - o schone dag! - voor lange 
jarenn in mensentaal zelf zich uitspreekt. 

666 Uit het voorwoord van Den Besten bij Hölderlin 1993. 
677 Zie bijvoorbeeld George Steiner, die schrijft: 'His posthumous life in a shell of quiet, similar to that of Nietzsche, 
standss for the word's surpassing of itself, for its realization not in another medium but in that which is its echoing 
antithesiss and defining negation, silence' (1967: 67). 

Hölderlinn 1993: 130-133. In de vertaling van Den Besten luiden de regels: 'dat mijn tederste snaren zelfs// gans 
verstommenn voor u, dat ik beschaamd - -/ als een bloem van de nacht [..]'. 
699 Lorenz 1989: 23. 
700 Hölderlin, 'Anmerkungen zum Oedipus'. (1952: 195-202. Citaat staat op 195-196). 
711 Zie bijvoorbeeld Dresden 1980: 14. 
722 1956: 36. 
73 3 

Kenmerkendd is volgens Friedrich dat de thema's uit moderne poëzie alleen in negatieve categorieën beschreven 
kunnenn worden: angst, duisternis, fantasie, verlangen naar het niets, incoherentie, vervreemding, fragmentatie, et 
cetera.. Dat werkt reducerend, zo betoogt Culler (in: Budick en Iser 1987: 196): 'In sum, negative categories in the 
criticall  tradition may have exerted a more constraining influence than we imagine and contributed to an ideology of 
lyricc and of self that systematically recuperates negativity' (1987:197). Hij meent dat bijvoorbeeld Baudelaires werk 
inn verband gebracht kan worden met het sublieme van Kant; de geest blokkeert bij een overdaad, maar dat is juist een 
positievee ervaring. Het gaat dan om een negativiteit die de heterogeniteit van indrukken en ervaringen reduceert om 
zee geschikt te maken voor esthetische recuperatie. 
744 Samtliche Werke. 15 Banden. Herausg. von G. Colli en M. Montinari (red.): Deutscher Taschenbuchverlag: 
München.. Bd. 3 (1988): Diefröhliche Wissenschaft Par. 125: 481. 
755 Hofmannsthal 1979: 461-472. 
766 Lorenz 1989: 17. 
777 Het eerste versregelwit, waardoor poëzie voor het eerst visueel verschilde van proza, wordt gewoonlijk 
toegeschrevenn aan Aristophanes van Byzantium (257-180 v. Chr.). De 'uitvinding*  van de witregel dateert van de 
eerstee eeuw voor Christus: in fragmenten uit de poëzie van Gallus zijn witregels te zien en wordt er ingesprongen bij 
pentameters. . 
788 Een definitie van het enjambement stamt uit de veertiende eeuw, en is van Nicolo Tibino: "Vaak gebeurt het dat 
hett ritme ophoudt, zonder dat de betekenis van de zin voltooid is" (Multiocens enim accidit quod, finita consonantia, 
adhucc sensus orationis non est finitus) (Agamben 2000: 63). 

Hijj  wijst poëziebeschouwers bijvoorbeeld op de noodzaak aandacht te besteden aan versregeleindes: 'The critic, 
then,, will need to be alert to that stylistic potentiality, the line-ending, which furnishes a counterpart to such a concern 
withh boundaries' (Ricks 1984: 101). 
800 1984: 89-90. 
811 Uit: The poetical works ofP.B. Shelley. W.M. Rosseti (ed.). Londen: Ward, Lock & Co. Z.j. 
822 Gezamenlijke Dichtwerken, Leeuwarden: Suringar, 1855.12 delen. Deel X (1856): 42-46. 
33 Zie Oosterholt 1998 voor dit 'authenticiteitsdi scours' in de Nederlandse letteren. 

844 Zie Beets 1905, deel I: 246. In de eerste druk uit 1837 heet Gwy nog Guy de Vlaming. 
85Feithh 1982: 116. 
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866 Over de 'humor-cultus' in de Nederlandse Romantiek heeft Jongejan een uitvoerige studie geschreven, waarin zij 
ookk de typografie als een humoristisch procédé onderzocht. Zij onderscheidt een aparte categorie van het 'graphisch 
enn typographisch comische', 'bestaande uit de aanvulling of quasi-verduidelijking van den tekst door nietszeggende 
off  kinderlijk-naïeve, onbeholpen teekeningen, vetgedrukte leestekens, eigenaardigen druk, blanco pagina's, etc'. Zij 
noemtt als voorbeeld daarvan het tijdschrift De Lantaarn uit 1798 waarin alleen de titel van een hoofdstuk was 
afgedrukt,, met daaronder een blanco pagina, en een noot van anderhalve pagina. (Jongejan 1933: 222). De 
strepomaniee is in de eerste plaats een parodie op de sentimentele schrijvers, maar 'Gedeeltelijk moeten we haar 
echterr opvatten als de gebruikelijke typografische voorstelling van de aposiopese en in dat geval zouden wij haar 
beterr bij de gewone comische verhulling en verstomming kunnen rekenen' (Jongejan 1933: 229). 
""  1964: 347. 87 7 

1964:120. . 
Claess 1993: 24-25. 
Gezellee 2002: 93. 

911 In Rijmsnoer (2002:188) staat een gedicht waarin Gezelle zijn ambigue karakter vorm lijk t te geven. Het begint 
zo: : 

Enn mocht ik maar 
tweee zielen hebben, 

'nn mocht ik maar 
tweee menschen zijn, 
'kk zou weven mij 

tweêrhandee webben: 
een'' webbe groef, 
een'' webbe fijn. 

[»] ] 

Dee vorm ondersteunt hier het verlangen naar zelfverdubbeling; in iedere strofe springen twee regels uit in de 
linkermarge,, regels die in deze strofe ook nog beginnen met 'twee'. De herhaling van 'een' webbe' versterkt dit 
effectt nog. 
922 Nog een voorbeeld van een betekenisvol gebruik van het wit staat in dezelfde bundel, en is een sneeuwgedicht 
(2002:: 130): 

Voll  naalden vliegt de lucht, 
voll  priemend ijsgekertel, 

datt glinstert in de zon, 
en,, met den asemtocht 

gezwolgen,, kilt en kerft 
dee kele en 't haargespertel, 

datt in de neuze temt 
denn toevoer van de locht. 

'tt Is bijtend koud. Een spree 
vann witheid, ongemeten, 

'tt zij waar ge uwe oogen vlucht, 
ligtt overal gespreid; 

'tt is snee' tot in uw huis, 
'tt komt snee'door al de spleten; 

'tt is snee, 't is immer snee', 
enn al sneeuwwittigheid. 

Dee wind komt, wild en boos, 
gesnoeidd uit alle gaten; 

geenn ruste en wilt hij, eer 
hijj  eenmaal weten zal 

datt 't volk verdwenen is, 
enn hem wil meester laten... 

'tt is bijster, bijtend koud, 
enn 't wintert overal. 
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Hierr zien we dus weer een mooi voorbeeld van een iconische lange regel: "t komt snee door al de spleten;'. Ieder 
vann deze drie strofen eindigt én begint met lucht, kou, sneeuw, witheid: het blaast door het gedicht heen alsof het net 
zoo vol gaten en spleten zit als 'uw huis' (de kerk, neem ik aan, naar analogie met het hiervoor geciteerde gedicht, en 
doorr ^t volk' dat er komt). De gaten en spleten zijn er ook inderdaad in dit gedicht, door om de regel in te springen 
geeftt Gezelle het een bepaald 'open' aangezicht. 
933 Spinoy 1996: 16. 

Ibidem:: 19. 
955 Neem bijvoorbeeld het gedicht 'Casselkoeien' (2002: 196). Typografisch is het een sterk afwijkend vers, dat ook 
nogg begint met de woorden 'Aanschouwt mij'. Dit is een van de plaatsen waar vorm en inhoud samenvallen, en de 
vormm van het gedicht materialiseert. 
966 Gorter 1928: 88. 
977 2001: 240. 
988 Ibidem: 242-3. 
"Gorterr 1928: 51. 
1000 Rodenko 1991: n: 253. 
1011 Mallarmé 1995: 583-589. 

Uitt Variations sur un sujet, een maandelijkse kroniek die Mallarmé in 1895 schreef voor La Revue Blanche (OC 
1571). . 

'Evoquer,, dans un ombre expres, 1'objet tu, par des mots allusifs, jamais directs, se réduisant è du silence égal, 
comportee tentative proche de créer: vraisemblable dans la limite de 1'idée uniquement mise en jeu par 1'enchanteur 
dee lettres jusqu'a ce que, certes, scintille quelque illusion egale au regard. Le vers, trait incantatoire! Et, on ne déniera 
auu cercle que perpétuellement ferme, ouvre la rime une similitude avec les ronds, parmi Pherbe, de la fée ou 
magicien'' (OC: 400). 

Mallarméé 1995: 586. Ruwweg te vertalen als: 'De Orfïsche verklaring van de aarde, die de enige verplichting van 
dee dichter is en het literaire spel bij uitstek. Omdat het levende ritme van het boek, zelfs tot in de vormgeving van de 
pagina'ss zich plaatst naast de vergelijkingen van deze droom, of Ode'. 

Uitt Variations sur un sujet, geschreven tussen 1886 en 1896. 
1066 Volgens Blanchot houden Mallarmés ideeën over het Boek niet in dat het Boek het hele universum zou moeten 
beslaan,, maar juist het omgekeerde daarvan - de afwezigheid van dat universum, alles gereduceerd tot niets. Op de 
grenss tussen het bestaan en het niets zou er een raadselachtige kracht zijn die alles samenvat in een maagdelijke 
afwezigheidd en zelf opgaat in de leegte die ze oproept: 'A 1'intersection de Fexistence et du néant, s'affirme une sorte 
dee force énigmatique, capable, pendant qu'elle resume tout 'en une vierge absence éparse', de persister encore pour 
acheverr sa tache, puis de sa résorber elle-même dans le vide qu'elle a appelé' (Blanchot 1949: 43). 
1077 Zie Mallarmé 1995: 342 (voetnoot van Bonnefoy). 

1995:: 310. In parafrase: 'Als ik koude beelden oproep om de werkelijkheid te ontvluchten, zal ik je vertellen dat 
ikk sinds een maand op de meest pure gletsjers van de Esthetica verblijf, dat ik na het Néant gevonden te hebben, nu 
hett Schone gevonden heb, en dat je je niet kan voorstellen tot welke heldere hoogtes ik me waag. Het zal uitmonden 
inn een geliefd gedicht waaraan ik werk, deze winter (of een volgende), Hérodiade, waaraan ik me geheel heb gewijd 
zonderr het te weten, vandaar mijn twijfels en mijn onbehagen, en waarvoor ik eindelijk het woord gevonden heb dat 
mee sterkt en het werk zal vereenvoudigen'. 

Voorr de zuiverheid van het werk was het van belang dat de dichter zelf als dood was: 'Je viens de passer une 
annéee effrayante, ma Pensee s'est pensee, et est arrivée a une Conception Pure. Tout ce que, par contre-coup,, mon 
êtree a souffert, pendant cette longue agonie, est inénarrable, mais, heureusement, je suis parfaitement mort, et la 
regionn la plus impure oü mon esprit puisse s'aventurer est 1'Eternité, mon Esprit, ce solitaire habituel de sa propre 
Pureté,, que n'obscurcit plus même le reflet du Temps' (1995: 342). 
ll0Bénichouu 1995:25. 

'C'estt bien ce que j'observe sur moi - j e n'ai créé mon oeuvre que pax elimination, et toute vérité acquise ne 
naissaitt que de Ia perte d'une impression qui, ayantt étincelé, s'était consumée et me permettait, grace a ses ténèbres 
dégagées,, d'avancer plus profondément dans la sensation des Ténèbres Absolues. La Destruction fut ma Beatrice'. 
Naa die verwijzing naarde muze van Dante, gaat Mallarmé verder met een weinig bescheiden vergelijking: de dag 
ervoorr heeft hij de eerste ruwe schets van het (Euvre afgemaakt: 'Ik keek ernaar zonder extase en zonder ontsteltenis, 
enn zag dat het was. De Venus van Milo, de Gioconda, zijn, de twee grote schijnsels van Schoonheid op deze aarde, 
enn dit (Euvre, zoals het gedroomd is, is de derde*. 
1,21995:: 347/355. 
1133 In: 'Crise de vers', OC: 366. 
1144 Marchal 1985: 166 e.v. 
1155 In de vertaling van Paul Claes (Mallarmé 1986: 31): 
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Nuu hoog zijn pure nagels wijden hun onyx, 
Draagtt de Angst deze middernacht, het fakkelgloren 
Vann menig avonddroom verbrand door de Phoenix 
Diee opgevangen wordt door geen der lijkamforen 

OpOp de credensen, in het leeg salon: geen ptyx, 
Kleinoodd in welklinkende ijdelheid verloren, 
(Dee Meester is geween gaan putten uit de Styx 
Mett 't enig voorwerp dat het Niet zich heeft verkoren.) 

Maarr aan het kruisraam op het noorden gapend, ligt 
Eenn goud in doodsstrijd volgens het decor wellicht 
Derr eenhorens die vuur tegen een nixe smeten, 

Zij ,, hemelnaakt bezweken in de spiegel, al 
Gaatt ginder in het door de lijst omrand vergeten 
Vann schitteringen schielijk staan het zevental. 
1166 Ook hermetisme wordt gezien als een vorm van zwijgen. Een van de vormen van 'moeilijkheid*  die Steiner 
noemtt in zijn boek On difficulty is de 'ontologische' moeilijkheid, die het contact tussen tekst en lezer geheel of 
gedeeltelijkk verbreekt. Die confronteert ons met de vraag naar de menselijke taal, de status van betekenis, de 
noodzaakk van het gedicht. 
1,77 Claes baseert zijn interpretatie van het sonnet (in: Mallarmé 1986: 75) op die beschrijving. Afgezien van de vraag 
off  de ets dezelfde inhoud heeft als het sonnet, vind ik het eerste deel van Mallarmés eigen uitleg van meer belang 
voorr het begrip van het gedicht. 
1181985:: 157. 
l ,9Blanchotl949:44. . 
1200 Ook van dit gedicht geeft Claes een vertaling (Mallarmé 1986: 59): 

Niets,, dit schuim, ongerept gedicht, 
Slechtss om de roemer aan te geven; 
Zoo komt de meermintroep gedreven 
Diee merendeels gekanteld ligt. 

Wijj  varen verder, ik allicht, 
Mijnn vrienden, bij de achtersteven 
Enn u de boeg die zich verheven 
Doorr bliksemvloed en winters richt; 

Eenn grootse dronkenschap beving er 
Mijj  zonder vrees voor haar geslinger 
Staandee te klinken op het heil 

Verlatenheid,, steenrif, gesternte 
Vann alles wat eenmaal bewerkte 
Dee blanke wake om ons zeil. 
1211 Dresden 1980: 108. 
1222 Vgl: Chisholm 1962: 78, Marchal 1985: 36-37. 
1233 In zijn brieven maakt Mallarmé vaak gewag van de moeizame totstandkoming van dit gedicht. 'Hérodiade, oeuvre 
solitaire,, m'avait sterilise: je la reserve pour les cruels hivers\ schrijft Mallarmé aan Eugène Lefébure in 1864 (1995: 
246).. Hoewel het gedicht pas postuum werd gepubliceerd, was Mallarmé er toen al aan begonnen. 'Avec terreur', 
zoalss hij aan Cazalis schrijft, 'car j'invente une langue qui doit nécessairement jailli r d'une poétique tres nouvelle'. 
Dezee nieuwe poëtica vat hij vervolgens samen in de beroemd geworden uitspraak: 'Peindre non la chose, mais Veffet 
qu'elleproduifqu'elleproduif (1995: 206). 
!244 'L'avantage si j'ai droit a Ie dire, littéraire, de cette distance copiée qui mentalement sépare des groupes de mots 
ouu les mots entre eux, semble d'accélérer tantot et de ralentir Ie mouvement, Ie scandant,, 1'intimant même selon une 
visionn simultanée de la Page: celle-ci prise par unité comme Test autre part Ie vers ou ligne parfaite' (1951:455). 
1255 'La difference des caractères d'imprimerie entre Ie motif preponderant, un secondaire et d'adjacents, dicte son 
importancee è 1'emission orale et la portee, moyenne, en haut, en bas de page, notera que monte ou descend 
('intonation'' (1951:455). 
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1266 Valéry 1930: 193-194. 
'Lee vaisseau y donne de la bande, de haut d'une page au bas de 1'autre, etc.; car, c'est la tout Ie point de vue (qu'il 

mee fallait omettre dans un périodique) le rythme d'une phrase au sujet d'un acte ou même d'un objet n'a de sens que 
s'ill  les imite, et, figure sur le papier, repris par la lettre, a 1'estampe originelle, n'en sait rendre, malgré tout, quelque 
chose'' (OC: 1582). 

