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0 | Samenvatting
Dichters en schrijvers zijn scheppers: met taal creëren ze iets nieuws. Een romanwereld die in veel
opzichten lijkt op de echte wereld, een gedicht dat uiting moet geven aan gevoelens, een verhaal dat
op zichzelf staat, of een gedachte die een nieuwe visie op een bestaand probleem biedt. In die creatie
lijken ze op de mythische figuur Orpheus, wiens gezongen poëzie betoverend was, wiens woorden
grenzen lieten vervagen, wiens gestorven geliefde door zijn verdriet blijft leven in het land der literatuur.
Auteurs die Orpheus in hun scheppend werk een rol laten spelen, vertellen daarmee tussen de
regels een ander verhaal. De nadruk die ze leggen op aspecten van de persoon Orpheus, of op gebeurtenissen in zijn mythe, laat zien waar zij als schrijvers waarde aan hechten. In hoeverre hun Orpheus-figuren erin slagen de werkelijkheid naar hun hand te zetten, geeft een glimp van de verhouding tussen de romanwereld en de door ons waarneembare wereld.
Achterbergs Orpheus is een grensopheffende geliefde. De pogingen een onbereikbare geliefde
terug te halen zijn orphisch, en dat is de kern van zijn poëzie: een onbereikbaar gedicht tot leven
wekken. Die fictie, dat dichten is te verkiezen boven de werkelijkheid. De wereld van de schrijver
staat centraal.
Mulisch’ Orpheus is een stervende schepper, die zich vanaf de eerste zin tot de laatste punt bevindt in het grensgebied tussen leven en dood. Het overwinnen van de eigen sterfelijkheid, dat is de
orphische kern van zijn proza. Maar alleen door te sterven worden zijn personages paradoxaal genoeg onsterfelijk: ze leven voort in de literatuur. Dat voortleven is alleen te danken aan de werkelijke
schepper: Mulisch zelf, die van een mogelijke werkelijkheid een magische mythe heeft gemaakt waarin
alle gebeurtenissen zinvol zijn: een negatief van de realiteit. Het gaat om de wereld van dat spel, waarin hijzelf door zijn werk ook het eeuwige leven heeft.
Palmens Orpheus tenslotte houdt zich niet zozeer bezig met liefde of met kunst, maar met het
scheppen van kennis. Dat gaat gepaard met het overtreden van ongeschreven geboden: alleen wie
verliest heeft iets te winnen, alleen wie vernietigt kan weer iets scheppen. Met analytische afstand
positioneert zij haar rouwende personages centraal in haar werk. Maar uiteindelijk draait het om de
wereld van de lezer. Nu de postmoderne filosofen het geloof in een patroon en een plot van de werkelijkheid hebben vernietigd, ligt de weg vrij voor de lezer om aan de hand van ficties en verhalen
een plot te geven aan de werkelijkheid, een visie te kiezen op hoe wij lezers ons leven moeten leven.
De behandeling van de Orpheus-figuur in relatie tot het denken over het verbond tussen fictie
en werkelijkheid laat op deze manier een ontwikkeling zien. Die is wellicht door te trekken naar andere schrijvers, maar het belangrijkste is dat Orpheus zijn zeggingskracht nog lang niet verloren
heeft. Literatoren doen er goed aan om wél naar deze figuur om te kijken.
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1 | De grenzen van taal
Er is een hoofd dat bleef zingen sinds het van het bijbehorende lichaam gerukt is. Na meer dan twee
millennia is het nog niet uitgezongen. Dit is het hoofd van Orpheus. Tot op heden is het echter
slechts gevonden in - en waar kan het ook anders - de literatuur. Dichters en schrijvers hebben deze
mythische zanger op allerlei manieren tevoorschijn gehaald. In vermomming, in travestie, in abstractie; als een kameleon komt de Griekse held in vele teksten voor. Uit de vele Nederlandse literatoren
die deze betoverende figuur op wat voor wijze dan ook in hun werk de revue laten passeren, heb ik er
drie gekozen. Het gaat om Gerrit Achterberg, Harry Mulisch en Connie Palmen. Ik had ook willekeurig drie auteurs kunnen nemen, maar het verhaal van drie elkaar opvolgende generaties heeft
mijn voorkeur. Naast chronologie laat deze Achterberg-Mulisch-Palmen-lijn iets anders zien. Want
hoewel deze schrijvers de Orpheus-thematiek op geheel eigen wijze verwerken, blijven de begrippen
intertekstualiteit en metafictie in hoge mate toepasbaar op het scheppend werk van dit drietal. Ik zal
hier verduidelijken hoe ik die begrippen hanteer, maar niet voor ik een zeer globaal en beschouwend
overzicht geef van de macht van het woord door de eeuwen heen.

1.1 | (On)macht van het woord
Naarmate meer mensen kunnen lezen, schrijven en uitgeven, daalt in zekere zin de waarde van het
geschreven woord, van het boek. Niet tekst zelf is waardevol als perkament, maar de boodschap , of
hoe die gebracht wordt. Ooit waren ‘geletterden’ machtiger - en in de ogen van sommigen misschien
wel magischer - dan het ‘gewone’ volk, dat toen nog geen enkele toegang had tot educatie in lezen of
schrijven. Taal is daarmee misschien als brood, of een ander consumptiemiddel: er blijft vraag naar,
maar als het in overvloed beschikbaar is, daalt het medium op zich in waarde. Wie met taal dus zijn
brood wil verdienen, moet het op een interessante manier inzetten. Wie deze ‘taaleconomie’ van
vraag en aanbod naast de geschiedenis van de literatuur legt, ziet wellicht opvallende tendensen.
Eeuwenlang heerste in de westerse literatuur de esthetica van gelijkheid: een op nabootsing steunend
ideaal.1 Niet alleen moest de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd worden (mimesis), ook eerdere literatuur moest worden nagevolgd (imitatio). Voor stijl en stof werd gekeken naar eerdere
voorbeelden. Het woord zelf is ‘heilig’, schrijven valt te leren, auteurs zijn geletterd.
