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Uig-ttUig-tt dtl't ademt 

Samenvatting g 

HetHet sneeuwt 

maarmaar het sneeuwt niet meer. 

Zoo luiden de openingsregels van een gedicht van Hans Faverey. In de witregel die deze regels 
scheidt,, gebeuren verschillende dingen. Het wit rond de eerste regel zou bijvoorbeeld een 
uitbeeldingg kunnen zijn van de sneeuw die valt. Tegelijk stopt het in de witregel alweer  met 
sneeuwen,, haast voor  het goed en wel begonnen was. Het ongrijpbar e moment waarin het is 
gestoptt  met sneeuwen laat zich niet in woorden vangen, en speelt zich af in het wit tussen 
tweee regels. Favereys gedicht is een voorbeeld van hoe niet alleen de woorden van het 
gedicht,, maar  ook het wit dat hen scheidt, betekenis kan krijgen. In dit proefschrift onderzoek 
ikk  de betekenis van het typografisch wit bij  zes moderne dichters. 

All  in de antieke retorica werd aandacht geschonken aan zaken die zich niet in woorden, maar 
alleenn in stiltes lieten uitdrukken . Ook in de christelijk e mystiek speelde het zwijgen een 
belangrijkee rol bij  het beschrijven van de unio mystica: woorden schoten tekort. Die paradox, 
datt  mystici gebruik maakten van taal om te zeggen dat God onzegbaar  was, zou veel later  bij 
modernee dichters terugkomen. In de literatuur  speelde het onzegbare een rol vanaf de Duitse 
Romantiekk Toen ontstond de gedachte dat er  iets was, het oneindige, dat zich alleen in de 
kunstt  liet uitdrukken . Novalis bijvoorbeeld zegt dat poëzie het 'Undarstellbare darstellt'. 
Daaruitt  spreekt een vertrouwen in de taal dat in de loop van de negentiende eeuw verdween. 
Hett  Absolute werd vanaf die tij d veeleer  beschouwd als onzegbaar. De taal bleek 
ontoereikendd om de gewone dingen uit te drukken, aangezien het verband tussen de woorden 
enn de dingen die zij  benoemen arbitrai r  is. Stéphane Mallarm é streefde daarom naar  een 
dichterlijk ee taal die zich zou moeten onderscheiden van de alledaagse. In die dichterlijk e taal 
zouu het verband tussen de woorden en hun betekenissen niet meer  willekeurig moeten zijn, 
maarr  gemotiveerd. Mallarm é was de eerste dichter  die uit het gebrek van de alledaagse taal 
consequentiess trok voor  de vorm van zijn gedichten. 
Inn poëzie moesten volgens Mallarm é geen woorden voorkomen die doorverwijzen naar  de 
dingenn die ze vertegenwoordigen, maar  alleen woorden die verwijzen naar  hun eigen 
aanwezigheid.. Daarom hechtte Mallarm é veel waarde aan de materiële aspecten van de taal; de 
handelingg van het schrijven zelf was voor  hem van het grootste belang, net als de fysieke 
concentratiee van letters op het witte papier. 
Wass in Engeland al sinds de achttiende eeuw voorzichtig gebruik gemaakt van de iconische 
mogelijkhedenn die het vrij e vers bood, Mallarm é voerde het eerste echte typografische 
experimentt  uit in zijn lange gedicht 'Un Coup de Dés', een werk dat grote invloed zou 
uitoefenenn op de visuele poëzie van de avant-garde. Mallarmés experimenten met de 
bladspiegell  werden nog verder  doorgevoerd door  avant-gardisten als Apollinaire , Marinett i en 
Vann Ostaijen. Als gevolg van hun streven naar  een meer  onmiddellijk e verhouding tussen het 
woordd en de wereld werd hun poëzie soms zelfs een figuratief  (tekenen met woorden*. 
Dee poëzieopvattingen van de Romantiek, Mallarm é en de avant-gardisten liggen aan de basis 
vann de theorie over literatuur  van de twintigste eeuw. Uit het werk van denkers als Maurice 
Blanchot,, Paul Rodenko en Jacques Derrida kan, bij  gebrek aan een bestaande theorie, een 
'leeshouding''  voor  moderne literatuur  worden gedestilleerd waarin ook aan de witte plekken 
betekeniss wordt toegekend. 
Diee leeshouding kent drie aspecten. Ten eerste ligt daarin de nadruk op het streven van de 
poëziee naar  uitdrukkin g van 'het Andere*  of 'het Niets': het presenteren van het 
onpresenteerbare.. Daarin zal de dichter  per  definitie falen, maar  Blanchot en Rodenko stelden 