'Appuyer,, selon la page, au blanc, qui 1'inaugure son ingénuité, a soi, oublieuse me du titre qui parlerait plus haut: 
et,, quand s'aligna, dans une brisure, la moindre, disséminée, la hasard vaincu mot par mot, indéfectiblement le blanc 
revient,, tout a 1'heure gratuit, certain maintenant, pour conclure que rien au-dela et authentiquer le silence-' [..] 
Virginitéé qui solitairement, devant une transparence du regard adéquat, elle-même s'est comme divisée en ses 
fragmentss de candeur, Fun et 1'autre, preuves nuptiales de I'Idée. L'air ou chante sous le texte, conduisant la 
divinationn d'ici Ia, y applique son motif en feluron et cul-de-lampe invisibles.' (OC: 387). 

1930:: 199. Overigens was Mallarmé niet de enige in zijn tijd met die belangstelling. Zo schreven de gebroeders 
Goncourtt in 1890 in hun dagboek: 'Aujourd-hui Rodenbach parle ingénieusement de la page imprimée du livre qui, 
vuu les combinaisons des interlignes, des é la ligne, des capitales, des italiques, etc. etc, est arrivée a rarrangement 
artistiquee et, comme il le dit, a 1'orchestration de raffiche'. (Geciteerd uit de eindnoten in Apollinaire 1959: 1074-5). 
Ziee ook Drucker 1994 voor het belang van reclame en typografie voor Mallarmé en de avant-gardisten. 
,30Cohnl949:9. . 
1311 1994: 54/5. 
1322 Valéry 1930: 193-194. 

'Lee hasard n'est pas libéré par la rupture du vers regie: il est au contraire, étant précisement exprimé, soumis a la 
loii  exacte de la forme qui lui répond et a laquelle il doit répondre. Le hasard est sinon vaincu en cela, du moin attiré 
danss la rigueur de la parole et élevé a la ferme figure d'une forme oü il s'enferme' (Blanchot 1959: 284). 

Ikk gebruik even het (onbevredigende) woord 'theoretici' als oplossing voor het feit dat het hier gaat om 'denkers' 
diee zowel filosoof als literatuurbeschouwer zijn. 
1355 1953: 12. 

'Cett art a la structure même du suicide: le silence y est un temps poétique homogene qui coince entre deux 
couchess et fait éclater le mot moins comme une lumière, un vide, un meurtre, une liberté' (Barthes 1953: 106). 
1377 1953: 106. 
1388 1974: 60-72. 

'L'éliminationn Mallarméenne, c'est l'approfondissement et 1'espacement de reference comme distance 
infranchissablee qui sépare le verbe et la chose et garantit au premier sa portee d'idéalité'. 
)40 0 

141 1 

Lyotardd 1974: 61-64. 
Derridaa 1972a: 222. 

142 2 
1972a:: 282-283. 
'Lee "blanc" se donne d'abord, a une lecture phénoménologique ou thématique, comme la totalité inépuisable des 

valencess sémantiques qui ont avec lui (mais qui, lui?) quelque affmité tropique'. 
1444 1972a: 283-284. 

'Cee non-sens ou non-thème de 1'espacement qui met les sens en rapport les uns avec les autres (les sens 'blancs' 
ett les autres), les empêchant aussi de se rejoindre jamais, aucune description ne peut en rendre compte.' 
146 6 

147 7 
'see re-marque toujours comme disparition, effacement, non-sens*  (1972a: 285). 
'C'estt en inscrivant en lui-même indéfïniment, marque sur marque, qu'il multiplie et complique son texte, texte 

danss le texte, marge dans Ie marque, Tune dans 1'autre indéfïniment répétée: abïme' (1972a: 297). 
1488 'Le "blanc" marque chaque blanc (celui-ci plus tout autre), la virginité, la frigidité, la neige, le voile, 1'aile du 
cygne,, l'écume, le papier, etc, plus le blanc qui permet la marque, en assure 1'espace de reception et de production. 
Cee "demier" blanc (ou aussi bien ce "premier" blanc) n'est ni avant ni après la série' (1972a: 285). 

'Onn peut aussi bien le soustraire de le série (en quoi on le déterminerait comme un manque a passer sous silence) 
ouu I'ajouter en surnombre au nombre, füt-il infini, des valences blancs, soit comme un blanc accidentel, un déchet 
inconsistantt dont la "consistance" apparaitra mieux plus loin, soit comme un autre thème que la série ouverte doit, 
libérament,, acceuillir, soit encore comme un espace transcendental de 1'inscription. Jouant dans cette structure 
différential-supplémentair,, toutes les marques doivent s'y plier, recevoir le pli de ce blanc. Le blanc se plie, est 
(marquéé d'un) pli' (1972a: 285). 
1500 1993: 18. 
1511 Blanchot 1959: 11. 
1522 Schulte Nordholt 1993: 21. 
153 3 

154 4 

155 5 

156 6 

157 7 

Blanchott 1943: 120. 
Ibidem:: 129. 
Ibidem:: 130-131. 
1943:: 192. 
Blanchott 1949: 39. 
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1588 Ibidem: 41. 
1599 Blanchot 1949:41. Schulte Nordholt legt dit als volgt uit: bij Mallarmé vervliegen zowel het ding als zijn concept 
alss het woord in een vluchtbeweging die niet naar het Néant leidt, noch naar de afwezigheid van taal, maar naar het 
gedichtt zelf: 'Presence de 1'absence dans un silence fait de mots. Ce qui effectue cette transposition, c'est d'une part 
Iee vers, de 1'autre Ie poème comme structure, comme espace visuel' (SN 69). In tegenstelling tot Blanchot gaat 
Schultee Nordholt in op de rol van de muziek daarbij. Men heeft Mallarmés verwijzingen naar muziek altijd begrepen 
inn het kader van de symbolistische voorkeur voor muziek, maar Schulte Nordholt meent dat Mallarmés verwijzingen 
naarr de muziek moeten worden gelezen als een metafoor voor poëzie zelf. In zijn brieven verbond Mallarmé muziek 
aann de Griekse betekenis van het woord: Idee of ritme in relaties. Muziek betekende voor Pythagoras de harmonieuze 
kosmos,, als een geordend wiskundig systeem: 'Ce que Mallarmé appelle la Musique, c'est done eet ordre inherent a 
Punivers,, c'est Tensemble des rapports existant dans tout' (SN 71). Voor Mallarmé ligt de stilte van zijn poëzie juist 
dichterr bij de ideale, universele orde dan de muziek, die immers aan hoorbare klanken gebonden is. 
1600 In een later stuk, 'L'experience de Mallarmé' in L 'espace littéraire, zegt Blanchot opnieuw dat de essentiële taal, 
dee taal van de dichter, de stilte zelf is: 'ce langage dont toute la force est de n'être pas, toute la gloire d'évoquer, en sa 
propree absence, 1'absence de tout: langage de 1'irréel, fictif et qui nous livre a la fiction, il vient du silence et il 
retoumee au silence' (1955: 34). 
1611 Mallarmé 's ideëen over 'Le Livre' houden ook niet in dat het Boek het hele universum zou moeten beslaan, maar 
juistt het omgekeerde daarvan; zijn gerealiseerde afwezigheid, alles gereduceerd tot niets. Dus op de grens tussen het 
bestaann en het niets is een raadselachtige kracht die alles samenvat in een maagdelijke afwezigheid en zelf opgaat in 
dee leegte die ze oproept: 'A 1'intersection de 1'existence et du néant, s'affirme une sorte de force énigmatique, 
capable,, pendant qu'elle resume tout "en une vierge absence éparse", de persister encore pour achever sa tache, puis 
dee sa résorber elle-même dans Ie vide qu'elle a appelé' (1949:43). 
1621949:: 44. 
1633 Zie ook Schulte Nordholt 1993: 72. 
1644 Als het de eigenschap is van poëziee om de realiteit te vervangen door een afwezigheid, vervolgt Blanchot, en 
daarnaa door de afwezigheid van die afwezigheid, dan komt er een moment dat poëzie zelf alleen afwezigheid van 
alless is, de verdwijning van het universum, Tenveloppe de rien', 'un étrange pouvoir en equilibre entre rien et tout' 
(Blanchott 1949:71). 
1655 1949: 72. 
1666 Blanchot spreekt zelff  dan ook over 'signes d'espace' als 'ponctuation, accent, scansion, rythme (configuration)'. 
167'[..]]  la déchirure, la rupture incisive (le tracé invisible d'un trait) par laquelle le dedans retourne étemelllement au 
dehors,, tandis que s'y désigne au pouvoir de donnerr sens, et comme son origine, Pécart qui toujours Pen écarté' 
(1969:253-254). . 
1688 In Le livre a venir, waarin hij vertelt over Artauds worsteling om zijn gedichten op papier te krijgen, en over de 
correspondentiee die de dichter daarover voerde met zijn uitgever Jacques Rivière. Uiteindelijk wordt de 
correspondentiee zelf dan maar uitgegeven. Artaud zei zijn hele leven te schrijven om uit te leggen dat hij niets kon 
schrijven.. Waarom schreef hij dan, als er niets te zeggen valt, vraagt Blanchot zich af. Omdat dit niets zo radicaal is 
enn gevaar aankondigt, spanning veroorzaakt, zodat het de vorming van een woord eist. Over Artauds gedichten zegt 
Blanchot:: 'Leur défaut devenait plenitude'. De leegte van deze teksten is 'un vide actif. Maar door zijn strijd kan 
Artaudd vasthouden aan het leven. Hij blijf t zoeken naar Pintimité de rupture, dat is 'le supplice d'un manque 
fundamental'' (1959: 51). In L'entretien infini gaat Blanchot opnieuw in op Artaud en diens poëtica, met name op zijn 
ideee van de poëzie als ruimte. Het gaat dan niet om de ruimte van de woorden, maar van hun verbindingen die altijd 
aann de woorden voorafgaan. Die verbindingen ('rapports') zijn weliswaar door de woorden gegeven maar vormen 
ookk de spanning die de woorden in beweging brengt. Het is het verschijnen van het verdwijnen van de woorden: het 
ideee van deze ruimte als pure toekomst: '1'idée de 1'image et de Pombre, du double et de Pabsence "plus rêelle que la 
presence"presence" c'est-a-dire 1'expérience de Pêtre qui est image avant d'etre objet, et 1'expérience de Part comme révolte, 
maiss la révolte la plus grave, bien qu'apparemment non réelle [..]' (1969: 435-6). 
1699 Schulte Nordholt 1993: 293 en Hill 1997: 56. 
1700 1949: 327. 
1711 'Pour que je puisse dire: cette femme, il faut que d'une maniere ou d'une autre je lui retire sa realité d'os et chair, 
laa rende absente et 1'anéantisse. Le mot me donne Pêtre, mais il me le donne privé d'etre. Il est Pabsence de eet être, 
sonn néant, ce qui demeure de lui lorsqu'il a perdu Pêtre, c'est-a-dire le seul fait qu'il n'est pas' (1949: 325). 
1722 'Dans ce fait que les mots aussi sont des choses, une nature, ce qui m'est donné et me donne plus que je n'en 
comprends.. Tout a Pheure, la realité des mots était un obstacle, maintenant, elle est ma seule chance' (1949: 330). 
1733 1949: 330. 
,74Bataillel989:70. . 
1755 Blanchot 1969: 8. 
1766 Blanchot en Bataille voeren Hegels ideeën verder. Volgens hen weigert de dialectische beweging van Hegel, 
uitmondendd in zijn positive 'opheffing', de dood van het singuliere te beschouwen. Daarom noemen ze die dialectiek 
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ookk 'de grote weigering'. Het schrijven, de tweede versie van de negativiteit, neemt dan wel de onmogelijke taak op 
zichh om de singuliere dood te benaderen. Onmogelijke taak wegens het dilemma: hoe kan ik met mijn woorden die 
presentie,, de dood zelf, bevestigen die ik moet uitsluiten om te kunnen spreken? Dit dilemma vormt het centrum van 
hett denken van Blanchot. 
1777 Gilli s Dorleijn suggereerde mondeling dat dit ^rurneur' te vergelijken is met 'witte ruis' uit de muziek: een golf 
diee er wel is maar die je niet kan horen, omdat hij zo gelijkmatig is. 
1788 Hill benadrukt dat het bij het beginnen van het werk gaat om het stellen van een grens. De dichter moet aan de 
grenzeloosheidd van het 'rumeur' een limiet stellen: 'The poet must impose silence on the sterile repetitiveness of the 
originn and thereby master its interminable chatter; and the writer too must affirm from within the debilitating 
circularityy of existence the possibility of a limit and a measure with which to sustain the work as such' (Hill : 116). 
11 Dit doet denken aan het werk van Nijhoff, bijvoorbeeld het gedicht 'De kreupele', waarin een dichter naar de 
rivierrivier gaat, daar een zingende vrouw op het water ziet, en pas daarna naar huis gaat om zijn poëzie te schrijven. Je 
zouu kunnen zeggen dat hij oog in oog met de bron zelfheeft gestaan, maar zich daarvan moet afwenden om het werk 
ookk te kunnen laten ontstaan. 
11 'C'est en devenant une telle structure que Ie vers, et avec lui Ie poème, se fait présentification de 1'espace 
littéraire'' (Schulte Nordholt 1997: 134). Op de volgende pagina spitst zij dit toe op het werk van Mallarmé: 'Le vide 
dee 1'espace littéraire ne vient pas du manque d'un contenu , mais de ce que eet espace est espacement, c'est-a-dire 
ouverturee d'interstices, de vides, de blancs antérieurs au noir des mots. Espace que nous voyons apparaitre lorsque 
Mallarmé,, sur un ton ironique qu'il ne faut pas méconnaitre, rêve a la page blanche, (au) dessin espacé de virgulen ou 
dee points' (Schulte Nordholt 1993:135). 

Hett risico dat de lectuur 'cherche dans le monde de la presence et du sens a quelle réalité ou chose a completer 
correspondentt les vides de eet espace qui se donne pour complémentaire, mais complémentaire de rien' (1973: 74). 

'C'est-a-diree laisse en dehors les uns des autres les termes qui viennent en relation, respectant et préservant cette 
extérioritéextériorité et cette distance comme le principe - toujours déja destitué - de toute signification'(1969: 453-4). 
1833 Het gehele citaat over het wit bij Celan luidt als volgt: 'Et ce qui nous parle, dans ces poèmes le plus souvent tres 
courtss oü termes, phrases semblent, par le rythme de leur brièveté indéfinie, environnés de blanc, c'est que ce blanc, 
cess arrets, ces silences ne sont pas des pauses ou des intervalles permettant la respiration de la lecture, mais 
appartiennentt a la même rigueur, celle qui n'autorise que peu de relachement, une rigueur non verbale qui ne serait 
pass destinée a porter sens, comme si le vide était moins une manque qu'une saturation, un vide saturé de vide'(1984: 
11). . 
1844 In een stuk over Baudelaire zal Blanchot terugkomen op het echec dat de poëzie noodzakelijkerwijs is, 'comme si 
ellee n'était pure et profonde qu'a raison de son propre défaut qu'elle enferme en elle comme le vide qui 
1'approfondit,, la purifie' (1949: 140). 