Rond 1800 begon deze ‘classicistische’ literatuurbenadering steeds meer terrein te verliezen,
zonder overigens geheel te verdwijnen. In een wereld waarin steeds meer mensen konden lezen en
schrijven, waarin steeds meer werd uitgegeven, werd originaliteit een kernbegrip, wellicht vanuit
zelfbehoud. Schrijvers en dichters werden steeds meer gezien als ‘scheppers’ met een - soms goddelijk - talent, niet als mensen die oude teksten op een vernieuwende, actuele manier verwerkten. De
esthetica van de tegenstelling kwam in zwang, waarbij de nadruk juist ligt op afwijking van bepaalde
patronen. Auteurs moesten zich steeds meer gaan onderscheiden van collega’s, zowel met hun boeken als hun personaliteit. Modewoord daarbij werd authenticiteit. De binnenwereld, het innerlijk
beleven krijgt een plek in de literatuur naast de buitenwereld. De verbeelding krijgt ook een steeds
grotere functie toebedeeld. Het zou best kunnen dat de term cliché door dit alles steeds pejoratiever
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werd. Wie niets nieuws of niets bijzonders te vertellen had, viel niet op bij de critici en zonk onopvallend naar de bodem van de zee der publicaties. Dit verklaart deels waarom persoonlijke beleving en
expressie in toenemende mate belangrijk werden, en waarom stromingen elkaar in een steeds sneller
tempo opvolgden: dat gaf de werken een meerwaarde. Een boek moet opvallen, schrijven is een talent, auteurs zijn scheppers.
Maar in de twintigste eeuw trokken post-structuralistische filosofen als Foucault en Derrida begrippen als begrippen als originaliteit, identiteit, en vooral het idee van correcte werkelijkheidsbeschrijving sterk in twijfel. De bekende uitspraak van Derrida: ‘Il n’y a pas de hors-texte’ (letterlijk: ‘Er
is niets buiten tekst’) is tekenend voor de kern van het probleem: zonder tekst zou er niets bestaan,
zonder tekst zouden we niet eens kunnen denken over de wereld om ons heen. Taal - als gecodeerd
systeem van tekens, of het nu beeld, schrift of spraak is - bepaalt en kleurt ons denken over de werkelijkheid, en zorgt daarom voor een ‘twijfel aan het vermogen van de taal om de werkelijkheid adequaat te beschrijven.’2 Een paradoxale situatie: we kunnen niet zonder taal, en ondertussen kan taal
naar alle waarschijnlijkheid niet wat wij ervan verlangen. Met Claes zeg ik dat hierdoor een nieuwe
esthetica ontstaat: de esthetica van het spel. Taal wordt slechts een gebruiksartikel nu het nog meer
waarde verloren heeft: alleen door te spelen met die van taal doordrenkte situatie waarin de mens
zich bevindt kan de literatuur nog enige aantrekkingskracht beoefenen. Gelijkheid of tegenstelling
spelen geen rol meer, en tegelijkertijd doen ze precies dat: een rol ‘spelen’. Taal is onmachtig, schrijven
is een spel met het menselijk tekort, auteurs zijn lezers, gevangen in de literatuur zelf.
Door zo’n indeling in esthetica’s worden bijna alle literaire stromingen van de afgelopen eeuw op
één grote hoop gegooid, omdat ze gemeen hebben dat ze zich van de voorgaande willen onderscheiden. Alleen het postmodernisme omarmt alle voorgaande tradities, juist door de waarden en idealen
ervan te devalueren en relativeren. Het dankt zijn naam nog wel aan de voorgaande stroming: het
modernisme, dat uiting geeft aan een geloof in het Grote Verhaal en geschiedenis opvat als ‘lineair
proces van vooruitgang en verbetering’3 met ‘de eigen kritische geest’ als ‘meest betrouwbare
uitgangspunt’.4 Zowel het modernisme als het postmodernisme zijn verwarrende begrippen, omdat
ze niet alleen in de kunsten, maar ook in de wetenschap en de filosofie gebruikt worden, en de ene
literatuurbeschouwer de begrippen hanteert om stromingen aan te duiden, de volgende voor perioden, en weer een ander ermee verwijst naar een soort leeshouding. Ook het feit dat ze in elkaars verlengde liggen schept verwarring. Ik gebruik de begrippen in het vervolg min of meer zoals Vaessens
dat doet. Hij verbindt in De revanche van de roman (2009) een ‘levenshouding’ aan beide stromingen
om het onderscheid helder te krijgen. Het modernisme krijgt het epitheton ‘humanistisch’, vanwege
het geloof in verbetering. Het postmodernisme wordt dan ‘relativistisch’, omdat het alles in twijfel
trekt, van authenticiteit tot überhaupt de waarde van literatuur. Het onvermogen en de ontoereikendheid van de literatuur staan centraal, dus moet er maar het beste van gemaakt worden. Hier staat inderdaad de esthetica van het spel centraal: onder andere bij het gebruik van ironie bestaat het gevaar
dat de lezer die dit procédé niet als zodanig herkent, buitengesloten wordt; het is dan niet mogelijk
van het literaire spel te ‘genieten.’ Door grensvervaging en eclecticisme wordt het geloof in identiteit,
overzicht en samenhang overboord gegooid. Het modernistisch ‘nostalgisch verlangen naar eenheid
en naar een totaalinterpretatie’ is in rook opgegaan.5 Niets is zeker, zelfs dat is onzeker:
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Doordrongen van het besef dat er geen laatste autoriteit is die waarheid garandeert, en van het inzicht dat
de taal de mens dichter tot de waarheid brengt en hem tegelijk ervan wegleidt, vertelt de postmoderne
auteur verhaal na verhaal, waarbij het ene verhaal het andere aanvult, tegenspreekt, opheft en herneemt.
Dat is niet alleen kritiek op de pretenties en illusies van de ratio, het is in de eerste plaats een poging om wat
doorgaans tussen de plooien valt en wat afgedaan wordt als toevallig, eenmalig, storend, irrelevant, weer op
te vissen en een stem te geven. In die zin is de ambitie van de postmoderne auteur geen andere dan die van
vrijwel iedere nieuwe literaire stroming: waarheid en werkelijkheid tonen vanuit een wereldbeeld waar
over waarheid en werkelijkheid anders gedacht wordt dan tot dan toe gebruikelijk was.6

De verhalen die worden verteld zijn verhalen onder voorbehoud. Het is proza zonder ‘chronologie,
logica, causaliteit en literaire ontwikkeling’. 7 Het ontmaskeren zelf lijkt de enige legitimatie van dit
soort literatuur. Universele visies op wereld, mens en taal, plus alle in onze cultuur werkzame (verwachtings-)patronen worden onschadelijk gemaakt. De postmodernist lijkt op een dokter die een
chronische, ongeneesbare ziekte vaststelt, een ziekte waar overigens prima mee te leven valt. Alleen
deze (zelf-)diagnose is de remedie.