datt  in het echec ook de triomf schuilgaat. De literatuur  kan de 'Oorsprong' niet benoemen 
maarr  er  wel even aan raken, zoals Rodenko het zei. Dat gebeurt niet in de taal, maar  juist op 
dee plaatsen waar  het gedicht stilvalt. 
Dee taal schiet dus tekort als het gaat om het benaderen van 'het Andere'. Dat falen van de taal 
iss het tweede uitgangspunt van de hier  gehanteerde leeshouding. Sommige dichters nemen 
daaromm hun toevlucht tot zwijgen of laten welbewust witte plekken vallen. Op die plaatsen is 
hett  typografisch wit een uitdrukkin g van wantrouwen tegen de taal. Een andere oplossing 
voorr  de ontoereikendheid van de taal is het inzetten van de materialiteit en de vorm van de 
woorden::  ook daarbij  wordt het wit gebruikt. De signifiant is dan niet meer  alleen representant 
voorr  een betekenis, maar  krijg t zélf betekenis. Door  de fysieke gestalte van de letters en de 
regelss op het papier  en het arrangement op de pagina wordt de taal een tastbare aanwezigheid 
Eenn derde aspect van de hier  gehanteerde leeshouding is dat de moderne literatuur  gezien kan 
wordenn als uitbeelding van een tussenruimte: een drempelgebied dat een plaats kan krijgen in 
hett  typografisch wit. Dat kan een ruimt e zijn tussen de tekst en de buitenwereld, maar  ook 
bijvoorbeeldd tussen de ik en de ander, of tussen leven en dood. Het moderne gedicht verwijst 
naarr  een tussenzone, en tegelijk naar  zichzelf als de uitbeelding van een dergelijke zone 
(hminaliteit) .. Ook dit derde aspect van de leeswijze kan dus een zelfreflexieve lading krijgen 
Ditt  laatste aspect speelt een belangrijke rol in het werk van J.H.Leopold. Het typografisch wit 
vormtt  daar  vaak een drempelgebied tussen binnen en buiten. De ambivalente houding die in 
zijnn poëzie wordt ingenomen ten opzichte van de buitenwereld en de ander, krijg t zo een 
uitdrukkin gg in de visuele vorm van zijn gedichten. Die gedichten worden, bijvoorbeeld met 
enjambementen,, afwisselend 'open' gezet of juist sterk afgesloten van de wereld. Zo kan het 
gedichtt  een schuilplaats vormen binnen en tussen de woorden. De uitdrukkin g van dit 
liminal ee is slechts één van de functies die het wit bij  Leopold kan krijgen. Het kan ook onder 
anderee een metafysische, poëticale of iconische functie krijgen. 

Voorr  Van Ostaijen geldt hetzelfde. Er  zijn in totaal negen functies van het typografisch wit te 
onderscheidenn in zijn werk. Ook bij  hem kan het wit bijvoorbeeld een uitbeelding zijn van een 
gebiedd tussen het gedicht en de buitenwereld. Maar  bij  Van Ostaijen gaat het om het slechten 
vann de grenzen die kunst scheiden van het dagelijks leven. Door  zijn tekst van de pagina te 
latenn lopen, of juist snippers buitenwereld zijn gedichten binnen te halen, wordt de marge die 
kunstt  scheidt van niet-kunst opgeheven. Ook sommige andere functies van het typografisch 
witt  krijgen een typische avant-gardistische invullin g bij  Van Ostaijen. De temporele functie 
bijvoorbeeldd (het wit als uitbeelding van tijdsverloop) komt bij  Van Ostaijen terug als een 
strevenn naar  simultaneïteit. Het lineaire gedicht maakte bij  hem plaats voor  een gedicht dat, 
alss een schilderij, in één oogopslag kon worden waargenomen. 
Bijj  Nijhof f krijg t het typografisch wit veel vaker  een poëticale betekenis: meestal wordt het 
ingezett  om iets te zeggen over  wat de dichter  wil van zijn poëzie. Die poëticale functie kan 
bijvoorbeeldd samengaan met een metafysische functie, wanneer  Nijhof f het wit gebruikt om 
dee 'bovenwerkelijkheid' uit te beelden waar  het gedicht van hem naar  moest streven. Dat wil 
zeggenn niet een zuivere, lege metafysica, maar  een warme en levende wereld die echter 
geladenn is met de ervaring van een 'Hogere'. Daarnaast zet Nijhof f het typografisch wit ook 
inn om van het gedicht een zo tastbaar  mogelijk geheel te maken, een 'organisme'. Dan zou de 
taall  binnen het gedicht haar  'oerstaat'  weer  bereiken. 
Hetzelfdee kan gezegd worden van Paul Celan. Net als in de joodse mystiek krijg t de gestalte 
vann het woord zélf een betekenis in zijn gedichten. Een van de andere functies die het wit kan 
vervullenn in Celans gedichten is die van het zwijgen. Onder  andere in de gedichten die 
expliciett  gaan over  de Holocaust is de tekst 'opgebroken' en gefragmenteerd, zodat er  soms 
slechtss nog brokstukken van woorden over  zijn in het wit. 
Hanss Faverey ten slotte is de enige dichter  die ik hier  behandel die in zijn poëzie lijk t te 
strevenn naar  het benoemen van een leegte of een niets, in het volle besef dat het niets zich niet 



laatt  uitdrukken . Bovendien zijn Favereys gedichten zelfreflexief en beelden vaak uit wat ze 
aann het doen zijn: het proces dat in het gedicht doorlopen wordt, is tevens de inhoud van het 
gedichtt  zelf. Ook de temporele functie is belangrijk bij  Faverey. Duidelijker  dan de andere 
dichterss gebruikte hij  witregels als vertragingsmechanisme- daardoor  kunnen zijn gedichten 
eenn 'sur  place' zijn: een beweging in stilstand. 
Inn de zes oeuvres zijn uiteindelijk tien verschillende functies van het typografisch wit te 
onderscheiden.. Het kan poëticaal gebruikt worden, iconisch, metafysisch, thematisch, 
temporeel,, ritmisch, grammaticaal en liminaal of als uitbeelding van een zelfreflexieve 
beweging.. De tiende functie is de meest voor  de hand liggende, en tegelijk het moeilijkst te 
benaderen::  het wit als leegte. Soms wil het typografisch wit niets anders uitdrukke n dan de 
afwezigheidd van tekst en van inhoud .Op die plekken is het wit wat het lijkt , een lege plek. 