1987:290. . 185 5 

186 6 In:: Sartre 1948: 32. 
1877 Dat heeft ook met de taal te maken: alleen het Nederlands en het Duits hebben een 'zwijgen' dat zelfs als 
naamwoordd gebruikt kan worden. Onderzoekers die schrijven in het Frans en het Engels gebruiken 'silence' voor 
zowell  zwijgen als stilte. 
1888 In tegenstelling tot de meeste onderzoeken naar het zwijgen in de poëzie, zoals Nibbrigs Rhetorik des Schweigens, 
trachtt Lorenz in zijn Schweigen in derDichtung meer te doen dan alleen het opsommen van individuele 
'zwijgmomenten'' in een rij  literaire teksten. 
1899 Anderen zien het zwijgen juist wel als een teken, zoals Van den Heuvel in zijn boek waarin het zwijgen vanuit 
communicatie-theoretischh perspectief wordt beschouwd: 'ce vide textuel est évidemment signe au même titre que Ia 
parole*parole* (1985: 67). Hij heeft het dan over 'un acte enonciatif in absentia'. 
1900 Geciteerd uit Neef (2000: 93), die in een studie over Van Ostaijen met succes de tekentheorie van Peirce toepast 
omm de verschillende typografische elementen van zijn werk systematisch te onderzoeken. Ook de witte plekken zijn 
inn haar visie tekens, die niet als 'secundair' beschouwd moeten worden, omdat het schrift bestaat bij de gratie van het 
verschill  met het wit. Beide hebben een gelijk aandeel in het semiotische proces (2000:129). Zie ook hoofdstuk 3.2 
voorr Neefs interpretatie van het typografisch wit bij Van Ostaijen. 
1911 Lorenz 1989: 10-13. 
1922 Zie p. 238 voor Lorenz over het zwijgen van Celan. 
1931952:: 81. 
1944 1984: 105. 

All ee onderzoekers naar het literaire zwijgen wijzen op de 'contractbreuk', de crisis in het westerse denken, die 
Georgee Steiner uitgebreid beschreef (zie paragraaf 1.1). Ook Niebylski, die in The Poem on the Edge of the Word de 
stiltee bij Mallarmé, Rilke en Vallejo onderzocht, wijst op de breuk in het westerse logocentrisme als oorzaak voor het 
zwijgenn in de moderne literatuur. Zij ziet echter nog twee oorzaken voor het belang van de stilte bij de dichters. Ten 
eerstee de vraag naar het subject in de gedichten, en ten tweede de notie van het absolute, en de strijd om dat concept 
tee bevestigen of te ontkennen in het gedicht. Aangezien Niebylski ook ingaat op het politieke zwijgen bij Vallejo en 
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Celan,, komen alle drie de categorieën van het zwijgen bij haar aan de orde: metafysisch, psychologisch en politiek. 
Zijj  komt tot de conclusie dat het zwijgen van een dichter betekenisvol kan zijn: 'Negative modes of speech - and 
thee cessation of speech revealed in thee blank space - do not fail to communicate meanings, but often they do so by 
underminingg the very notions of communication and meaning' (1993: 167). Wat interessant is aan Niebylski's 
studie,, en wat een rol zal blijken te spelen in het typografisch wit, is de nadruk die zij legt op zelfreflectiviteit van 
modernee poëzie als vorm van stilte: 'It is at the heart of this self-reflexive, self-contained creation that the threat of 
silencee hovers' (1993: 5). 
1966 Ionesco 1967:123. 
1977 Hassan maakt in zijn Dismemberment of Orpheus een onderscheid tussen de 'silence of fullness', die hij bij onder 
anderenn William Blake en de surrealist Breton ziet, en een 'silence of vacancy', bij Mallarmé of Kafka (Hassan 
1971:: 7). Die 'volle stilte' zou je ook kunnen begrijpen als het 'gebabbel'. Piltz (1987) noemt in zijn studie over Die 
philosophiephilosophie des Schweigens als voorbeeld van bavardage het werk van Beckett. Het spreken van diens personages is 
eigenlijkk een zwijgen, een spraakwoede over het Niets. 
l98Beckettt 1955: 28. 
1999 Blanchot verwees ook naar Beckett in verband met wat hij bavardage noemt. De personages blijven spreken, zo 
zegtt Blanchot, 'pour meubler Ie vide oü Malone sent qu'il tombe; par angoisse de ce temps vide qui va devenir Ie 
tempss infini de la mort; pour ne pas laisser parier ce temps vide' (1959: 258). Ook in de mystieke traditie bestaat 
dezee overvloed aan taal, en maakt die deel uit van de poging om de unio mystica te bereiken. Tumer legt uit dat dit 
'cataphatische'' aan het 'apophatische' voorafgaat (1995: 20 en 252). 
2000 In een brief aan Axel Kaun (Beckett 1983: 171/172). 
201 1 

202 2 

Beckettt 1955: 13. 

206 6 

207 7 

208 8 

209 9 

Ben-Zvii  1980:187. Mijn weergave van Mauthners denken en van de overeenkomsten met Beckett is gebaseerd 
opp dit artikel van Ben-Zvi. 
22 Dat is een reden om niet al het literaire zwijgen in de mystieke traditie te plaatsen, zoals Lorenz en Wolosky 
bepleiten. . 
2044 1979: 8-10. 
2055 1965: 585-588. Alle volgende citaten van Dresden zijn daar te vinden. 

1965:: 600. 
Genettee 1969: 150. 
1988:: x-xx. 
'Inn fact, one of the most interesting developments in recent poetry has been the way in which the spatial 

organizationn of the line and the page can work against the very presumption of order it seems to embody, deconstruct 
itt even' (1988: ix). 
2100 2001: 28. 
2,11 Ibidem: 44. 
2122 Ernst 1986:10. 
2,33 Seaman 1981:100. 
2144 In hoofdstuk twee, p. 103, kom ik terug op dit gedicht. 
2155 Op het wit in de avant-gardistische poëzie kom ik terug in hoofdstuk drie over Van Ostaijen. 

166 '[..] the founding premise of modernism was premised upon the capacity of works to claim the status of being 
ratherr than representing. To do this, the materiality of their form had to be asserted as a primary in-itself condition 
nott subordinate to the rules of imitation, representation, or reference' (Drucker 1994: 10-11). 
2171982:: 198. 
2181982:: 206. 
2,99 1982: 316. 
2200 Ibidem: 320. 
2211 1992:186. 

1976:: 92-93. 
Gegguss 1961: 104. 
Ibidem:: 22-26. 
Mooijj  wijst eveneens op dit gebrek, en betreurt het datt in Geggus' werk 'de visuele symboliek van het 

enjambementt nauwelijks besproken wordt' (1979: 135). 
"1968:43. . 

Eveneenss in 1968 schreef Barthes in 'De dood van de auteur' dat teksten niet meer konden worden ontcijferd 
maarr hooguit ontward: 'de ruimte van de schriftuur kan worden doorlopen, hij kan niet worden doorgrond; de 
schriftuurr maakt voortdurend betekenis gaande, maar steeds om die te doen vervluchtigen, en bewerkstelligt zo een 
systematischee ontheffing van betekenis. Zodra de literatuur (we zouden het voortaan beter kunnen hebben over 
schriftuurschriftuur)) weigert de tekst (en de wereld als tekst) een "geheim" toe te kennen, dat wil zeggen een laatste betekenis, 
maaktt zij de weg vrij voor een activiteit die contra-theologischh zou kunnen worden genoemd en die waarlijk 

222 2 

223 3 

224 4 

225 5 

226 6 

227 7 
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revolutionairr is, want het weigeren de betekenis stil te zetten is uiteindelijk het weigeren van God en zijn hypostasen-
rede,, wetenschap en wet' (Barthes 2004: 120-121). 
2288 Bahti 1996:13. 
2299 1996: 205 e.v. 
2300 Agamben 2000: 63. 
2311 Ibidem: 64. 
232 2 

233 3 

234 234 

235 5 

1965::  584 . 
1977::  178 . 
1980::  11 . 
1999:: 29 

237 7 

2366 1996: 68. 
Bougaultt 1996: 67. 

238 8 

'' Autrement dit, dans Ie cas de Un Coup de Dés, les blancs qui naissent d'une part de la disposition fragmentaire et 
d'autree part du déploiement de paradigmes de même niveau multipliant les alternatives fictionnelles superposées, 
donnentt naissance a la fiction' (Bougault 1996: 75). 
2399 1996: 81-2. 

Druckerr stelt in haar werk over typografie dat juist de visuele vormen van taal nauw verbonden zijn met poèzie-
kritiek:: 'the history of literature and visual form in the twentieth century is bound up in a dialogue with philosophy 
andd criticism' (1994: 9). 
2411 Geciteerd uitSafranski 1997: 319. 
2422 1983: 173. 
2433 1943: 119. 
2444 Van der Sijde 1998: 12. 
2455 Paz 1984: 150-151. 
2466 1991:1: 544. 
2477 Van der Sijde 1998: 20. 
2488 In zijn verhelderende boek over Derrida, Heidegger, Blanchot beschrijft Clark het probleem van de taal die zelf 
geenn object kan worden als volgt: 'An entity becomes apparent in an appearing (being) which withdraws in a 
structuree of erasure as folding-back. Language is itself a fold of this structure in that, in its very effect of bringing to 
presence,, it withholds itself and may not appear as an object' (1995: 34). 
2499 Piltz 1987: 197. 
2500 Clark 1995: 65. 
2511 1989: 22. 
2522 1953: 12. 
2533 Derrida 1972: 290. 
2544 Piltz 1987: 183. 
2555 Geciteerd uit Piltz 1987: 182. 
2566 Ibidem. 
2577 Piltz 1987: 185. 
2588 In : Sémiograhie d'André Masson' (1994: 1597-1598). 

Georgess Perec, in Ik ben geboren (2003:132): 'Een hele school van moderne critici heeft sinds alweer een paar 
decenniaa het accent gelegd op het hoe van het schrijven, op het maaksel, op dtpoïetica. Niet de gewijde maieutiek, 
hett betrappen van de inspiratie, maar het zwart op wit, de textuur van de tekst, de inscriptie, het spoor, de letter, het 
werkk op de vierkante millimeter, de ruimtelijke inrichting van het schrijven, het schrijfmateriaal (pen of penseel, 
typemachine),, de dragers [..], de codes, (interpunctie, alinea's, volzinnen enzovoort, de omgeving) [..]'. 

OokOok Drucker wijst op die 'curious paradox' in haar boek over typografie (1994: 52). Overigens stelt zij dat het 
ookk een paradox is dat Derrida wél aandacht besteedt aan het schrift. De aanwezigheid en substantie in het materiële 
tekenn duiden op een metafysica van het Zijn die door Derrida verworpen werd (1994: 38). 

Hett schrift is dan het materiële embleem van een stilte die om zich te laten representeren ding moet worden 'et qui 
ainsii  reste Ie scandale du langage, son paradoxe insurmontable' (Blanchot 1949:44). 

Jellemaa citeert een preek van Eckhart waar een vergelijkbare paradox wat betreft het ruimtelijke in voorkomt: 
'Duss zeggen wij , dat de mens zo arm (van geest) moet zijn, dat hij niet de plaats is noch een plek in zich heeft waarin 
Godd actief zou kunnen zijn. Zolang de mens nog een bepaalde plaats heeft of is, bestaat hij in onderscheidenheid 
(kentt hij nog onderscheid)' (in: Groenewegen 1997: 263). 
263Schroverl992:21. . 
2644 Dresden 1965: 585. 
2655 Derrida 1972: 240-242. 

'Car,, pour Mallarmé, ce que fondent les poètes, 1'espace - abïme et fondement de la parole -, est ce qui ne 
demeuree pas, et Ie séjour authentique n'est pas 1'abri oü rhomme se preserve, mais est en rapport avec 1'écueil, par la 
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perditionn et Ie gouffre, et avec cette "memorable crise" qui seule permet d'atteindre au vide mouvant, lieu oü la tache 
créateurr commence' (Blanchot 1959: 289). 
2677 'L'espace comme 1'approche d'un autre espace, origine créatrice et aventure du mouvement poétique' (Blanchot 
1959:: 288). 
2688 Mertens 1991: 62. 
269 9 Ibidem:: 29. 
2700 Ibidem: 40. Een groot verschil tussen de opvatting van Mertens en die van Blanchot of Derrida is dat de laats ten 
voorall  op het echec wijzen, op het liminale als 'plaats die geen plaats' is. Mertens lijk t in de drempelgebieden wél 
eenn synthese te zien ontstaan tussen 'mythos en logos'. Wat dat betreft lijk t zijn idee meer op dat van Lyotard. 
2711 Culler 1989: 193. 
2722 'Ce qui les constitue enparerga, ce n'est pas simplement leur extériorité de surplus, c'est Ie Hen structurel interne 
quii  les rive au manque a 1'intérieur de Yergon. Et ce manque serait constitutif de 1'unité même de Yergon. Sans ce 
manque,, Yergon n'aurait pas besoin de parergon. Le manque de Yergon est Ie manque de parergon, du vêtement ou 
dee la colonne qui pourtant lui restent extérieurs' (Derrida 1978: 69). 
2733 Derrida 1978: 63. 
2744 Ibidem: 14. 
2755 Het gaat hun dan waarschijnlijk om wat Bertens aanduidt als de eerste, linguistieke 'lijn' van het 
poststructuralisme,, de lijn van Derrida en Barthes, en niet de tweede lijn, het meer psychologisch en sociologisch 
getintee poststructuralisme van Foucault en Lacan (Bertens 1995: 6-7). 
2766 Overigens wijst Peperkamp er mijns inziens terecht op dat deze structuralistische invalshoek onvermijdelijk is: 
'Recentee studies uit post-structuralistische hoek daargelaten, zijn er weinig interpretatieve beschouwingen over 
poëziee aan te wijzen waarin niet op enigerlei wijze een beroep wordt gedaan op structuralistische opvattingen over 
literatuur'' (Peperkamp 1995: 18). 
2777 Heynders benadrukt eveneens dat structuralisme is gericht 'op het ontstaan van betekenis' (Heynders 1991: 30). 
2788 Ook Hamburger wijst erop dat de essentie van moderne poëzie zich verschuilt in de 'gaps': 'The truth of poetry, 
andd of modern poetry especially, is to be found not only in its direct statements but in its peculiar difficulties, short 
cuts,, silences, hiatuses and fusions' (1969:41). 
2799 Bowie formuleert naar aanleiding van het werk van Mallarmé een van de grootste problemen die deze aandacht 
voordee witte plekken oplevert. We moeten er een dubbele leeshouding op nahouden, en enerzijds de 'gaps' hun 'full 
disjunctivee and destructive power' (Bowie 1978: 8) laten behouden, anderzijds moeten we oog hebben voor de 
onderstroomm van betekenis die tussen de elementen loopt en ze verbindt. 
2800 Zij pleiten voor onderzoek naar de verspraktijk vanuit een 'op discontinuïteit gefundeerde leesopvatting' (1991: 
537).. Daar zal mijn onderzoek aan voldoen, zij het dat het zich niet, zoals Goedegebuure en Heynders ook bepleiten, 
richtricht op de 'onzuivere traditie'. Hierover zeg ik meer in de inleiding van dit boek, en in de conclusie van hoofdstuk 1. 
2811 Geciteerd uit: Schrover 1992:51. 
2822 En hij vervolgt: 'The rapid skimming and absorption of the scant cream of sense is made possible by what I may 
calll  a continuous process of copious intellectual salivation. The form that is an arbitrary and independent 
phenonemonn can fulfil l no higher function than that of stimulus for a tertiary or quartary conditioned reflex of 
dribblingg comprehension'. Beckett in 'Dante..Bruno.. Vico... Joyce' (Beckett 1983: 26). 