Mij gaat het niet zozeer om de aard, eigenschappen of functie van het postmodernisme. Het
gaat mij om één aspect dat met name in de analyse van dat soort literatuur veel aandacht krijgt: het
blootleggen van conventies, en dan met name de literaire. Deze tendens is niet alleen voorbehouden
aan het postmodernisme, maar lijkt een kenmerk van veel hedendaagse literatuur geworden. Of het
nu het bespreekbaar maken van taboes is, of een zoektocht naar de grenzen van de roman: een gemeenschappelijk doel is het aantonen van bestaande structuren waar de samenleving als geheel aan
hecht. De verschijnselen intertekstualiteit en metafictie hebben in hoge mate betrekking op zowel
literaire conventies als de literatuur zelf. Hierop wil ik de auteurs wil vergelijken, daarom een korte
behandeling van deze verschijnselen.

1.2 | Verwijzing van de tekst
Zoals de natuur één groot ecosysteem is waarin planten- en dierenwereld plus milieu elkaar voortdurend beïnvloeden, zo is ook de literatuur één enorm literair veld, inclusief het darwinistische recht
van de sterkste. Allerlei factoren beïnvloeden dit tekstensysteem. ‘Zwakke’ verhalen sterven uit, ‘sterke’ verhalen overleven. Literatuur is hier echter niet de juiste term; het gaat om alle teksten, van bijsluiter tot magnum opus. Ook tekst in de breedste definitie kan hieronder vallen: alle in tekens gecodeerde scheppingen van de mens. De som van deze weefsels is in zekere zin ‘cultuur’; alles wat de
mens heeft voortgebracht. Het begrip tekst laat dit al zien: het komt van het Latijnse ‘texere’: weven.
Het verschijnsel dat een tekst niet op zichzelf staat, maar automatisch al verbonden is met andere teksten heet intertekstualiteit. Een modern begrip voor een oud verschijnsel. Deze tekstuele verwevenheid kan echter op verschillende manieren worden benaderd. Ten eerste als intrinsieke eigenschap van literatuur in het algemeen: taal verwijst zowel naar de werkelijkheid als naar zichzelf. Daarnaast is het een doelbewust procédé dat schrijvers toepassen: moderne auteurs beseffen hun schatplichtigheid aan het verleden, en combineren of vervlechten teksten met opzet. Maar dit ‘onmiskenbare sluitstuk van de postmoderne roman’ 8 is vooral interessant als leesmethode. Het begrip zal ik
vooral in die laatste hoedanigheid toepassen, om precies te zijn in de woorden van Claes: ‘het geheel
van relaties tussen teksten waaraan door een subject dat deze onderkent een functie kan worden
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toegekend.’9 Dit zorgt voor een veel breder scala aan mogelijkheden: het is de lezer die verbanden
legt. Expliciete en bewuste verwijzingen door de auteur zijn niet altijd van belang. Hoe concreet citaten of het noemen van boeken of personages uit andere fictionele werken ook moge zijn, de lezer
kan op basis van de tekst ook abstractere verbanden leggen die de schrijver niet heeft bedoeld, maar
die wel constructief zijn in het kader van interpretatie. Dit wordt daarmee een heel andere tak van
sport dan de filologie: intertekstualiteit is cyclisch in plaats van lineair, subjectief in plaats van objectief. Soms ligt het heel erg voor de hand om bepaalde teksten met elkaar in ‘gesprek’ te laten gaan,
omdat bepaalde tekst, inclusief (hoofdstuk)titels direct verwijzen naar een ander werk, hetzij letterlijk, hetzij met een verandering. Maar het kan ook abstracter, inhoudelijker: een combinatie van motieven, de uitwerking van een thema, het gebruik van stijlen of juist een herkenbare verhaalstructuur
kan het andere fictionele werk oproepen. En dat hoeft niet per se een literair werk te zijn: film, muziek en de schilderkunst kunnen net zo goed onderdeel of onderwerp zijn van intertekstualiteit.
De aanleiding om een werk intertekstueel te lezen, kan van alles zijn. Teksten worden met elkaar
in verband gebracht vanwege een geheel aan gemeenschappelijke onderdelen, waardoor de lezer beide teksten, of zelfs een groep teksten, in een breder kader zet. Vaak, maar niet noodzakelijk, wordt de
te behandelen tekst de eind- of fenotekst genoemd, en de tekst die erdoor wordt opgeroepen de
grond- of architekst, en worden de transformaties onderzocht: met andere woorden de verschillen.
Zijn er woorden of gebeurtenissen weggelaten, toegevoegd, vervangen, herhaald? Is een bepaald
taalgebruik of verhaalgegeven versterkt, verzwakt, overdreven? Of de functie parodiërend, verhelderend, kritisch of iets heel anders is, hangt geheel af van het soort relatie de beide werken als geheel
aangaan in de gedachten van de lezer.
Als werken met interteksten iets laat zien, is het wel de invloed en het belang van verhaalpatronen. De narratologie heeft al laten zien dat er allerlei verhaalstructuren werkzaam zijn in literatuur.