Dresdenn 1980: 101-2. 283 3 

Hoofdstukk 2. 'Leeg en zonder  ziel'  - J.H. Leopold 
11 Vermeld als 1913. 
22 Zie voor de editiegeschiedenis van Leopolds werk de 'verantwoording' van A.L. Sötemann en H.T.M, van Vliet in 
hunn editie van Leopolds poëzie uit 1983 en 1985. 
3Nijhofff  1982:311. 
4Dorleijnl989c:3. . 
55 Gebaseerd op Dorleijn (1989c) en Van Halsema (1999). 
66 Van Halsema 1999: 120. 
77 Van Halsema 1999: 48. Dorleijn laat deze periode lopen tot 1910. 
88 Van Halsema 1999: 54. 
99 Dorleijn voegt daaraan toe dat de talige kant van de poëzie bij deze indeling in drie periodes aansluit: eerst 
domineertt 'een grote vloeiendheid'( 1989c: 3), en in de periodes daarna treedt een zekere 'verstrakking' op. 
10 0 Vann Halsema 1989: 366. 
1'' Wat mij sterk doet denken aan wat Kellendonk een eeuw later 'oprecht veinzen' zou noemen. 
122 Van Halsema 1999:106-114. 
l3In:Zuiderente.a.. 2004. 
144 1980: 142. 
151980:15. . 
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16 6 1996:: 12. 
177 Ibidem: 17. 
188 Steiner 1978: 44-5. 
199 1999: 47. 

Dezee nummers in de lopende tekst van dit hoofdstuk verwijzen naar het eerste, respectievelijk tweede deel van de 
VerzameldeVerzamelde Venen van Leopold uit 1988, een editie die is gebaseerd op de historisch-kritische editie van Sötemann 
enn Van Vliet. 
211 1989c: 9. 
222 Vergelijk Sötemann over 'Regen' (1985: 153-170). 
233 Ik ben het dus niet eens met Sötemanns lezing (1985: 169-170), die juist in de derde strofe deze kristalvorm 
bespeurtt (onder andere door de chiasmes erin), en stelt dat de woorden 'dit klein trilkristal' naar die strofe verwijzen. 
Ikk ben van mening dat die woorden naar het hele gedicht verwijzen. De derde strofe is niet zo 'gesloten' als 
Sötemannn meent. Door een extra lange regel die eindigt op de woorden 'naar buiten koomen', kun je bijvoorbeeld al 
nauwelijkss van een 'kristalvorm' spreken. Ik denk dat 'het verward bewegen' van de werkelijkheid juist in deze 
strofee wordt beschreven. 
244 1999: 19. 
255 1974:489-490. 
266 Van Halsema 1989: 368-370. 
277 Ibidem: 370. 
288 Van Halsema 1999: 21-23. 
299 Van Halsema 1991: 21. 

'Cheops'' doet in een aantal opzichten denken aan Mallarmés prozatekst 'Igitur'. Het gaat daarin over een poging 
dee vergankelijkheid te overwinnen, om de cyclus van leven en dood stil te zetten. Een jongen kan niet berusten in het 
feitt dat zijn leven wordt geregeerd door het toeval, in plaats van door een hoger plan. Op zoek naar het Absolute, 
naarr orde in de chaos, daalt hij om middernacht afin de graftombe van zijn voorouders. Hij drinkt vergif en sterft, 
daarr in het 'chateau de la pureté'. Net als Cheops vlucht hij weg van de chaos, naar de zekerheid van zijn eigen graf, 
inn de zelfmoord die het enige is wat nog rest in metafysische leegte. De tombes in de beide gedichten zouden 
symbooll  kunnen staan voor de teksten zelf. Net als de graven zijn ook de teksten een afgesloten geheel, ver van de 
buitenwereld,, het daglicht en de werkelijkheid. De zelfgekozen dood van de personages versterkt het zelfreflexieve 
karakterr van de teksten. De woorden op de muren van Cheops' graf waren 'opgesomd/ in vroom zichzelf herhalen'. 
311 1999: 40. 
322 1980: 55. 
333 In: Kusters 1991: 32-42. 
344 Dresden 1980: 106-108. 
35 5 

Dresdenn 1980: 120. Zie ook hoofdstuk 1 vooreen meer uitvoerige bespreking van het taalprobleem. 
Ziee ook hoofdstuk 1, paragraaf 3 voor een bespreking van dit gedicht en van de poëzieopvatting van Mallarmé. 

377 1996: 2-5. 
388 Van den Akker en Dorleijn 1996: 25-26. 
39Dorleijnn 1991c: 82. 
400 Ibidem. 
411 Zie Sötemann 1980, Boon 1991, Dorleijn 1984, Schrijvers 1989, Akkerman (in: Everard 1991) of Hageraats 1981. 
Akkermann benadrukte bijvoorbeeld dat ook de uiterlijke vorm van sommige gedichten van Leopold (hij noemt de 
kortee laatste strofe van 'Van wijn een druppel') een bewust deel van de 'literaire strategie' is en bij de interpretatie 
betrokkenn moet worden (F. Akkerman, 'Leopold en Spinoza', in: Everard en Hartsuiker 1991: 39). 
421989:: 206. 
433 Hetzelfde gebeurt in het gedicht 'Staren door het raam' (I: 64). 
444 Die werd gekenmerkt door emotie: 'eenzelvigheid, liefde, dichterschap, het dwalen van de herinnering en het 
diffuuss worden van de tijd' (Van Halsema 1991b: 16). 
455 1981: 203. 
466 2004: 76. 

Hageraatss stelde dat de eerste strofe 'statisch* is tot aan het woord 'loopen', waarna het contrast stilstand/ 
bewegingg extra scherp naar voren komt. Ook dat ben ik dus met hem oneens: ik zie wel een contrast dynamisch/ 
statisch,, maar dat speelt zich mijns inziens af tussen de eerste en de tweede strofe. 
488 Donkersloot 1965: 12. 
499 198: 207. 
500 2004: 84. 
511 19%: 13. 
"Hageraatss 1981:212. 

Inn het gedicht 'Duizend en een nacht' gaat het ook over 'wit op wit en wit op wit' (I: 194). 
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Dresdenn 1980: 36. 
1991b:: 50-51. 

566 Van Halsema wijst op het belang van sluiers en dergelijke stoffen in de gedichten die gaan over een moment van 
extase:: 'de textuur van de werkelijkheid wordt lichter en luchtiger' (1999: 204). 
577 Zie over dit gedicht ook Van den Akker 1988 en Dorleijn 1991b. 
588 Zie ook Dorleijn 1989c: 7 die wijst op de vorm van de strofe die de betekenis van 'uitvallen'onderstreept. 
599 Zie ook p. 106 over dit gedicht. 
600 In deze regel wordt alleen de eerste variant gevolgd van de twee gegeven mogelijkheden. Voorde leesbaarheid 
vann mijn tekst heb ik dat principe gehandhaafd voor alle ongepubliceerde poëzie met varianten die ik citeer, behalve 
inn het 'Atelier'. 
611 Dorleijn 1984: 82. 
622 1989:431. 
631991b:: 52-53. 
644 Geciteerd uit Dorleijn 1989b: 4. 
655 Van Halsema 1989: 259. 
666 Ibidem: 330. 
677 1989: 335-6. 
688 Dorleijn 1991c: 88. 
699 2004: 196. 
700 Hetzelfde principe is te zien in het negentiende kwatrijn van 'Uit de Rubaijat' [1:139]. 
711 Geciteerd uit Donkersloot (1965: 12). 
722 Paradoxaal genoeg bestaat dit gedicht juist uit erg lange regels die ternauwernood op de bladzijde passen en die het 
witt dichtschrijven. Die lange regels zouden een iconische functie kunnen hebben, en een uitbeelding kunnen zijn van 
hett overdekkende, beschermende waar het gedicht over gaat: 'over u neigen', 'zonder bewegen hing', 'over ons 
heen'. . 
733 Daarop wijst ook Dorleijn in Kusters 199: 50. 
744 Zie ook het einde van 'Een oogenblik*  (I: 60), waarin de eenzaamheid op twee manieren tegelijk wordt versterkt 
doorr de vorm van het gedicht. Ten eerste steekt de laatste regel van de eerste strofe uit, en is dus 'eenzaam* zoals de 
tekstt vermeldt. Bovendien wordt de eenzaamheid na een witregel herhaald, wat het gevoel versterkt: 

] ] 
inn bloode zielen is ingevaren 
eenn harde angst, een niet te bedaren 
wegwillen,, in vluchten uitgespreid 
enn heengevlogen, dat het rinkinkt 
tegenn de stammen en stort verminkt 
wezenlooss en dan zwak jammert in eenzaamheid, 

eenzaamheid,, stilte, die een vloeiende rivier, 
diee als een zachte vreemdeling gekomen was. 
755 Zie ook hoofdstuk 1, p. 71-73. 
766 Zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 6. 
777 1991: 14. 
781991:11. . 

Hoofdstukk 3: 'Deze reddende vorm' - Paul van Ostaijen 
11 Bogman (1991) onderzocht de bundel Bezette Stad, Spinoy (1994) ging in op het sublieme bij Van Ostaijen, 
Vaessenss (1998) schreef een studie over Van Ostaijens poëtica in het licht van het modemisme, Neefs dissertatie 
(2000)) ging over de vorm van De Feesten van Angst en Pijn, Buelens (2001) schreef over de invloed van Van 
Ostaijenn op de Vlaamse poëzie. 
22 Zie bijvoorbeeld Buelens 2001 over de vorm van Het Sienjaal: 'Deze gedichten géén niet alleen over een 
enthousiasmerendd go with the flow maar dit gevoel bepaalt er ook de vorm van'. 
33 Het surrealisme blijf t hier buiten beschouwing, aangezien de vertegenwoordigers daarvan, meer dan de andere 
avant-gardisten,, geconcentreerd waren op de inhoud en niet op de vorm van hun gedichten. Voorzover surrealistische 
poëziee visueel is, gaat het vooral om een sterk beeldend taalgebruik en om experimenten met lettertypes en 
krantenknipsels. . 
44 Geciteerd uit: Drijkoningen en Fontijn 1982: 242. 
55 Voor citaten uit Van Ostaijens oeuvre wordt steeds gebruikgemaakt van zijn Verzameld Werk uit 1979. 
66 Gilliams 1984: 713-4. 
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Ibidem. . 
g g 

Ziee voor studies naar de situatie van Van Ostaijen in Berlijn: Reynebeau 1984 en Bogman 2002. Over Bezette Stad 
schrevenn onder anderen Snoeck 1975 (literaire en zakelijke tekstverklaringen), Bogman 1991 (over de compositie) 
enn Boyens 1995 (over de genese). 

V :: 127. 
100 Ibidem. 
111 Uit Boyens 1995: 135. 
,2Bogmanl991:12. . 
133 Uit Boyens 1979: 263-4. 
144 rv: 155. 
155 rv: 158. 
166 Ibidem. 

Aangezienn er noch in De Feesten van Angst en Pijn noch in Bezette Stad paginering is, zal ik slechts kunnen 
verwijzenn naar titels van gedichten of afdelingen binnen de bundels. Waar nodig staat achter de titel tussen haakjes 
aangegevenn om welke bundel het gaat: FA (De Feesten van Angst en Pijn), BS (Bezette Stad) of NG (Nagelaten 
Gedichten). Gedichten). 
188 In Boyens 1995. 
199 Uit Boyens 1995: 105. 

200 Vooreen overzicht van en voorbeelden uit deze traditie zie Seaman 1981, Ernst 1986 en Bohn 1986. Zie ook 
hoofdstukk 1, p. 66. 
211 Boyens 1983: 149. 
222 Ook Borgers (1971: 309) Bogman (1991: 39-40 (noot)), Foppe(1974: 33) en De Roover(1968: 47) menen dat de 
typografiee van Van Ostaijen minder rechtstreeks tekenen met woorden is. 

Inn een artikel van negen jaar later wijst Hadermann nogmaals op de vele overeenkomsten in theorie en praktijk van 
dee beide dichters: 'mêmes effects typographiques, même absence de ponctuation, même imitation, parfois, de la 
formee d'un objet par la disposition des vers, des mots en des lettres, même utilisation du blanc de la page' (1979: 41). 

Ziee voor de definities van figuratieve en visuele poëzie hoofdstuk 1, pagina 69. 
255 rv: 333. 
266 Drucker 1994: 147. 

Ibidem:: 151. Volgens Drucker wordt hier in de uitgespaarde witte plekken precies de afwezige betekenis, het 
schilderij,, afgebeeld: The signified itself, the image of a painting, is figured in the blank spaces of the work. Thus 
thee visual presence of the painting referred to as the absent signified of the text is here made literally absent as a 
blankk 'presence' in the textual field'. 
281959:: 183. 
299 Uit: Apollinaire 1962: 1081. 
300 Ibidem: 901. 
31 1 Ibidem. . 
322 Uit: Steiner 1982: 13. 
333 Ibidem: 41. 
344 Ibidem: 4. 
355 rv: 156. 

Uit:: I.K. Bonset: Nieuwe Woordbeeldingen. De gedichten van Theo van Doesburg. Amsterdam: Querido, 1975, 
84. . 
377 Krispyn benadrukt ook dat de ruimtelijkheid in de poëzie van De Stijl tot doel had het temporele van de poëzie te 
vervangenn door ruimtelijke aspecten: 'Whereas the old life and the old books were based on duration and length, the 
neww approach stressed depth and intensity' (in: Bulhof 1967: 62). 
388 De Maria 1973: 109, voetnoot. 
-ir t t 

'Curiosee sproporzioni tipografiche', in: De Maria 1973: 144. 
400 Apollinaire 1966: 901. 411 In: Drijkoningen en Fontijn 1983: 81-89. 
422 Ibidem: 88. 
433 Ibidem. 

Uit:: Les mots en liberie Juturistes. G.G. Lemaire. Paris: Damase, z.j. [1988], 47. 
455 IV: 23. 
466 Ibidem. 
4 7rv:61. . 
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488 iv: 101. 
499 Geciteerd uit Bohn 1986: 2. 'Het calligramme heeft de speelse pretentie om de oudste tegenstellingen uit de 
alfabetischee beschaving op te heffen: tonen en noemen, uitbeelden en zeggen, reproduceren en articuleren, imiteren 
enn betekenen, kijken en lezen'. 
500 1986: 8. 
511 Zie Boyens 1979. 
522 In: Drijkoningen en Fontijn 1982: 231. 
533 In: Drijkoningen en Fontijn 1982: 243-245. 

rv:: 262. 54 4 

555 Spinoy 1994:496. 
566 Derrida 1978. Zie ook paragraaf 1.6 voor een theoretische bespreking van het 'frame' 
577 Dresden 1965: 585. Zie ook hoofdstuk 1, p. 37. 

Ibidem:: 599. 
rv:22. . 

600 'Godiamo molto piü nel combinare idealmente dei rumori di tram, di motori a scoppio, di carrozze e di folie 
vocianti'' (In: De Maria 1973: 93). 
61 1 K.. Schippers: Holland Dada. Amsterdam: Querido, 1974,67/8. 
622 Ibidem, 95. 
633 Hierover meer in de paragraaf 'Polyfonie en citaat'. 
644 rv: 156-163. 
63 3 

66 6 
rv:: 127-129. 
rv:268. . 

677 Barthes 1986: 62. 
688 Drijkoningen en Fontijn 1982: 231. 
699 1982:44. 
70Janssenss 1997:156. 
711 De Roover 1968:45. 
722 2001: 152. 
733 rv: 133. 
744 rv: 375. 
755 2001: 152. 
766 1968:45. 
777 rv: 276. 

78 8 1982:: 629-30. 
799 1991: 38. 
800 1997:123. 
811 1975:19. 
822 rv: 155-6. 

1997:: 122-3. 
1991:37-8. . 
rv:: 158. 
Ibidem. . 