Intertekstualiteit bouwt daarop voort, gebruikt dit gegeven om aan het samenspel van die patronen
betekenis toe te kennen. Niet zelden blijken juist de postmoderne teksten ‘ironisch genoeg’ te verwijzen naar die verhalen die geschreven zijn vanuit een behoefte naar verklaring, de wens om zingeving,
de bezwering van oerangsten: respectievelijk mythische, bijbelse en volksverhalen. Het hier gemaakte
onderscheid is puur ‘canoniek’; in zekere zin zijn het alledrie volksteksten, (bij)gelovige teksten en
mythische teksten in de breedste zin van het woord. We kennen de mythen, maar ook de Bijbel en de
sprookjes, zoals ze in bronnen zijn overgeleverd. De verhalen bestonden echter waarschijnlijk al veel
langer. Het Griekse μυθος betekent ‘gesproken woord’ of ‘verhaal’. Het was tegenovergesteld aan logos, een op waarheid gebaseerde uiteenzetting. De mythe was dus ‘met de werkelijkheid in strijd’.10 In
de literatuurwetenschap heeft de term mythe - om een onderscheid te kunnen maken met o.a. sagen
en legenden - vooral de betekenis gekregen van een verhaal over goden en halfgoden. De verschillende mythische verhalen zelf kunnen dan weer opgedeeld worden in vier categorieën die elk de oorsprong verklaren van: schepping, goden, mensen of cultuur. In bredere, hedendaagse betekenis lijkt
de kernbetekenis van mythe slechts ‘een verklarend verhaal’ geworden, waarin zelfs het element van
‘niet op waarheid berustend’ naar de achtergrond lijkt te verplaatsen. De verhalen uit de Bijbel, Thora
of Koran zijn in zekere zin monotheïstische mythen, want ook deze verhalen zijn naast sturend en
exemplarisch vooral verklarend, maar dan met het wereldbeeld van één godheid. Zeker in de wester8

se, christelijke cultuur sijpelen die verhalen nog in allerlei opzichten door. Het sprookje ten slotte, als
volksverhaal bij uitstek, komt ook voort uit de verteltraditie. Hier is de mythe goddeloos in de meest
letterlijke betekenis van het woord: sprookjes vertellen over wereld waar God of goden (meestal) ongenoemd blijven, waar magie vanzelfsprekend is, met een onbepaalde tijd en ruimte, die een samenhangende eenheid vormen. Daarnaast zijn de personages oppervlakkig, is het wereldbeeld optimistisch of moralistisch, zijn de gebeurtenissen prominenter dan de beschrijvingen.11
Het blijkt dat de zogenaamd ‘nieuwe’ literatuur altijd wel teruggrijpt op deze ‘oerverhalen’, al is
het maar in de ogen van lezers. Intertekstualiteit maakt van literatuur, en zelfs van kunst één groot
tapijt. Het is aan de lezer om een stukje tapijt uit te kiezen, en te bepalen of het iets toevoegt.

1.3 | Kunstmatigheid van de fictie
Literatuur kan niet alleen naar andere teksten verwijzen, maar ook naar zichzelf en de eigen fictionaliteit. Literaire werken staan in een traditie van fictieve werken, en zijn daarmee in hoge mate kunstmatig. De illusie van werkelijkheid op papier is slechts een constructie, die met gemak weer kan worden afgebroken. Dat doen auteurs door in een fictief werk juist die fictie van een afstand te ontleden.
Deze eigenschap valt misschien wel door intertekstualiteit onder het voetlicht te brengen, maar het
wordt lastig om dit onder te brengen in de theorie ervan. Gelukkig is er - ook in de twintigste eeuw een term voor bedacht: metafictie. Hutcheon laat in Narcissistic Narrative (1980) zien dat metafictie
op verschillende niveaus kan plaatsvinden. In de eerste plaats lijkt literatuur sowieso, net als Narcissus, voortdurend door zichzelf gefascineerd, dus in die zin is alle literatuur metafictie. Pas wanneer
de nadruk verschuift van zelfbewustzijn naar zelf-reflectie kan metafictie als zodanig herkend worden. Die reflectie op het scheppingsproces kan zowel expliciet als impliciet plaatsvinden, gethematiseerd of geïmplementeerd, plaatsvinden op het niveau van de verteller of juist van de personages.
Geen simpel begrip dus. Volgens Waugh heeft de term heeft ‘betrekking op die romans en verhalen
die opzettelijk en systematisch de aandacht vestigen op hun kunstmatigheid, hun fictionele karakter,
om op die wijze de relatie tussen fictie en werkelijkheid aan de orde te stellen.’12 Zelfs die definitie
vind ik eerlijk gezegd ontoereikend, ten eerste omdat het de nadruk legt op een auteursintentie, ten
tweede omdat metafictie juist in mijn ogen vaker niet systematisch is dan wel. Het gebruik van metafictie gaat eerder gepaard met vervreemding en stijlbreuk, en zelfs dat is geen vereiste. De zelf geformuleerde definitie die ik beter hanteerbaar (maar ook nog niet optimaal) vind, is de volgende. Metafictie: heeft betrekking op het samenspel van verhaalelementen die in een roman op een voor de lezer
betekenisvolle manier verwijzen naar ofwel het interpretatie- ofwel het maakproces van fictie en
tekst, en daardoor de relatie tussen fictie en werkelijkheid thematiseren.
Dit kan een verteller zijn die commentaar geeft of reflecteert op zijn manier van vertellen en de
conventies daarover. Dit kan een personage zijn die in discussie gaat met zijn schepper, omdat hij het
niet eens is met wat hij moet doen. De werkelijkheidsillusie, of in elk geval het verwachtingspatroon
van de lezer wordt doorbroken, en daarmee vaak ook de structuur in vertelniveaus, met vervreemding als effect. Dit typeer ik als vertelde metafictie: de lezer kan er bijna niet omheen. Hiertegenover
stel ik getoonde metafictie: de illusie wordt dan in stand worden gehouden, maakt volledig deel uit
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van een traditionele romanstructuur, terwijl toch het schrijf- dan wel leesproces een belangrijke rol
speelt. Een personage dat hetzelfde boek in handen heeft als de lezer bijvoorbeeld. Of een verhaal
over een schrijver die met een boek bezig is, of een andere kunstenaar die scheppend bezig is. Of juist
het mise en abyme, met als uiterste consequentie het bekende droste-effect: het verhaal binnen een
verhaal tot in de oneindigheid, bijvoorbeeld een lezer die leest over een man die bij kaarslicht een
tekst ontcijferd over een lezend figuur. Of juist een toneelstuk in een toneelstuk, een toneelstuk in een
roman, of iets van gelijke strekking. Metafictie is alles wat ook maar raakt aan het proces of het product van het scheppen van fictie en betekenis.
Wat het daarmee hopelijk niet is, is het vertellen op zich. Genoeg vertellers refereren aan het feit
dat ze een verhaal vertellen, of aan personages en gebeurtenissen. Ze lijken dat te doen omdat ze niet
beter weten, omdat het past in een bepaalde traditie. Het is de vanzelfsprekende trant van vertellen
die het begin van Karel ende Elegast kenmerkt: ‘Vraye historie ende al waer maghic u tellen. Hoorter
naer!’ Onder andere in briefromans voelt de lezer zich soms toegesproken, maar ook dat hoort dan
bij het genre, of bij de tijd. Voor lezers kan het wellicht vervreemdend werken, maar meestal valt dit
niet te betrekken op de problematisering van de verhouding tussen fictie en realiteit. Twijfelachtiger
wordt het bij De vertellingen van Duizend-en-één-nacht en de Canterbury Tales; zeggen deze werken
iets over onze behoefte aan verhalen of niet? De één vindt het metafictie, de volgende niet. Een ander
verhaal wordt het voor wie uit De Avonden (1947) de beginzin (‘Het was nog donker, toen [...] de
held van deze geschiedenis, Frits van Egters ontwaakte’) functioneel verbindt met de voorlaatste zin
van de roman (‘“Het is gezien,” mompelde hij, “het is niet onopgemerkt gebleven.”). De lezer die zich
afvraagt door wie het gezien is, zal misschien het boek moeten wegleggen en in de spiegel kijken.
Hoe dan ook: metafictie valt niet alleen in boeken van de laatste eeuw te ontdekken. In tweede
deel van Don Quichot (1615) van Cervantes leest het hoofdpersonage over zichzelf, de Max Havelaar
(1860) gaat op heel veel verschillende niveaus over de relatie tussen fictie en werkelijkheid, over manuscripten en schrijvers. Literatuur is een onderdeel van de wereld om ons heen, en zal zich er altijd
in een bepaalde manier tot verhouden. Teksten waarin metafictie valt te ontwaren, snijden dat gegeven aan. Er spreekt een visie op literatuur uit.
De verhouding tussen fictie en werkelijkheid komt meestal in een geschreven poëtica ter sprake.
Poëtica is afgeleid van van het Griekse ποιέω dat oorspronkelijk ‘maken, vervaardigen’ betekent, wat
zich beperkte tot ‘scheppen van beelden’ en ten slotte, in engere betekenis ‘dichtkunst’ betekent. Er
zijn in de regel vier stromingen wat betreft de aard van kunst, die raken aan die verhouding tussen
kunst en de realiteit. In zijn Περι ποιητικής, Over poëtica verkondigt Aristoteles dat mimesis, de representatie centraal moet staan in een kunstwerk. Deze eerste opvatting heeft ook meteen het langst
stand gehouden. Een toeschouwer kan zich alleen identificeren met datgene wat het dichtst bij de
werkelijkheid staat, en pas identificatie zorgt voor katharsis, het doel van kunst. Pas vanaf 1750 lijkt
die oorspronkelijke betekenis meer naar voren te komen: in plaats van dé wereld (her)scheppen,
komt juist het scheppen van nieuwe beelden voorop. Een tweede opvatting is expressief of romantisch: vooral het gevoel van de kunstenaar moet tot uiting gebracht worden, dat is het doel van kunst.
Een andere zienswijze is die van het kunstwerk als op zichzelf staand: onafhankelijk van de kunstenaar of de werkelijkheid, want het is een werkelijkheid in zichzelf. Kunst moet in deze gedachtegang
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dus autonomistisch en objectivistisch zijn; het is een symbool van zichzelf. Een laatste kunstbenadering is pragmatisch: kunst moet (maatschappelijk) nut hebben, bijdragen aan een discussie.
Sommige auteurs verwoorden hun visie op literatuur nooit: impliciet noch expliciet, binnen
noch buiten hun scheppende werk. Maar wie Orpheus opvoert in zijn werk, geeft de lezer daarmee
een signaal dat er ongetwijfeld poëticale uitspraken en ideeën op het menu staan, hoe impliciet ook.

1.4 | Legitimatie van de literatuur?
Het in de laatste eeuwen exponentieel toegenomen alfabetisme zou een verklaring kunnen zijn voor
veranderingen in onze omgang met literaire taal. Een esthetica van nabootsing werd opgevolgd door
een esthetica van vernieuwing, zodat het woord machtig, magisch en waardevol bleef. De vermeende
devaluatie van het woord heeft geleid tot nieuwe mogelijkheden, die al spelenderwijs zijn ontdekt. En
omdat alles nu eenmaal relatief is, kwam er meer aandacht voor die relaties. Intertekstualiteit laat ons
zien welke patronen in teksten werkzaam zijn, en dat de wisselwerking tussen transformaties van die
patronen een meerwaarde aan betekenis kan brengen. Metafictie maakt de conventies van fictie op
literaire wijze tot onderwerp. Show, or tell, or do both, lijkt hier een variatie op het welbekende adagium. Metafictie nodigt ten slotte uit tot poëticaal lezen; welk verband tussen fictie en werkelijkheid
spreekt eruit? Een scheppend werk verdient zijn bestaansrecht op basis van de poëticale visie die eruit spreekt. Literatuur legitimeert zo zichzelf.
Bij het intertekstueel lezen van Achterberg, Mulisch en Palmen gaat het erom de transformaties
te illustreren en hier duiding aan te geven. Vervolgens is er via metafictie de vraag wat voor relatie
tussen fictie en werkelijkheid uit de werken spreekt.
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2 | De kameleon Orpheus
Voordat ik de metamorfosen van Orpheus bij een drietal Nederlandse auteurs behandel, is een bespreking van de Orpheus-mythe geen overbodige luxe. Hoewel het er mij niet om gaat welke bronnen de te
behandelen schrijvers hebben gebruikt, of in hoeverre zij dat ‘origineel’ hebben veranderd, kan het geen
kwaad de bekende versies van het Orpheus-verhaal hier uit de doeken te doen. Daarnaast geeft het de
kans te onderscheiden welke gedaanten Orpheus aanneemt en uit welke episoden het verhaal bestaat.

2.1 | Orpheus in de canon
Wie zegt dat hét verhaal over Orpheus niet bestaat, heeft zowel gelijk als ongelijk. Enerzijds is er inderdaad geen tekst aan te wijzen die dienst kan doen als dé onbetwistbare Orpheus-bron, waar alle jongere
teksten op geënt zijn. We kennen daarentegen een veelheid aan versies. Al in de oudheid wordt Orpheus in een breed scala geschriften genoemd, waarbij slechts kort naar één van zijn daden of talenten
wordt verwezen. Dit kan erop wijzen dat er inderdaad ooit één verhaal de ronde heeft gedaan, maar het
kunnen net zo goed verschillende verhalen zijn geweest. Anderzijds bestaat hét Orpheus-verhaal wél:
het is een cultuurtekst geworden, een verhaal dat veel mensen globaal kunnen navertellen omdat (een
afspiegeling van) de Orpheus-figuur zijn opwachting maakt in een stortvloed aan verhalen.1
De mythe in een notendop gaat aldus: Orpheus is gezegend met een goddelijk muzikaal talent en
weet daarmee niet alleen goden en mensen, maar zelfs flora en fauna te betoveren. De dood van zijn
geliefde Eurydice2 kan hij echter niet voorkomen: ze wordt gebeten door een slang en sterft. Orpheus
daalt zoals dat gaat in de oudheid, gewapend met zijn muziek af in de onderwereld en krijgt er de goden
zover dat Eurydice hem mag volgen naar de wereld van de levenden. De enige voorwaarde: niet omkijken op de terugweg. Orpheus lukt het niet daaraan te voldoen: hij kijkt toch om en verliest zijn geliefde.