877 De Maria 1973: 143. 
rv:: 159. 

ww Spinoy 1994: 569. 
900 1994: 570. 
911 1994: 594. 
922 n: 198. 
931991:58. . 
944 Bogman wijst op het verband tussen dit gedicht en de mystieke werken die Van Ostaijen in deze periode las. De 
regell  'Alle worden is ontworden' verwijst naar Meister Eckhart: 'Gott wird und entwira" (2002: 147). 
955 Vgl. Derrida 1972: 236 en Heynders 1998: 110. 
966 2000: 247. 
977 In: Peeters en Spinoy 1996: 27. 
98rv:55. . 
999 Krispyn in Bulhof 1967: 63. 
1000 Zie voor overeenkomsten tussen Van Ostaijen en Van Doesburg bijvoorbeeld Drijkoningen en Fontijn (1982: 
217-220)) en Boyens 1979. 
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11 ' 1966: 907. Het gaat Apollinaire om een soort 'metafysica van het leven': 'Les jeux divins de la vie et de 
1'imagination'.. De dichters begeven zich, zo vervolgt Apollinaire, in een 'immensité inconnue', en de dichters 
'serontt chargés de donner par les teleologies lyriques et les alchimies archilyriques un sens toujours plus pur a 1'idée 
divine,, qui est en nous si vivante et si vraie, qui est ce perpétuel renouvellement de nous-mêmes, cette creation 
étemelle,, cette poésie sans cesse renaissante dont nous vivons'. 'Les poètes modemes sont done des créateurs, des 
inventeurss et des prophètes' (1966: 908). 
1022 Reynaert, die uitgebreid heeft geschreven over de mystiek bij Van Ostaijen, stelt dat die twee ook niet zo ver van 
elkaarr verwijderd zijn: 'de platonische voorstelling van het subjekt als "drager [..] van het éne, onwankelbare begrip", 
enn de mystieke introspectie als middel tot kennis van het transcendente liggen als koncepten inderdaad ook heel dicht 
bijj  elkaar in de buurt' (1978:50). Reynaert stelt dat het platoons-mystieke de essentie is van Van Ostaijens poëtische 
theorie,, en Reynebeau gaat nog verder en heeft het over de mystiek en het katholicisme als een 'retorisch model' dat 
Vann Ostaijen inzette: hij gebruikte de mystiek en de zoektocht naar God als metafoor voor zijn eigen poëtische 
zoektochtt (1996:113). 
1033 IV: 129. 
1044 Deze ideeën noemt Van Ostaijen ook in de 'Open brief aan Jos. Leonard'. Opnieuw stelt hij dat kunst voor hem 
gelijkstaatt aan de mystieke extase: 'De hoogste vorm van kunst, - daarom niet- of niet-meer-kunst, - is de ekstaze'. 
Nett als de mystiek is de kunst gericht op een vorm van zuiverheid: 'Kunst is een wanhopig streven de leegte te 
vullen,, de reinheid te herwinnen' (iv: 157). 
1055 rv: 288. 
1066 rv: 374. 
1077 Ibidem. 
1088 Spinoy 1994:70-1. 
1099 Geciteerd uit: Erno Eskens (red.): Dit is Lyotard. Zijn belangrijkste geschriften. Agora, Kampen 2003: 174. In het 
origineell  luidt het citaat als volgt: 'Il dit aussi de Vabstraction vide qu'éprouve 1'imagination a la recherche d'un 
presentationn de rinfïni (autre imprésentable) que cette abstraction elle-même est comme une presentation de 1'infini, 
saa presentation negative* (Lyotard 1986: 27). 
1100 Ibidem: 174. In het origineel: 'comme peinture elle "présentera" évidemment quelque chose, mais négativement, 
ellee évitera done la figuration ou la representation, elle sera 'blanche' comme un carré de Malévitch, elle ne fera voir 
qu'enn interdisant de voir, elle ne fera plaisir qu'en faisant peine' (Lyotard 1986: 28). 
1111 1994: 148. 
1,22 Spinoy 1994: 163. 
1133 Ibidem: 300. 
1.44 Ibidem: 325. 
1.55 Zie Buelens 2001: 131-132 voorde politieke achtergrond van dit gedicht en een mooie interpretatie. Een van zijn 
constateringenn luidt: 'De vorm van dit gedicht reflecteert dus meteen ook de inhoud'. 
1166 Buelens ziet dit proces ook in De Feesten: 'Het "ik" moet opgegeven worden in een volledig 
ontindividualiseringsproces.. Het dualisme dat hem altijd al parten had gespeeld kon blijkbaar alleen opgelost worden 
doorr afstand te doen van alle "valse juwelen" en dus van zichzelf (Buelens 2001: 125). 
1177 rv: 158. 
1,88 2000: 119. 
11 '9 Bogman wijst er bovendien op dat het ritme van het 'Fatalisties liedje' met de 'korte en losse aanduidingen' de 
uitdrukkingg is van het geworstel van de 'ik' in dat gedicht (2002:68). 
1200 1996: 185. 
1211 rv: 185. 
1222 Een paar van deze functies van het wit noemde Neef ook: het problematiseren van het kader rond het gedicht, het 
vormgevenn van stiltes en zwijgen, en het fragmenterende effect van de witte plekken. Deze versterken tevens de 
communicatiestoorniss die in de bundel een rol speelt: 'Demnach fungieren die weiBen Leenüume hauptsachlich als 
Zeigenn für die Fragmentarisierung von Sprache und für die Zerstückelung des Textes' (2000:130). Bovendien kan, 
doorr de wijze waarop de woorden op de pagina staan, de lezer zijn eigen leesrichting kiezen; die moet kijken naar de 
tekstt in plaats van meteen beginnen die te ontcijferen. Daarom, zo redeneert Neef, gaat De feesten van angst en pijn 
ookk over het lezen als handeling. 
1233 2001: 59. 
1244 Deze crisis is op veel plaatsen beschreven. Zie bijvoorbeeld Steiner 1989 of Bradbury en McFarlane 1978. Of 
specifiekk in verband met Van Ostaijen: Buelens (2001: 55 e.v.), Hadermann (1997: 200) of Vaessens (1998: 17-25). 
Err wordt in die verklaringen van een crisis in de westerse wereld onder andere gewezen op de gewijzigde sociale 
verhoudingen.. De oude zekerheden van de bourgeoisie hadden plaatsgemaakt voor een moderne en gefragmenteerde 
wereld.. Door de industrialisatie waren de steden enorm gegroeid en was de rurale samenleving zo goed als 
verdwenen.. Ook wetenschappelijke ontwikkelingen zorgden voor een wankeler wereldbeeld. Met de theorieën van 
denkerss als Darwin, Freud, Marx en Einstein waren alle oude opvattingen over biologie, maatschappij, psychologie 
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enn zelfs tijd en ruimte begonnen te wankelen: 'All realities have become subjective fictions' (Bradbury en McFarlane 
1978:: 28). Door de catastrofe van de Eerste Wereldoorlog verdween bovendien het vertrouwen in de techniek en in 
dee vooruitgang - het was juist de techniek die deze oorlog tot zo'n krankzinnige slachtpartij had gemaakt. 
1255 Zie voor een uitvoerige beschrijving van alle facetten van Bezette Stad Bogman 1991. 

1266 Dit is een voorbeeld waarop ook Foppe (1974: 32) enn Snoeck (1975: 19) wijzen. 
1277 1991:40-1. 
1288 Bogman 2002: 17. 
1299 Ook in De Feesten van Angst en Pijn bleek het 'Fatalisties liedje' als een wrak op zee, en 'wij zwalpen//op zee' -
dee dichter worstelt als een wrak naar de kust. 
1300 1994: 573-576. 
1311 Borgers wees ook op de veelbetekenende kortheid van deze regel: 'de reductie van de regel (speelt) een rol'. Dat 
helptt 'de climax' van die regel te activeren (1971:1080). 
1322 Spinoy (1997) stelt dat de schoonheid van dit gedicht erin schuilt dat de man zich ophoudt in het grensgebied 
tussenn 'het er-zijn en het er-niet-meer-zijn'. 
1333 In de Angelsaksische literatuur wordt in dit verband altijd gewezen op het werk van Pound. Deze dichter baseerde 
zichh op het Chinese ideogram in zijn streven de immateriële relaties tussen objecten weer te geven in zijn poëzie. 
Doorr de montage-ideeën uit het kubisme van Braques en Picasso in de poëzie toe te passen, en beelden in 
juxtapositiee te plaatsen, kon hij de relaties tussen objecten suggereren zonder terug te vallen op metaforische 
constructies.. Zie over Pound en de Chinese poëzie ook p. 266. 

rv:279. . 134 4 

135 5 

136 6 
rv:: 177-8. 
1991:35. . 

1377 'Uno spazio bianco, piü o meno lungo, indichera al lettore i riposi o i sonni piü o meno lunghi dell'intuizione' (De 
Mariaa 1973: 88). 
138 8 

139 9 

140 0 

141 1 

142 2 

1971:516 . . 
rv ::  242 . 
rv ::  101 . 
rv:58 . . 
rv ::  203 . 

1433 Borgers stelt ook dat de ontwikkeling van de 'Berceuse' sterk op klank is gebaseerd. Doordat het eindigt met 
hetzelfdee woord als waarmee het begon, is het een soort liedje (1971: 826). 
144 4 

145 5 
146 6 

147 7 

n:: 216-217. 
n:: 212. 
Vgl.. Foppe 1974: 30. 
n:: 203. 

1488 n: 191. 
1499 n: 184. 
1500 n: 188. 
1511 1978:60-1. 
1522 fl: 205. 
1533 D: 219. 
1544 1996: 25. 
1555 Spinoy interpreteert deze slotregels als volgt: 'het verlangen naar het transcendente ("de drang") wordt soms zo 
overrompelendd ("dringt") dat de "de droom" van een metafysische wereld tastbare, concrete "gestalte" aanneemt, 
terwijll  de "normale" empirische werkelijkheid, het aardse ("het lichaam") in onwerkelijkheid ("droom") lijk t op te 
lossen**  (1996: 26). Daarna wijst hij echter ook op de mogelijkheid om de regels poëticaal te lezen: 'gestalte' zou dan 
kunnenn verwijzen naar het gedicht zelf. 
1566 Zie voor de belangrijke rol van geraniums in de mystiek van Van Ostaijen: H.F. Jespers, 'De Geranien-erlebnis of 
dee terugkeer naar het landelijke', in: Spiegel der letteren 39 (2) 1997. 
"~~ 11:227. 157 7 

158 8 2001:259. . 
1599 n: 229. 
1600 n: 207. 
1611 rv: 156. 

Hoofdstukk 4: 'Sublieme momenten' - M. Nijhoff 
1622 Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten, Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep, 1999: 269. 
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1633 Het verschil is dat deze overzijde in Nijhoffs gedichten nooit daadwerkelijk bereikt wordt. Gerhardt beschrijft hier 
eenn voltooiing die in Nijhoffs poëzie niet voorkomt. 
1644 Dorleijn 1989: 5. 
1655 Het ziet ernaar uit dat Nijhoff dichtte in creatieve 'vlagen' die ongeveer een jaar duurden. 
1666 Bakkers stelling (1987: 381) dat Awater de massa vertegenwoordigt lijk t me onzinnig. Hij is juist mysterieus, 
poëtischh en bovendien belezen: hij zingt een sonnet van Petrarca en citeert Grieks. 
1677 In Nijhoff 1993: n: 144. 
1681993:: 161; 1990: 149. 
1699 Nijhoff 1993: m: 263. Hoe bewust Nijhoff zijn bundels componeerde, is te zien aan het feit dat deze 'Kleine 
prélude'' het laatste gedicht uit de afdeling is. Zo vormt de geïsoleerde strofe, die eindigt op de regels 'Een vroege 
nachtegaall  zingt uit/ De boomen bij de brug -. ', ook daadwerkelijk een brug naar de volgende afdeling (vgl. Dorleijn 
1989b:: 14). 
700 Nijhoff 1993: n: 177. 
711 Nijhoff 1993: n: 161. 
722 1985: 203. 
733 Ibidem: 211. 
744 1991: 116. 
755 Twee modernistische tradities in de Europese poëzie: Enige suggesties' (1985: 77-94). 
76 6 1985::  79-80 . 

78 8 

777 Va n de n Akke r  1985 :  18 . 
Oversteege nn 1969 :  126 . 

799 Va n de n Akke r  1985 :  246 . 
800 Va n de n Akke r  1985 :  271-2 . 
811 1982 :  ü :  1213 . 
822 1985:43 . 
833 1989a :  31-33 . 
84 4 1985::  136 . 

1985::  145 . 
1982::  69-70 . 
1982::  140 . 
1982::  193-4 . 
1982::  195 . 89 9 

900 1982: 297-8. 
911 Zie voor een overzicht van de duizenden manieren om het te zeggen Van den Akker 1985: 125. 
922 1982: 338-9. 
933 1982: 340. 
944 Zie hoofdstuk 3, p. 157 voor Nijhoffs kritiek op Van Ostaijen. 
955 1982 :  231-233 . 
966 1982 :  346-8 . 
977 1982 :  1170-71 . 
988 1982 :  1172 . 
999 1982:1157-8 . 

2ooo 1993- 45. 1990: 57. Niet te verwarren met het gelijknamige gedicht dat veel later werd geschreven (1993: 191). 
Ikk citeer Nijhoffs poëzie uit de Verzamelde gedichten van 1990. Voor de volledigheid vermeld ik ook steeds het 
desbetreffendee nummer in de historisch-kritische editie van Van den Akker en Dorleijn. De ongepubliceerde 
gedichtenn die niet in de Verzamelde gedichten uit 1990 zijn opgenomen, citeer ik uit de historisch-kritische uitgave. 
011 Er is nog een voorbeeld van een gedicht van Nijhoff over zijn zingende moeder, waarbij haar lied precies in het 

middenn van het gedicht staat. 'Het klimop' (1993: 221; 1990: 208) heeft eveneens vijf strofen, waarin de derde gaat 
overr het lievelingslied dat moeder heeft gezongen. Ook hier gaat het om een beschrijving van een herinnering, en 
zelfss binnen die herinnering wordt er weer een verleden tijd beschreven: '[..] ik ben een zieke jongen,/ en zij zit bij 
mee en heeft ons lievelingslied gezongen'. 
2022 Vgl. Fens 1967: 312. 
2033 Ook de andere heilige waar Nijhoff enkele gedichten over schreef, Christofoor, is een heilige uit een 
drempelgebied:: hij stak een rivier over. 
2044 Hetzelfde zal straks op blijken te gaan voor 'De moeder de vrouw'. Deze dubbele beweging onderscheidt deze 
gedichtenn dus van puur 'verticale' verzen als 'Het lied der dwaze bijen'. 