Vol verdriet beleeft hij de daaropvolgende periode, tot hij verscheurd wordt door de maenaden, nimfen
die de god Dionysos (ook wel Bacchus) dienen. Hij had hun woede op de hals gehaald omdat hij ironisch genoeg niet meer naar de vrouwen omkeek, en zich in plaats daarvan met jongens had ingelaten.
Maar hoe is dit verhaal cultuurgoed geworden? Collega dichter-zanger Homerus en ook Hesiodes
noemen hem niet. Als hij opduikt in Plato’s Symposium (± 385 v Ch) is het terloops, om een betoog
over de liefde kracht bij te zetten: Orpheus zou (in tegenstelling tot Alcestis) niet bereid zijn voor een
geliefde te sterven. Eurydice mee mocht, maar wel slechts een schim.3 Dit komt allesbehalve overeen
met het verhaal zoals we dat ‘kennen’.4 Vergilius is voor zover bekend de eerste die uitvoerig over Orpheus schrijft. Zijn vierdelige Georgica (29 voor Chr.) is een dichtwerk over het wel en wee van de boer,
in de breedste zin van het woord. Landbouw, veehouderij en zelfs bijenteelt worden in een kader van
vruchtbaarheid gezet; de Georgica is een werk over het cyclische der natuur. Dagen, seizoenen, leven en
dood: de regeneratieve aard van natuur staat centraal. De geschetste wereld is er een ‘van schuld en boete, vernietiging en herstel, vloek en zegen.’5 In het vierde boek vergelijkt Vergilius de arbeid van bijen
met de arbeid van de mens. Aan het eind volgt een vertelling: De bijen van ‘imker’ Aristaeus zijn dood
omdat hij het verdriet van een groot dichter op zijn geweten heeft. De bijenboer trachtte de schone Eurydice te verkrachten, waardoor zij vluchtte en vervolgens werd gebeten door een slang. De nimfen,
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zusters van Eurydice, doodden daarom zijn bijen. Orpheus afdaling via de Tainaron-grot wordt uit de
doeken gedaan, de terugtocht komt aan de orde, en ook de verscheuring van de muzikant. Het zielloze
hoofd blijft roepen om de verloren geliefde. De imker zal moeten boeten voor wat hij gedaan heeft: hij
offert dieren aan de goden en uit die karkassen ontstaan uiteindelijk nieuwe bijen.
Ook in Ovidius Metamorfosen (±1 na Chr.) ontbreekt de Orpheus-mythe niet. Dit dichtwerk in
vijftien delen handelt over het ontstaan van de wereld en is een vlechtwerk van de vele Griekse en Romeinse mythen die de ronde deden. Het begin van boek tien verhaalt over het geluk en het verlies van
Eurydice, en de mislukte poging van Orpheus haar terug te halen. Een tweede afdaling wordt hem belemmerd. Het begin van boek elf beschrijft pas het vervolg. Dan lezen we achtereenvolgens hoe hij
rouwde, zich afzonderde, de vrouwenliefde afzwoer en uiteindelijk verscheurd werd. Hoofd en lier komen terecht in de Hebros, het hoofd eindigt op Lesbos. In dood wordt Orpheus eindelijk herenigd met
zijn Eurydice.
Pas zestien eeuwen later ontstond er in grote mate hernieuwde belangstelling voor Orpheus, die
zeker heeft bijgedragen aan zijn huidige bekendheid. Dit gebeurt, hoe kan het ook anders, in de muziekwereld. De omwenteling in de muziekwereld net voor 1600, waarbij polyfonie plaatsmaakte voor
monodie, creëerde ruimte voor meer verstaanbaarheid en expressie in de muziek en maakte zodoende
de weg vrij voor de kunstvorm die we nu opera noemen. Vooral het betoveren door zang en het ‘recitar
cantando’ ofwel het ‘zingend spreken’ moet componisten en librettisten hebben aangetrokken.6 De tragiek van Orpheus’ vergissing was een gegeven dat groots uitgewerkt kon worden. Peri en Caccini componeerden in 1600 allebei een Eurydice, bekender is echter Monteverdi’s L’Orfeo favola in musica van
zeven jaar later, op een libretto van Striggio. De Orfeo van Rossi (1647) is twee maal zo lang, door het
gebruik van vele bijpersonages, daarnaast is het verhaal over de bijenhouder toegevoegd.7 In de Orfeo ed
Eurydice (1762) van Gluck ontbreken de goden, en wordt Orpheus na omgekeken te hebben, uiteindelijk toch herenigd met zijn Eurydice, door Amor. Het omkijken is juist een teken van liefde, waarvoor
Orpheus beloond moet worden. Deze ‘gelukkige afloop is geheel volgens de tijdgeest van toen [...] de
liefde overwint de dood in plaats van andersom.’8

2.2 | Orpheus universalis
In de beeldende kunst is hij vaak makkelijk te herkennen: man met lier, braaf gevolgd door geliefde,
bijkans gekroond met Apollo’s lauwerkrans, symbool van overwinning. Maar in de letterkunde heeft
de figuur veel vormen gehad, die niet altijd even herkenbaar zijn. Strauss onderzocht de betekenis
van de ‘moderne’ Orpheus, en benadrukt daarbij dat het gegeven van de metamorfose niet mag
worden genegeerd voor wie die betekenis wil begrijpen. Door de jaren heen leggen dichters en
schrijvers namelijk steeds de nadruk op een ander aspect van de Orpheus-figuur. Hierdoor lijkt hij
zelf een metamorfose te ondergaan, een voortdurende transformatie. Al die gestalten voeren terug
op het originele verhaal, en zijn in de literatuur hun eigen leven gaan leiden. De drie belangrijkste
aspecten van zijn figuur zijn die van muzikant, ‘messias’ en minnaar.9 Uiteraard overlappen ze, maar
de loskoppeling laat zien welke betekenissen er meezingen met die gedaanten. Orpheus blijkt van
vele markten thuis.
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2.2.1 | Schepper van magische muziek
Orpheus’ muziek betovert, houdt mens, dier en zelfs natuur in zijn greep. Wilde dieren worden tam,
monsters als Cerberus eten uit zijn hand, hij weet stenen te bewegen, zelfs de goden kunnen geen
weerstand bieden. Zijn muziek doorbreekt de grenzen van de natuur, zelfs die van de dood. Alles kan
hij naar zijn hand zetten door zijn bovennatuurlijke talent. Werkelijk alles? Nee, juist degene die hem
het meest dierbaar is, kan hij uiteindelijk niet terughalen: daar is hij te menselijk voor. Zijn muziek
creëert de mogelijkheid, maar zijn drang om te kijken, zijn liefdevolle blik zet een dikke streep door
zijn ene kans haar terug te krijgen. Het sterven van Eurydice, haar noodlot, kan hij verhinderen noch
terugdraaien. Naar de oorsprong van deze kracht valt slechts te gissen. Zijn muzikaliteit wordt in
verhalen onderbouwd door hem de zoon van een van de muzen te maken (meestal Calliope, anders
Polyhymnia) die een kind kreeg van ofwel deze Oiagros, ofwel van Apollo, god van de zangkunst.
Muziekhistorici zijn het erover eens dat muziek en het geloof in magie sinds het bestaan van de
cro-magnonmens min of meer hand in hand gaan. De combinatie van melodie, harmonie en ritme
die wij als muziek herkennen lijkt verankerd in elke samenleving. Of het nu de menselijke stem is,
blaas-, tokkel-, percussie- of andere instrumenten; muziek speelde vermoedelijk een belangrijke rol
in allerlei rituelen, waardoor het een magische status ontwikkelde. Of het nu priesters of tovenaars
waren, zij die bemiddelden tussen boven en onderwereld deden dat vaak met muziek, waardoor
muziek, magie en kennis met elkaar werden verbonden. Geen wonder dat Orpheus’ muziek zo bijzonder was: zijn talent stelt hem in staat zijn wijsheid optimaal te gebruiken, de hem bekende geheimen door te geven; de werkelijke kracht van woord en klank zijn hem bekend en hij schroomt niet
die in te zetten.10 Diezelfde magische macht kennen we - ironisch genoeg - ook van slangenbezweerders, die met de bewegingen van hun fluit de indruk wekken dat hun muziek een magische uitwerking heeft op een slang. Muziek en magie stonden ooit dichter bij elkaar dan voor de nuchtere mens
van tegenwoordig.
In die zin is Orpheus voortzetter en voorbeeld van de orale traditie. Hij is een ‘wandelend’ boek
zoals minstrelen, troubadours en hun equivalenten dat later waren. Misschien verzon hij teksten te
plekke, misschien had hij ze gememoriseerd, maar zijn verhalen waren voor iedereen te horen. En
dat ook nog op muziek, wat het verschijnsel des te specialer maakt. Of muziek in vroeger tijden nu
per definitie magisch was of niet, verhalen vertellen op muziek blijft een oervorm.
Deze betoverende singer-songwriter is in de loop der eeuwen zelfs meer geworden dan alleen
dichter-zanger: hij is een schepper geworden, niet alleen van muziek en poëzie, maar van alle kunst.
Zo laat Orpheus niet alleen de grenzen tussen leven en dood, maar ook de grenzen tussen de kunstdisciplines vervagen. Orpheus is hét prototype geworden van de scheppende kunstenaar. Dat vindt
ook De Laet: ‘de mythen van Orpheus raken aan de grote momenten van het leven in het algemeen
en aan dat van de kunstenaar in het bijzonder’.11 Een kunstenaar die met zíjn kunst de wereld letterlijk kan veranderen en beïnvloeden, welke scheppend artiest raakt daar niet door geïnspireerd?
2.2.2 | Verkondiger van de verzoening: mysterie van de ziel
Nauw verwant met muziek en magie is de meer mysterieuze kant van Orpheus. Deze Thraciër zou
een historische figuur zijn geweest, zoon van een lokale koning aldaar, Oiagros. Prins Orpheus was
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stichter van mysteriën, leider van een heterodoxe religieuze sekte, de orphiek. In zijn rol als profeet
kent hij de geheimen van dood en leven. De cultus wordt ook wel orphisme genoemd, de leer ervan
de orphische mysteriën. Ook de orphische hymnen moeten in deze context geplaatst worden. De
religieuze beweging ontstond in Griekenland, eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Volgers
van de beweging zouden vegetarisch zijn, kuis, met geheime initiatieriten hebben. De centrale gedachte was dat de ziel goddelijk en dus onsterfelijk is. De mens moet een voortdurend proces van
reïncarnatie ondergaan tot de ziel de perfecte staat bereikt heeft. In de onderwereld moesten de volgers van deze leer dan ook niet drinken uit de Lethe (die de ziel van zijn geheugen zou zuiveren),
maar uit de Mnemosyne (waardoor zij hun herinneringen zouden behouden). De bewakers aldaar
moesten worden toegesproken met: ‘Ik ben het van de aarde en de sterrenhemel. Dit weten jullie
ook. Ik sterf van de dorst. Geef me toch water uit de Poel van de Herinnering.’12
Niet zelden wordt dit in verband gebracht of gelijk gesteld aan de dionysische mysteriën. De
dood en opwekking van Dionysos zouden in beide ‘religies’ een grote rol spelen, verwijzend naar de
goddelijkheid van de ziel, de onderwereld, en de reïncarnatie. Feit blijft hoe dan ook dat Orpheus in
de oudheid bekend stond als profeet, priester, sjamaan of in elk geval zeer wijze man. Het is niet verwonderlijk dat in het licht van deze cultus een verhaal ontstaan is over een mens die de zichtbare,
menselijke en natuurlijke grenzen kan overschrijden, omdat hij de geheimen van de wereld kent.
Orpheus kan daarmee gezien worden als de knecht van twee meesters. Aan de ene kant wordt
hij gelinkt met Apollo, god van de matigheid en de muziek, die hem zijn lier gaf, en in sommige versies ook zijn verwekker is. Het andere verbond is met Dionysos, god van wijn en bedwelming, van
onmatigheid dus; met hem is hij door zijn geloof verbonden, van beide wordt verteld dat ze uit Thracië komen, en aan volgelingen van deze godheid zou hij zijn dood te danken hebben. Orpheus wordt
gekenmerkt door een ‘polariteit tussen het apollinisch streven naar aardse ontstijging door middel
van een muzische activiteit en de tellurische gebondenheid in dionysische zinnenroes.’13 Hier lijkt de
Orpheus- figuur bijna te verscheuren tussen de twee tegenpolen, maar de tegenstelling tussen het
apollinische en het dionysische bestond niet als zodanig in de oudheid. Pas in de laatste eeuwen werden ze geleidelijk aan elkaars tegenhanger in de Westerse literatuur, en deze concurrerende concepten staan centraal in Die Geburt der Tragödie (1872) van Nietzsche. Ratio, structuur, beschaving en
cultuur aan de ene kant en gevoel, chaos en natuur aan de andere kant. Met terugwerkende kracht
wordt Orpheus dan ook als de versmelting van de twee elementen gezien, het toppunt van tragiek.