Vgl.. M. Bakker: 'De muur waar hij tegen leunt is een verdere bevestiging dus van zijn, Sebastiaans (nog) 
onzekeree positie: hier of daar: deze of gene zijde' (1987: 84). 
2066 1982: 1157-8. 
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2077 Bakker wijst ook op dit omslagpunt, maar niet op de opvallende vorm van de regel (1987: 113). Overigens had de 
regell  in het handschrift nog een niet-afwij kende lengte. 
2 0 f1982:: 115. 
209 9 1955:: 25. 
2100 1955: 24. Opvallend is dat Lulofs naast de stilte, ook uitgebreid aandacht besteedt aan de witregels in 'Het uur u', 
diee voor hem net zozeer deel uitmaken van de tekst: 'De regels wit behoren derhalve tot een tekst, en zijn dus 
structuurmarkerendee signa, die op hun functionaliteit dienen te worden onderzocht' (1955: 17). Hij geeft ze dan in de 
eerstee plaats betekenis als structuur scheppend, fasen creërend binnen het gedicht en terug- en vooruitwijzend (1955: 
52). . 
2,11 Voor Lulofs is de muziek deel van de stilte: 'Deze muziek is namelijk een aspect van de stilte, een complementair 
verschijnsel.. Deze stilte was de stilte van de doodstille straat, de volstrekte geluidloosheid de steeds dieper stilte [..] 
enn die dringt zich nu ook in de mensen binnen en maakt in hen hoorbaar wat normaal niet te horen is' (1955: 27). 
2122 We kunnen ook wijzen op een nog iets ouder gedicht met eveneens de titel 'Memlinc' (1993: 165,1990:187). 
Hierr gaat het eveneens om een man die in harmonie is met hemel én aarde: 'Leven is eender zoet als dood'. Hij ziet 
'[..]]  in 't gebied/ Aan de overzijde/ waar hem stille vijvers nog van scheiden', gevolgd door de eerste witregel die 
tevenss een stille vijver wordt, net zoals het wit aan het einde van 'gebied' ook dat gebied wordt. De kunstenaar wordt 
hierr geschetst als iemand die zich tevreden (en vroom) ophoudt in het tussengebied. Zijn werk is een voorgoed 
begonnenn begin, net als de poëzie. 
2133 In de eerste handschriftversie van dit gedicht stonden de terzinen nog aan elkaar, in de gepubliceerde versies heeft 
Nijhofff  de witregel ingelast. Door het enjambement dat over het wit heen reikt, krijgt de witregel nog meer betekenis: 
iss echt het vertrek, wit en vol licht. 
2144 1967: 322. 
2155 1992: 56-66. 
2 l6Rodenkoo 1991: 224-262. 
2177 Geciteerd uit Van den Akkeren Dorleijn 1992: 58. 
2188 Fens wijst ook op deze 'mysterieuze' passage. Hij verklaart die echter vanuit een dubbelheid die in Sebastiaan is 
opgetreden:: 'De verhouding tot zijn lichaam is veranderd; hij heeft nu blijkbaar zijn lichaam, maar is het niet' (1967: 
310).. Bakker brengt Sebastiaans toestand, met zowel een stoffelijke als een geestelijke persoonlijkheid, in verband 
mett Nijhoffs theoretische verhandelingen waaruit blijk t dat hij zich interesseerde voor persoonsverdubbeling (1987: 
113). . 
2199 1992: 70. 
2200 1998: 188. 
22ii  1 9 9 4 :49 
2222 1989a: 24. 
2233 Helaas heeft Nijhoff nooit zelfde toelichting bij deze reeks geschreven, zoals hij van plan was. Hij wilde 
uiteenzettenn dat de acht sonnetten acht verschillende bewustzijnsstadia vertegenwoordigden (Nijhoff 1993: n: 228). 
2244 Ik citeer Sötemanns artikel uit de bundel Over poëtica en poëzie uit 1985. 
2255 Zie Van den Akker 1985: 269-279. 
2266 Wat mij betreft geldt hier dus hetzelfde als in 'Het veer', waarover Bakker terecht opmerkt: 'Een grote mate van 
neutraliteitt kenmerkt dus de wederzijdse relatie van de oevers [..]' (1987: 78). 
2277 Vgl. Komrij 2001. 
2288 Bakker 1987: 338-349. 
2299 Van den Akker 1985: 158. 
2300 J Q ^. 444 *Een verhouding tot het onbekende als onbekende om dat in het centrum van zijn leven te plaatsen: het 
onbekendee dat geen leven toestaat en, bovendien, ieder centrum uit het leven wegneemt'. 
2311 Daar wijst ook Bakker op (1987: 345). Overigens hanteert Nijhoff dit procédé vaker: in drie van de betreffende 
reekss 'Acht sonnetten' staat er geen witregel tussen de kwatrijnen. 
2322 1982: 232. 
2333 In een eerste handschriftversie van het gedicht is dit effect nog niet aanwezig, omdat ook de witregel tussen de 
terzinenn daar ontbreekt. 
2344 Zoals opgemerkt door Sötemann. 1 Samuel 3: 11: 'En de Here zeide tot Samuel: "Zie, Ik doe een ding in Israël, 
datt al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken".* 
" ""  1982: 140-41. 

1992:: 32. 
1970:456. . 

235 5 

236 6 

237 7 

2388 Zie Nijhoff 1993: n: 393. 
2399 Ook 'wijd en zijd' uit regel 6 is een voorbeeld van rijmdwang, en die woorden kunnen verwijzen naar Roland 
Hoistss regels uit het gedicht 'Ballingschap' (uit de in 1920 verschenen bundel Voorbij de wegen): 'Wind en water 
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wijdd en zijd/ houden dit eiland van verlangen/ vreemd en glinsterend gevangen/ binnen den tijd*. Nijhoff verwees 
ookk naar Roland Holst in 'Het veer'. 
2400 Opvallend is dat Roland Barthes het ook heeft over twee tijden die elkaar kruisen in verband met een moeder en 
eenn zoon, in een essay over Prousts Op zoek naar de verloren tijd. Over de kleine Marcel en zijn moeder schrijft 
Barthes:: 'ze zien elkaar alleen wanneer de rechte tijd en de averechtse, omgekeerde tijd elkaar kortstondig kruisen 
(..)'.. ('Lang ben ik vroeg naar bed gegaan', in Het werkelijkheidseffect. Groningen, Historische Uitgeverij 2004: 159-
176,, citaat op 163). 
2411 1991:229. 
2422 In het tweede kwatrijn is er een vergelijkbare herhaling van voornaamwoorden, en valt het woord 'mijn' tot drie 
keerr toe. Daaraan gespiegeld is de eerste terzine, waarin 'zij' drie keer wordt genoemd. Zo passief als het lyrisch 
subjectt in het gras ligt, zo actief handelt de vrouw op het schip. 
2433 1985: 83. 

Ditt sluit gedeeltelijk aan bij de interpretatie van De Boer, die stelde dat de tweespalt in dit gedicht is tussen 'geest 
enn natuur' (199: 101), en bij Bakkers inleiding: 'Wel schijnt op voorhand gesteld te kunnen worden dat Nijhoffs 
poëziee van na 1930 getuigt van onder meer een konstant pogen de begrippen geest en vlees te verzoenen' (1987: 10). 
Bakkerr leest de laatste terzine als een beweging richting de geest van het lyrisch subject (1987: 348). 
2455 1982: n: 666. 
2466 1991: 230-1. 

Blanchott 1949: 46. 'De wet van de literatuur is deze beweging naar een ander ding, naar een au-dela dat ons 
nietteminn ontsnapt, omdat het niet kan zijn [..]'. 'Het is dus dat gebrek, die leegte, die beschikbare ruimte die het 
objectt en het ontstaan van de taal behelzen'. 
2488 1991:250. 
2499 'In deze tijd van wanhoop die de afwezigheid van de goden is' (Blanchot 1955: 33). 
2500 Net als in 'Het vrome kasteel' (1993: 117; 1990: 46). 
2511 Naar aanleiding van 'Het uur U' gaat Lulofs in op de functie van de gedachtestreep, die in vroege varianten 
diendee om een onderbreking aan te geven binnen de zin, of voor het onderscheiden van onderdelen in het verhaal. In 
dee laatste variant werden daar witregels voor gebruikt, soms in combinatie met een streepje. 
2522 Er zijn uit dit jaar meer voorbeelden waar het licht zich in een witregel tussen de strofen ophoudt. In het sonnet 
'Hett einde' bijvoorbeeld, uit De wandelaar (1993: 126; 1990: 19) luiden regel 3 en 4: ' De zon kwam door de kieren 
vann de zware/ Gordijnen in de stille kamer dringen', zodat niet alleen de zon, maar ook de stilte een plaats krijgt in 
hett wit, en natuurlijk de kier in de gordijnen iconisch terugkeert in het versregel wit. 
2533 De eerste versie van het gedicht stamt uit 1917. 
2544 Dat geldt zelfs voor een hele bundel: De wandelaar is - in de tweede druk - een bundel die zowel begint als 
eindigtt in het licht. Het eerste gedicht heet 'Het licht', en begint met deze regel: 'Het licht, Gods witte licht, breekt 
zichh in kleuren:/ kleuren zijn daden van het licht dat breekt' (1993:65; 1990: 8). Misschien verklaart dit ook de tot 
nogg toe raadselachtige keuze van Nijhoff om de tweede druk van De wandelaar met dit gedicht te openen in plaats 
vann met het meer programmatische 'De wandelaar', waarmee de eerste druk van de bundel nog begon en latere 
drukkenn ook weer zouden openen (zie Nijhoff 1993: n: 190-191 voor de samenstelling van deze tweede druk). Door 
inn de tweede druk van De wandelaar met 'Het licht' te beginnen, gebruikt Nijhoff de stilte om zijn eigen woorden, 
hett wit van het begin én eind van de bundel. Daarmee lijken zijn eigen sonnetten een oponthoud tussen licht en licht. 
2555 Ook Bakker wijst op de uitzonderlijke vorm van het gedicht, waardoor de eenzaamheid van Christus wordt 
geaccentueerd. . 
566 Toevallig of niet gaat het ook over een lampion in een gedicht met een vergelijkbare breuk erin: 'Japansche 

schilderij'' (1993: 24), waar regel 19 en 20 luiden: 'Een lampion - / -Het meisje schijnt'. Een vergelijkbare breuk is 
tee vinden in het vroege, ongepubliceerde gedicht dat begint met de regel 'Nu alles zóo ver heen is, durven wij ' (1993: 
69).. Tussen regel vijf en zes is een breuk, door de kortheid van regel vijf en het ver inspringen van regel zes: 'van de 
herinnering,// Want wie eens weende'. 
2577 1989b: 12. 

Ziee bijvoorbeeld de varianten van 1993: nr. 102. 
2599 Zie bijvoorbeeld de varianten van 'Fabriek en dorpsschool': het gedicht wordt in veel verschillende vormen 
gegotenn door Nijhoff. Wat echter blijft , is het feit dat de zevende regel uitsteekt: de hand die wordt uitgestoken reikt 
ookk naar de hemel, het wit in. Zelfs in het naderhand helemaal omgesleutelde gedicht blijf t dit vormaspect steeds 
hetzelfde. . 
2600 1993: n: 157. 
2611 Zie 'De idioot in de lente' (1993: 157; 1990: 184). 
2621982:: 97. 
2633 Ik citeer als steeds de versie uit de Verzamelde gedichten uit 1990. In de eerste versie van het gedicht sprongen de 
'even'' regels steeds in. 
264 4 1989b:: 12. 
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2655 In de versie die in De Gids verscheen, sprongen regel 2 en 3 van iedere strofe in. In vrijwel alle gedichten heeft 
Nijhofff  dit inspringen later ongedaan gemaakt. 
2666 Tegenvoorbeelden, dat wil zeggen gedichten waar het venster of een ander drempelgebied niet in de buurt van het 
witt staan, zijn bijvoorbeeld 1993 nr. 128 (108), 135 (154), 155 (143) of 180 (ongepubliceerd). 
267 7 

268 8 
1994:: 68. 
1994:: 71. 

2699 Zoals 'De eenzame en zijn hart' (1993: 162), 'Oproep' (1993: 163), 'De kleine keizer' (1993: 164), 'De toast' 
(1993:: 167), 'De vreemde schipbreuk (1993: 168). Alle stammen uit 1922/1923. 
2700 Ook Dorleijn wees op de iconiciteit van dit gedicht met het 'desintegrerende sextet' dat parallel is aan het 
'desintegrerendee ik' (1989b: 17). 

272 2 
Dunkelbergg 1990: 23-28. 
Ibidem:: 23-24. 

2733 Dit gedicht citeer ik wel uit de eerste versie die in De Beweging heeft gestaan, omdat het er volgens Van den 
Akkerr en Dorleijn naar uitziet dat Nijhoff daar de voorkeur aan gaf (zie Nijhoff 1993: n: 245). 
274 4 

275 5 
Mallarméé 1995: 310. 
Lulofss 1955: 17. 

Intermezzo::  Paul Celan 
'' Sars in: Celan 1988: 10. 
22 Felstiner 1995:14. 
33 In: Celan 1988:15. 
44 'Ansprache anlasslich der Entgegennahme des Literaturpreises der freien Hansestadt Bremen', in: Celan 1983: 37-
39.. Ik citeer hier uit de vertaling van Ton Naaijkens [Celan 2003: 143-146]. 
55 'Denn das Gedicht ist nicht zeitlos. GewiB, es erhebt einen Unendïichkeitsanspruch, es sucht, durchh die Zeit 
hindurchzugreifenn - durch sie hindurch, nicht über sie hinweg'. 
66 Felstiner 1995:46. 
77 In 'Antwoord op een vraag van Librairie Flinker' [Celan 2003: 141-2]. 'Ihre Sprache ist nüchterner, faktischer 
geworden,, sie miBtraut dem "Schonen", die versucht, wahr zu sein'. 

'Sie,, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie muBte nun hindurchgehen durch ihre eigenen 
Antwortlosigkeiten,, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse 
todbringenderr Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah; aber sie ging durch dieses 
Geschehen.. Ging hindurch und durfte wieder zutage treden, "angereichert" von all dem'. [Celan 2003: 144-5]. 
99 Ofwel de 'Büchner-rede': 'Rede anföBlich der Verleihung des Georg-Büchner Preises Darmstadt'. Celan 1983:40-
62.. Ik citeer de vertaling van Ton Naaijkens [Celan 2003:226-255]. 
100 Geciteerd uit: Schmidt 1991: 34. 
111 'GewiB, das Gedicht- das Gedicht heute - zeigt, und das hat, glaube ich, denn noch nur mittelbar mit den - nicht 
zuu unterschatzenden - Schwierigkeiten der Wortwahl, dem rapideren Gefalle der Syntax oder dem wacheren Sinn für 
diee Ellipse zu tun, - das Gedicht zeigt, das ist unverkennbar, eine starke Neigung zum Verstummen. Es behauptet 
sichh - erlauben Sie mir, nach so vielen extremen Formulierungen, nun auch diese -, das Gedicht behauptet sich am 
Randee seiner selbst; es ruft und holt sich, um bestehen zu können, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein 
Immer-nochh zuriick'. 
l2Leutnerl994:232. . 
131983:42. . 
14Allemannl968:159. . 
151991:: 234. 
166 Zie bijvoorbeeld Menninghaus (1980: 23 en 80). 
177 Celan 1983:22. Ook Schulze (1993) noemt de overeenkomsten in de poëtica's van de beide dichters. Beiden 
pleittenn tegen een mimetische 'Medusa-poëzie' (Medusa wordt genoemd naar aanleiding van Büchners personage 
Lenz,, dat Celan gebruikt als voorbeeld voor mimetische poëzie. Lenz ziet tijdens een wandeling een lieflij k tafereel 
enn zou het het liefst als Medusa in steen veranderen. Zo kan hij bij Celan tot beeld worden van de mimetische 
poëtica)) maar vreesden ook de kill e verstarring van de pure poëzie die naar het niets voert. 
r8Allemannn 1970:271. 
199 Celan 2003: 145-6. 'Das Gedicht kann, da es ja eine Erscheinungsform der Sprache und damit seinem Wesen nach 
dialogischh ist, eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem - gewiB nicht immer hoffhungsstarken - Glauben, sie 
könntee irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an Herzland vielleicht'. 
200 Celan 2003: 245-6. 'Aber steht das Gedicht nicht gerade dadurch, also schon hier, in der Begegnung - im 
GeheimnisGeheimnis der Begegnung ? 
Dass Gedicht will zu einem Andern, es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht 
sichh ihmzu'. 
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211 In een brief aan Hans Bender, Celan 1983: 31. 
222 1991: 267. 
233 Wolosky meent precies het omgekeerde: volgens haar houdt Celan met de duisterheid en de stilte zijn poëzie 
open,, daarmee de ruimte scheppend waarin de dialoog mogelijk is: 'He writes having to create and keep open 
dialogicall  space, against a terrible pressure for its closure. Both impulses situate the obscurity and silence for which 
Celan'ss work is known and which he himself insists upon' (1995: 176). 
244 1989: 261. 
255 Schwarz meent dat deze ander het transcendentale 'Du*  van de dood is (in: Meinecke 1970: 164). 
266 'Auf etwas Offenstehendes, Besetzbares, auf ein ansprechbares Du vielleicht, auf eine ansprechbare Wirklichkeit. 
Urnn solche Wirklichkeiten geht es, so denke ich, dem Gedicht'. 
277 1983:49. 
288 1970: 268. 
299 In een brief aan Witold Hulewicz. Briefe, 980: 894-901. 
300 In: Celan 1988: 30. 
311 Safranski 1997: 466. 
322 In de gedichten 'Largo' (n: 356) en Todtnauberg' (n: 255). 
333 Safranski 1997:467. 

Schmidtt meent dat er 'profound kinships' zijn, en dat de belangrijkste verwantschap tusen denker en dichter is dat 
beidenn uitgaan van de gedachte dat de taal is gegrond in de stilte (1994: 118). Beiden spreken volgens Schmidt over 
dee stilte op het moment dat ons lichaam ons van taal berooft, door pijn. Pijn is een mimiek van de dood en 
onderbreektt dus de taal: 'the pressure of silence in the poem [..] is an imitation of the relation of language to death'. 
Daarr kunnen we aan toevoegen dat de stilte ook volgens Freud een symbool is voor de dood, als 'das Moment, von 
demm die Kinderangst herrühre und das in Traum und Marchen als Todessymbol gelte' (Piltz 1987: 27). Fynsk is van 
meningg dat Celans stilte veel ernstiger is dan wat Heidegger bedoelt, volgens hem gaat het bij Celan om de 
aanwezigheidd van een 'moorddadige, negatieve taal' die alle betekenis vernietigt ('Poetic Relation: Celan's Bremen 
Adress',, in: Block 1991: 22-29, p. 24). 
355 Block 1991: 1. 
366 De nummers in de lopende tekst verwijzen naar Celan Gedichte 1975. 
377 Celan-Studien: Frankfurt 1972. 
388 1986: 35. 
399 In: Meinecke 1970: 258. 

Ziee p. 59 voor een bespreking van Lorenz' werk. 
411 In de vertaling van Naaijkens [Celan 2003: 165]: 

Nabijj  zijn we, Heer, 
nabijj  en grijpbaar. 

Gegrepenn al, Heer, 
mett elkaar verstrikt, alsof 
elkk van onze lichamen 
jouww lichaam was, Heer. 

Bid,, Heer, 
bidd tot ons, 
wee zijn nabij. 

[-] ] 
422 Celan 2003: 275-6: 

Niemandd herkneedt ons uit aarde en leem, 
niemandd geeft een stem aan ons stof. 
Niemand. . 

Geloofdd zijt gij, Niemand. 
Omm uwentwille zullen 
wijj  bloeien. 
U U 
toeneigen. . 
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Eenn niets 
warenn we, zijn we, zullen 
wee blijven, bloeiend: 
dee niets-, de 
niemandsroos. . 

Met t 
dee stijl zielshelder, 
dee meeldraad hemelwoest, 
dee kroon rood 
vann het purperwoord dat we zongen 
over,, o over en boven 
dee doorn. 
433 Vgl. Sars in Celan 1988: 171. 
444 Zie ook p. 17 voor een bespreking van dit aspect van de joodse mystiek. Zoals Seaman aantoont, kan hetzelfde 
gezegdd worden van de christelijke traditie. Zo was het decoreren van letters voor monniken een daad van devotie. Er 
wass geloof in de magische kracht van letters, en de letters waarmee Christus' naam gespeld wordt, hebben de 
magischee kracht van symbolen (1981: 33). 
455 Geciteerd uit: Lorenz 1989: 73. 
466 Celan 1983:49. 
477 Perels stelt dat degenen die 'tot zwijgen gebracht zijn' de bewoners van Celans gedichten zijn: 'Seine Verse gehen 
mitt den zum Schweigen Gebrachten, den Verfolgten und Ermordeten ins Schweigen, sie sind die legitimen 
Bewohnerr der Welt seiner Gedichte, und darum sind sie eben auch und vor allem politische Gedichte; nicht nur der 
Dichter,, die Welt seiner Dichtung im ganzen bekennt sich zur Gemeinschaft der Verfolgten' (in Meinecke 1970: 
212). . 
488 Schmidt meent dat juist het zwijgen dat toch gehoord moet worden is wat Celans poëzie moeilijk maakt: To think 
thee poetic place means remembering that the silence marking that place has its own contours; it also means knowing 
thatt silence is not to be confused with mere quiet, but needs to be heard as the unvocalized voice of the poem. A 
voicee straining itself as well as those who can hear it. A voice estranged from language, rendering the effort to listen 
too language in the poem rare, demanding, and painful at once. More than any feature of the poem this demand that 
silencee be heard is the peculiar difficulty of reading the poem' (Schmidt 1994: 110). 
499 (1989: 176). Lorenz zegt over het zwijgen dat 'die einzige Reaktion auf das geschehene Leid ein Verstummen 
gewesenn war, das vom Gedicht, welches auf einer metasprachlichen Ebene nur die sprachlose Reaktion thematisiert, 
keineswegss schon wiederlegt ist - aufgrund nSmlich der Verwendung geliehener Sprache im Gedicht' (1989: 228). 
Hijj  heeft het over 'einer Totalitat des Leids' waar Celans poëzie op doelt. Het gedicht 'Stehen, im Schatten' (n: 23) 
wordtt bijvoorbeeld door Lorenz geïnterpeteerd als zwijgen in de vorm van een 'Genuin jüdische Reaktion auf groBes 
Leid'' (1989: 261). Overigens is het bij Lorenz niet altijd even eenvoudig om te zien waarom hij het niet zou hebben 
overr het wantrouwen jegens de taal dat volgens zijn eigen theorie tot een vast onderdeel van de westerse poëtica is 
gaann behoren. Het is niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen de critici die hij afwijst en zijn eigen visie, 
zoalss verwoord in de volgende zin: 'Wo es aber kein in Satzen und Satzzusammenhangen aussagbares Wissen gibt, 
daa können nur fragmenthafte Sprachgesten auf die unmittelbare Wirklichkeit verweisen' (1989: 226). Dat lijk t niet 
zoo heel ver verwijderd van de theorie over taalscepsis. 
500 'f..] es schweigt der Stock, es schweigt der Stein, und das Schweigen ist kein Schweigen, kein Wort ist da 
verstummtt und kein Satz, eine Pause ists bloB, eine Wortlücke ists, eine Leerstelle ists [..]' [Celan 2003: 217]. 
511 1995:182-96. 
521994:: x. 
533 Lorenz wijst onder andere op deze functie van het wit. Daarin wordt de verhouding tot de ander, het tegenover, 
gesymboliseerd:: 'keinen "horror vacui" auslösend, bietet das "WeiBe" die GewShr flir  den Bezug auf ein 
"unbesetzbares""  Gegenüber...' In de witte plekken en in het zwijgen is de 'innerlijkheid van het met elkaar spreken' 
mogelijk,, volgens Lorenz (1989: 264). 
544 Leutner noemt de beeldende kracht van het wit in de poëzie, en stelt dat het in het wit gaat om een poging tot 
tijdelijkee opheffing van de arbitraire differentie van het teken. 'Eine andere Form der Motivierung [van het arbitraire 
teken,, YvD] besteht darin, die Bedeutungen durch die Anordnung der Schrift visuell erfahrbar zu machen. Celan 
benütztt die Möglichkeit, die graphische Gestaltung als Bedeutungstrager einzusetzen, nicht nur zur Bestarkung der 
jeweiligenn Signifikate, sondern auch, um Kontraste herzustellen' (1994: 229). Zij noemt ook concrete voorbeelden 
vann plaatsen waar Celans taal 'Gestalt' aanneemt, bijvoorbeeld een gedicht (n: 115) waar het woord 'unter' door de 
typografiee wordt uitgebeeld; 'durch eine schrittweise Abwartsbewegung der schrag untereinander gesetzten Worte 
graphischh abgebildet'. 
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Inn Le dernier a parier stelde hij dat het in de witte plekken bij Celan niet gaat om adempauzes voor de lectuur, 
maarr dat ze bij de 'strengheid' van het gedicht horen. Een niet-verbale strengheid die geen betekenis draagt, alsof het 
witt minder een gebrek is dan juist een 'verzadiging': 'Et ce qui nous parle, dans ces poèmes Ie plus souvent tres 
courtss oü termes, phrases semblent, par le rythme de leur brièveté indéfinie, environnés de blanc,, c'est que ce blanc, 
cesces arrets, ces silences ne sont pas des pauses ou des intervalles permettant la respiration de la lecture, mais 
appartiennentt a la même rigueur, celle qui n'autorise que peu de rel&chement, une rigueur non verbale qui ne serait 
pass destinée a porter sens, comme si le vide était moins une manque qu'une saturation, un vide saturé de vide' (1984: 
H). . 
566 In het gedicht 'Schaltjahrhunderte'(n: 324). Heynders geeft aan dat Celan met zijn witregels beelden letterlijk en 
figuurlijkk van elkaar lossnijdt (wat weer doet denken aan wat Mallarmé zelf noemde als een van de belangrijkste 
functiess van het wit: 'Le papier intervient chaque fois qu'une image, d'elle-même, cesse ou rentre, acceptant la 
successionn d'autres..'. (OC: 455)): 'De leegte van de witregel is niet betekenisloos, maar maakt betekenis mogelijk'. 
Heynderss wijst erop dat Celan met zijn 'Lesestationen' het accent legt op 'de leeshandeling zoals die door de tekst 
wordtt gestuurd: korte strofen staan min of meer los van elkaar, gescheiden door witregels. Semantische verbanden 
kunnenn gelegd worden zonder dat dit de lezer voert naar een coherente betekenisconstructie: daarvoor is er te veel 
wit;; zijn er te veel pauzes: tussenstations' (1991: 228). Heynders legt dus vooral de nadruk op het nog onbepaald zijn 
vann de betekenis in de witte plekken, die de betekenissen van de woorden zelf onderbreken, en ze noemt de 
vergelijkbaree voorliefde van Mallarmé voor de witte, maagdelijke pagina: 'Op de witte pagina kan meer betekenis 
verbeeldd worden, meer gelezen worden, dan op de bladzijde die zwart ziet van de letters'. Over het algemeen is 
Heynderss van mening dat Celans latere lyriek wordt gekenmerkt door een paradox: het gedicht presenteert in een 
afwezigheidd van betekenis een aanwezigheid van betekenis. 

Vgll  Schulze in Pöggeler en Jamme (red.) 1993. 
588 In de context van een onderzoek naar Isers Leerstellen wijst ook Bougault daarop: 'c'est Celan qui offre justement 
laa surface matérielle du texte, en tant qu'elle est travaillée par les blancs' (1991: 82-83). . 
599 Celan 2003: 159: 

Thuisgebrachtt in het vergeten 
hett gast-gesprek van onze 
tragee ogen. 

Woordd voor woord thuisgebracht, verdeeld 
overr de dagblinde dobbelstenen waar 
dee spelende hand naar grijpt, groot, 
bijj  het ontwaken. 

Enn het teveel van mijn spreken: 
versmoltenn met het kleine 
kristall  in de dracht van jouw zwijgen. 

Vergelijkk ook Sars in: Celan 1988:29: 'De gedichten geven telkens een richting aan en leggen een weg af. Deze 
wegenn beschouwt Celan uiteindelijk als "Um-wege", wegen omwille van het zoeken naar de werkelijkheid. Het zijn 
tevenss "Unwege von dir zu dir", waarmee een cirkelbeweging wordt aangeduid: via omwegen van uiterste 
vervreemding,, op weg naar het "niet-zelf' of het radicaal andere, ontmoet het ik zichzelf. Gedichten zijn derhalve 
Daseinsentwürfee of "een vooruitzenden van het zelf naar het zelf, op zoek naar zichzelf'. Ze zijn uiteindelijk "eine 
Artt Heimkehr", een terugkeer naar huis of zelfs een thuiskomst, juist wanneer ze onderweg zijn en uittrekken naar 
hett vreemde; met andere woorden via een omweg of in het andere constitueert de mens zijn existentie, het "zelf-
zijn".' ' 
611 In de vertaling van Naaijkens is het effect minder sterk omdat er geen echt rijm is: 

] ] 
spreekk ik je vrij 
vann het amen dat ons verdooft, 
vann het ijzige licht dat het omzoomt, 

] ] 
Felstinerr interpreteert dit gedicht en legt uit dat Celan het hierin tegen zijn moeder heeft, die hij zo 'vrijspreekt' van 

dee joodse schuld aan de kruisdood. 
633 Celan 1983: 39: 

[..] ] 
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maar r 
ookk hier, 
waarr je kleur mist, trekt een mens eropuit, ontstomd, 
waarr de massa je probeert na te apen, 
baltt de adem zich naar je toe, 

[-] ] 
64Celan2003:471: : 

[-] ] 

As-helder,, As-el-ge-
slikt. . 

Meten,, ontmeten, verplaatst, ontwoord, 

ontwo o 

655 Menninghaus 1980: 66. 
666 Celan 2003: 289: 

..ruistt de bron 

Gijj  met gebed, met laster, met 
gebedd gewette messen 
vann mijn 
zwijgen. . 

Gijj  mijn met mij mank 
gaandee woorden, gij 
mijnn rechte. 

Dann jij : 

mijnn dagelijks waar en water 
geschondenn later 
vann de rozen - : 

hoeveel,, o hoeveel 
wereld.. Hoeveel 
wegen. . 

Krukk jij , zwingel. Wij - -

Wee zullen het kinderlied zingen, dat, 
hoorr je, dat 
mett de men, met de sen, met de mensen, ja dat 
mett het struikgewas en met 
hett ogenpaar dat daar klaarlag als 
traan-en--
traan. . 
677 Het gefragmenteerde van de 'mensen' lijk t ook te worden uitgedrukt door de nadruk op de persoonlijke 
voornaamwoordenn in dit gedicht, alsof de spreker zoekt, op weg is naar het woord 'wij ' dat in de de laatste strofe 
gebruiktt wordt: via ihr, mir naar du en ten slotte 'wir'. 
688 Andere voorbeelden daarvan zijn te vinden in de gedichten n: 82, n: 142 en I: 159. 
699 Geciteerd uit De Feijter 1994:78. 
700 Celan 2003:409: 
Urrr VUISTEN, wit 
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vann de uit de woordmuur 
losgehamerdee waarheid, 
ontbloeienn je nieuwe hersenen. 

] ] 
711 Celan 2003: 127: 

SPREEK,, OOK JIJ 

Spreek,, ook jij , 
spreekk als laatste, 
spreekk je uit. 

Spreek--
Maarr scheid van het ja niet het nee. 
Geeff  zin aan watje zegt: 
geeff  het schaduw. 

Geeff  het schaduw genoeg, 
geeff  het net zo veel 
alss je om je heen verdeeld weet tussen 
midnachtt en middag en midnacht. 

Kij kk om je heen: 
ziee hoe levend het overal wordt-
Bijj  de dood! Levend! 
Waarr spreekt wie schaduwen spreekt. 

Maarr nu schrompelt de plek waar je staat: 
waarr ga je nu heen, zonder 
schaduw,, waarheen? 
Stijgg op. Tast omhoog. 
Dunnerr word je, onherkenbaarder, fijner! 
Fijnenn een draad 
waaraann hij afglijden wil, de ster: 
omm beneden te zwemmen, beneden, 
waarr hij glans ziet: in de deining 
vann dolende woorden. 

Menninghauss stelt dat het licht in die zin een negatieve betekenis meekrijgt, en staat voor de abstracte, arbitraire 
verhoudingg tussen woord en ding. Het poëtische spreken moet zich in de schaduw afspelen, of hooguit onder een 
indirectt 'schwimmendes Licht' (1:154). In die schaduw kan de differentie tussen signifiant en signifié worden 
opgeheven:: 'Es ist differenziert nach den Polen grell blendendes Licht ("Lichtzwang"), auratisch vermittelndes 
(schwimmendes,, wachsendes, dammemdes) Licht ("Lichtgewinn") und - sowohl in seiner Materialitat als auch in 
seinerr metaphorischen Funktionalitat eng mit den positiv besetzten 'Licht' - Gestalten verwandt "Schatten"' 
(Menninghauss 1980: 128). 
733 Celan 2003: 105. 

METT TELKENS EEN ANDERE SLEUTEL 

Mett telkens een andere sleutel 
ontsluitt je het huis waar 
dee sneeuw van het verzwegene bloeit. 
Jee wisselt van sleutel 
all  naar gelang het bloed vloeit 
uitjee oog of je mond of je oor. 

Jee wisselt van sleutel en wisselt van woord, 
datt mag bloeien gelijk met de vlokken. 
All  naar gelang de wind die jou voortduwt, 
baltt rond het woord zich de sneeuw. 
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744 Celan 2003: 211 

U de e 
koren,, destijds, de 
psalmen.. Ho, ho-
sanna. . 

Dus s 
staann er nog tempels. Licht een 
ster r 
nogg steeds op. 
niets, , 
nietss is verloren. 

Ho--
sanna. . 

733 Celan 2003:645: 

MEMO-PIJN, , 

Besneeuwd,, ingesneeuwd: 

inn het kalendergat 
wordtt hij gewiegd, gewiegd 
doorr het pasgeboren 
niets. . 
766 Celan 2003: 145.4Es war, Sie sehen es, Ereignis, Bewegung, Unterwegsein, es war der Versuch, Richtung zu 
gewinnen'. . 
777 Vgl. Fynsk in: Block 1991: 25. En Heynders koppelt Celans visie op de tijd aan het werk van Nietzsche en laat 
zienn hoe tijd en ruimte bij Celan verweven zijn: 'Celan heeft in zijn poëzie de verruimtelijking van tijd en de 
temporalisatiee van ruimte die met Nietzsches grondgedachte samenhangen leesbaar gemaakt. Hij beschreef daarbij 
zowell  de zwaarmoedigheid die aan een fatalistische interpretatie van de grondgedachte verbonden is, als ook de 
luciditeitt die gerelateerd is aan het bijna onvoorstelbare schakelmoment waarop verleden en toekomst eenheid zijn' 
(1991:245). . 

Hoofdstukk 5: 'Precaire ontregelingen' - Hans Faverey 
11 Het gedicht doet overigens denken aan Leopolds 'Cheops', waarin ook een poëticale balans werd opgemaakt (zie p. 
102).. Door woorden als 'heerser' en 'woestijnroos' is Leopolds farao in zijn piramide niet ver weg. 
22 Uit de nalatenschap. In: Groenewegen (red.) 1997: 126. 
33 Ibidem. 
44 Kees van Rees gebruikt het voorbeeld van Faverey in 'Consensusvorming in de literatuurkritiek', (in: Robert Anker 
e.a.. De regels van de smaak, Amsterdam: Nijsen, 1985: 59-85). De receptie van Favereys werk illustreert volgens 
Vann Rees dat consensus bij critici berust op extratekstuele factoren: interviews, prijzen en vooral de stellingname van 
anderee gezaghebbende critici spelen een rol: de kritiek streeft naar orkestratie. 
55 In het interview met Tom van Deel uit 1978. 
66 Goedegebuure: 'Er is geen enkele buitentextuele werkelijkheid waarmee het (gedicht) een relatie onderhoudt' 
(1989:194). . 
77 Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Fokkema als 'realia' vooral kunstenaars aanwijst: schilders, componisten 
enn klassieke auteurs en personages. Het gaat dus om een werkelijkheid die is opgebouwd uit taal en muzieknoten. 
88 LLW 2005, hier voorlopig geciteerd uit typoscript. 
99 Het proza n: 158. 
100 In het essay 'Geblinddoekte dichter' (2002). 
1'' De Schutter (1998:190) heeft het bijvoorbeeld niet over gedichten maar over 'tekstfragmenten' die samen 'het 
gedicht'' vormen, dat wil zeggen de reeks. Hoewel de samenhang binnen de reeks bij Faverey niet genoeg benadrukt 
kann worden, lijk t die benadering mij overdreven en bovendien verwarrend. 
1 2VG:413. . 
133 In het interview met Jan Brokken. 
144 Ibidem. 
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Inn het interview met Heite. 
166 In het interview met Brokken. 
177 VG 470. 
188 Faverey verwijst hier ook naar Zeno's paradox van de stilstaande pijl, waarover hierna meer. 
199 CO. Jellema: 'Doorwoelde stilte', in: Groenewegen 1997: 259-276 (citaat op 264). 
200 In het interview met Heite. 

Inn het interview met Van Deel. 
Ibidem. . 

21 1 

22 2 

233 Zie bijvoorbeeld VG 71 en 92. 
244 Vgl Groenewegen (2002: 289). Spinoy wijst ook op deze categorie in Favereys poëzie: dingen die 'wezenlijk 
verbonden'' zijn met een ruimte buiten 'de muren van het benoembare' (LLW 2005, geciteerd uit typoscript). Daar 
hoortt ook volgens hem de vrouw toe, én de schoonheid en de kunst. Ik heb de indruk dat het eerder gaat om de 
natuur:: vaak gaat het over bomen, ijsvogels of dieren, die inderdaad ook schoonheid hebben in deze gedichten. 
255 Ik ben het niet eens met Beijer en De Vet, die over deze regel zeggen: 'Dit is de zwaarbeladen stilte van een 
metafysischh zwijgen' (p. 62). Volgens mij is het juist een aardse, fysische stilte waar Faverey zo jaloers op is. 
266 In een interview met Piet Calis. Opgenomen in: Gesprekken met dichters. Den Haag: Bert Bakker, 1964: 81-95. 
277 Gerrit Kouwenaar: Gedichten 1948-1978. Amsterdam: Querido, 1982: 392. 
288 'Het gedicht als een ding', zei Kouwenaar in hetzelfde interview met Calis. 
299 In het interview met Ben Bos uit 1966. Opgenomen in H. Dütting: Archief de Vijftigers 2. Baarn: De Prom, 1983: 
13-19. . 
300 Kusters 1986: 145 v.v. 
311 Zie bijvoorbeeld Dorleijn 1997: 158. En dat muzikale element toonden Beijer en De Vet, en ook De Schutter aan 
voorr verschillende reeksen van Faverey. 
322 Hercules Seghers, John Rowlands, Meulenhoff/ Landshoff, 1979. 
333 Hercules Seghers; Grafiek, Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam, 1967. 
344 In het gesprek met Brokken. 
355 Ibidem. 
36UitBronkhorstl994:70. . 
377 Zoals bijvoorbeeld ook 610. Zelfs in de kortere en abstractere gedichten uit het begin van het oeuvre zijn volgens 
mijj  'vakantiegedichten' te vinden: zoals een strandscène in het gedicht 'Op deze of gene oever' (38) en de 
rivierlandschappenrivierlandschappen twee gedichten verder. Nog duidelijker heeft Faverey het over vakantie in 188: 'Ik verplaats mijn 
noorden/// naar het zuidoosten. // Ik noemde dit: "mijn hobby"..// Het strand is niet ver meer.' 
388 Vagere allusies zijn dan bijvoorbeeld het feitelijke en afgeronde van de eerste zin ('ik ging naar Bommel om de 
brugg te zien'), de herhaling van 'riet' dat doet denken aan de herhaling van 'ik' in regel een en twee bij Nijhoff, en 
hett ritme van beide gedichten. Nijhoff noemt de beweging van het schip 'langzaam', en illustreert dat door zijn 
kalmee regels met veel komma's, Faverey gebruikt datzelfde tempo. Eventueel zou je ook de 'beide koeien,/ aan het 
water'' kunnen opvatten als een knipoog naar de 'twee overzijden'. 
399 Deze algemene noties over de presocratici zijn gebaseerd op Long 1999 en MacKirahan 1994. 
400 En niet 335, zoals de index van Verzamelde gedichten abusievelijk vermeldt. 
411 Ook Fokkema (1994: 557) interpreteert de regels op die manier. 
422 Mansfeld 1979: Fragment 92. 
433 Ibidem, Fragment 55. 
444 Ook Bloem interpreteert deze regels zo, en weet bovendien waar de tweede pijl vandaan komt: 'In de kunst van het 
boogschieten,, beschreven door Zen-!eerling Herrigel, kun je lezen hoe een Meester zo trefzeker is, dat hij met elke 
pijll  de voorafgaande in tweeen schiet. Dan zit die pijl dus in de roos! Zeno is uitgepraat. De tijd staat niet stil, het 
levenn vergaat' (Bloem 1991: 310). 
455 In de behandeling van drie gedichten uit het 'atelier' houd ik een chronologische volgorde aan. Dit eerste 
voorbeeldd komt uit Gedichten 2, 1972 (VG 170). 
466 Suggestie van Mare Kregting. 
477 VG 405, uit de bundel Lichtval (1981). 
488 Ook in een gedicht uit Hinderlijke goden is het de ik die de sneeuw al dan niet kan laten vallen: '[..] het steeds/ 
harderr en harder laten sneeuwen/ uit de leegte die mij verbeeldt' (515). 
499 VG 561, uit de bundel Tegen het vergeten, 1988. 
500 Op de e's in dit woord staat maar 1 accent terwijl je er spellingstechnisch 2 zou verwachten. Mare Kregting 
suggereerdee dat het isolement hier misschien ook in de materie van de taal is gekropen. 
511 Schrijvers (1993) wees ook op de kracht van dit enjambement, met name op de klankaspecten: 'de klanken aa-ee 
("waaromm bleef') worden geëchood en beantwoord door ee-aa ("éenwaarts" [..])'. 
522 Een mooi voorbeeld van die functie van het wit is het volgende gedicht: 
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Iemandd zich uitrekte; 
enn hoe zijn tijd terug kwam, 
hemm bezocht, zich nooit had 

lamgelegd.. Ik mij herkende: 

langzaamm afstand nemend; 
hett zich herkende. Mij moest 
herinneren;; mij tot 
zichh ontdoende. Zich. (260) 

Alss ik dit gedicht poëticaal interpreteer, is het de dichter die zich hier uitrekt na het gedane werk, om te constateren 
datt de tijd meteen begint door te lopen. Leek hij zolang als het gedicht duurde, nog stil te staan, nuu herneemt de tijd 
zich.. Mooi dubbelzinnig is dan het 'lamgelegd' tussen twee witregels: er staét dat dat lamleggen dus nooit gebeurd is, 
maarr tegelijk ziet de lezer het voor zijn ogen gebeuren. Tegelijk, in dezelfde regel, 'herkent' de ik zich even. 
Misschienn dat ook hier een ongrijpbaar nu wordt stilgelegd, waarin alle facetten van het 'ik' (hij, iemand, zich, ik, 
mij)) samenvallen. Dat duurt maar een witregel lang: daarna neemt hij alweer afstand. Hoe groot die afstand is, blijkt 
alss het 'ik mij*  uit regel vier, in regel zes al 'het zich*  geworden is. De distantie is compleet en zelfs destructief: 'mij' 
iss 'tot zich ontdaan', wat mij doet denken aan 'je van iemand ontdoen'. 
533 Zie over de achtergrond van deze reeks Hilda van Neck-Yoden 'Zo sprak Zoon tot Spin: Faverey en de 
Caraïbischee poëtische traditie' in: Literatuur 17 (2000) 3: 159-166. 
544 Een ander voorbeeld van dit vormprincipe is te vinden in de reeks 'Persoonsvormen' uit Gedichten 2. 
555 Dergelijk strofisch wit omringt bijvoorbeeld ook de regel 'uitgestrektheid lands' (297), door het wit strekt het land 
zichh inderdaad naar alle kanten uit. 
566 Van Buuren over de grens bij Faverey: 'het zal duidelijk zijn dat alle aandacht zich richt op de grens tussen binnen 
enn buiten, op de trait-d'union die de tegengestelde elementen (leven-dood, afwezig-aanwezig, taai-dingen) met elkaar 
verbindt.. In ruimtelijk opzicht wordt die grens verbeeld als een oever of een strand, dat wil zeggen als het 
grensgebiedd tussen wateren land' (1986: 64). 

Anderee voorbeelden zijn de draak op een kamerscherm die vijf bundels later nog steeds naar dezelfde parels dook. 
Enn de 'boot op de oever' in zowel het gedicht op p. 242 als op p. 80. 
581973:: 136. 
599 Op p. 507 zien we in het eindewit de 'telkens zo verloren vissers' verdwijnen, en op p. 205 is 'de spoorzoeker' 
kwijtgeraaktt in het strofisch wit. 
600 Ook Groenewegen (2002: 270) wijst op die betekenis van deze witregel, en concludeert dat het bestaande in 
Favereyss wereldbeeld de 'veruiterlijking' van de leegte is: 'de kern van de dingen is leegte' (286). 
6'' 1943: 34. 
622 Goedegebuure 1989: 200. 
633 Wiel Kusters leest in dit gedicht een poëticale beschrijving van hoe de letters op het witte papier neerdalen: 'De in 
poëziee vernietigde, reële mens, onstoffelijk geworden en door vernietiging in een eeuwige aanwezige afwezigheid 
veranderd,, daalt met de "asse" (Faverey schrijft hier Vlaams, en hoeveel mooier en melancholieker is het woord 
"asse""  ook niet dan het abrupte "as") van het voorbije leven neer op het - let wel: witte wasgoed in de tuinen, waar 
hijj  zichtbaar blijft , als letters op papier bijna. Zonder de asse van het leven is de poëzie onmogelijk. Rijp en asse 
staann in deze regels tegenover elkaar als wit en zwart, als kou en hitte, maar zij zijn ook aan elkaar verwant als 
dichterlijkk produkt. De poëzie legt een paradoxaal genoeg zowel conserverende als dodelijke laag over de wereld' 
(1989:: 521-2). 
644 Goedegebuure leest in zijn artikel 'Poëzie op het verdwijnpunt' het wit bij Faverey in de eerste plaats als een 
verwoordingg van de stilte: 'Deze poëzie wordt immers in hoge mate gestructureerd door de tegenhanger van het 
gesprokenn of geschreven woord: de stilte, aanschouwelijk gemaakt in het wit van de pagina' (1989: 197). 

Ziee bijvoorbeeld VG 448: 'een tekst// die ik hier moet verzwijgen'. 
666 In het interview met Van Deel. 
677 Dit kwam eerder aan de orde in paragraaf 1.6 en in de samenvatting van hoofdstuk 2. 

Conclusie e 
11 Zie bijvoorbeeld www.tonnusoosterhoff.nl voor dergelijk bewegend wit. Een ander fenomeen dat door Oosterhoff 
wordtt toegepast, is de dubbele witregel. Bijvoorbeeld in het volgende gedicht uit Robuuste tongwerken. Een stralend 
plenum.plenum. (Bezige Bij, 1997: 12): 

Ikk ben terug. Stof in het zonlicht dwarrelend. 
Baksteen,, het baksteenkleurige. Is er weer. 

http://www.tonnusoosterhoff.nl


Dee buren zijn terug omdat ik terug ben. 

Ikk ben al dagen terug. 
A!!  mijn bewegingen maken gevangenen in mijn kleren. 

Sleetss glimt de armleuning. 
Dee telefoon kijkt op van het vloerkleed. 

Ikk ben onverwacht geen helder denker geworden, 
ikk combineer overvlot op een slecht georganiseerd bestand. 

Dee extra 'dikke' witregel lijk t hier een temporele functie te krijgen. In de laatste twee regels van het gedicht wordt 
eenn spel gespeeld met tijdsduur: 'onverwacht' zou kunnen wijzen op iets dat plotseling gebeurt, terwijl 'geen helder 
denkerr worden' duidt op een langer durend proces. Die tegenstrijdigheid wordt uitgebuit door de dubbele witregel. 
Enerzijdss kun je na het extra wit een 'chute' verwachten zoals inderdaad volgt met het woord 'onverwacht'. 
Anderzijdss kan het lange wit duiden op een pauze die veel tijdsverloop veronderstelt, waarin 'geen helder denker 
worden'' zou kunnen plaatsvinden. De temporele paradox in de voorlaatste regel wordt zo versterkt en aangekondigd 
doorr een dubbele witregel met een dubbele betekenis. 