Dit ligt echter in een lijn die al veel langer bestaat: Orpheus als verzoener. Hij is een figuur die grenzen tussen dood en leven laat vervagen, tussen lichaam en ziel, verleden en heden, tussen boven- en
onderwereld. Hij is meer dan wie ook een grensoverschrijder.
Dit beeld van een wijze profeet, met oog voor verzoening en naastenliefde, brengt hem dicht bij
de figuur van Jezus Christus: de zoon van God, de Messias die een nieuw geloof bracht, of het oude
geloof op vernieuwende wijze interpreteerde. In de middeleeuwen werd Orpheus dan vaak als voorspiegeling van Jezus afgeschilderd, waarbij het verhaal symbolisch werd gelezen. Anderen plaatsten
de twee zover mogelijk van elkaar vandaan, maar dat heeft niet kunnen uitwissen dat Orpheus de
kwaliteiten van een ingewijde verzoener in zich heeft, waarbij de nadruk niet ligt op zijn muzikaal
talent, maar op zijn kennis, op het verbinden.
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2.2.3 | Minnaar van schoonheid: tot de dood ons scheidt?
Het Orpheusverhaal is tot slot en bovenal een liefdesverhaal. Het gaat over band tussen twee mensen,
een band die tot grote daden inspireert, maar helaas maar al te vaak wordt verbroken door de dood.
Het liefdesverhaal van Orpheus en Eurydice schrijft zich daarmee in bij die selecte groep welbekende
tragische romances, die van Pyramus en Thisbe, Romeo en Julia, Tristan en Isolde. Er zijn weinig
liefdesverhalen waarin de dood geen rol speelt, en niet zonder reden: verliefden vrezen bijna per definitie hun partner te verliezen, en de dood is het definitieve verlies. Orpheus is de enige die na dat
verlies niet in dood, maar in het leven verenigd wil worden: hij neemt geen genoegen met de grenzen
van de sterfelijkheid. Maar door liefde verliest hij haar een tweede keer. In gedachten blijft hij haar
trouw: nooit laat hij zich meer in met een andere vrouw. Wie Orpheus als louter heteroseksueel beschouwt, kan niet anders dan hem hét voorbeeld van monogamie noemen.
Meer essentiële thema’s dan liefde en dood zijn er niet in de literatuur. Wat maakt Orpheus als
geliefde dan uniek? Waarin onderscheidt deze liefdesgeschiedenis zich van anderen? Het is de onbereikbaarheid, ondanks al zijn talenten. Het is de dubbele dood, die het definitief maakt. Het is de liefdevolle blik achterom, die Eurydice fataal is en van Orpheus een onbedoelde moordenaar maakt.
Onbereikbaarheid, een dubbel verlies en moord, exact die combinatie vinden we in Carmen
(1875), de opera van Bizet naar een novelle van Mérimée. Soldaat Don José krijgt een relatie met de
zigeunerin Carmen. Met smokkelaars duiken ze onder, maar de aantrekkelijke stierenvechter Escamillo is op zoek naar Carmen. Carmen kiest voor deze Escamillo, wat leidt tot haar uiteindelijke
dood: Don José vermoordt haar omdat ze bij die keuze blijft. Wie zigeuners als een soort nimfen ziet,
en beseft dat stierenvechten de menselijke, in het bijzonder mannelijke superioriteit over dier en
dood symboliseert, ziet hier al snel een omkering van het Orpheus-stramien: de geliefde vrouw heeft
geen zin Orpheus te volgen en kiest voor de dood. Liever nog wil Don José dat Carmen dood en in
gedachten van hem is, dan dat de levende versie in de armen ligt van een andere man. Het verkiezen
van de herinnering boven werkelijkheid, zeker in relatie met Carmen, doet denken aan De koperen
tuin (1950) van Vestdijk, waarin Nol zijn geliefde Trix na haar zelfmoord postuum wil leren kennen.
Dit stond eerder al centraal in Terug tot Ina Damman (1934). De herinnering van de geliefde levend
houden, dat gegeven kan ook voortkomen uit de Orpheus-mythe.
Maar Orpheus is niet alleen de geliefde van Eurydice. Bronnen melden dat hij zich na het definitieve verlies van Eurydice heeft bekeerd tot de jongensliefde. Zijn dood doet vermoeden dat hij
misschien voor zijn huwelijk met Eurydice allesbehalve een monogaam ‘liefdesleven’ had. De maenaden vallen hem in elk geval aan uit frustratie: frustratie voor zijn misogynie, frustratie dat zij niet
(langer) zijn liefde waard zijn, en de dode Eurydice - en volgens de ‘geruchten’ ook de (jonge) mannen - wel. Van rokkenjager en trouwe echtgenoot, tot (niet praktiserend) necrofiel, homofiel en pedofiel: in vele gedaanten een geliefde.

2.3 | Orpheus in stukken
Verhalen bestaan uit elkaar opeenvolgende gebeurtenissen. Bij de Orpheus-mythe is dit niet anders.
Wie gedichten en romans intertekstueel leest, kan uit het weglaten, uitvergroten of veranderen van de
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episoden in de intertekst(en) bepaalde conclusies trekken.14 Daarvoor is het handig verschillende
fasen in de tekst te onderscheiden. Van der Paardt onderscheidt er zes: de argonautentocht, de afdaling, het kijken, de rouwperiode, de dood van Orpheus en ten slotte het waarzeggend hoofd.15
Twee onderdelen van bovengenoemde indeling vallen voor mij af. De argonautentocht is zeker
een episode in de mythe, maar feitelijk een losse, want op geen enkele manier verbonden met de liefdesgeschiedenis. Getuige onder andere de Argonautica (3e eeuw voor Chr.) van Appolonius Rodius.
Ik beschouw de argonautentocht simpelweg als een voorbeeld van Orpheus’ muzikaal talent en
daarom verder niet relevant voor het bestek van dit onderzoek. Het andere onderdeel: het hoofd dat
blijft zingen en profeteren, ligt vooral in het verlengde van Orpheus als priester en stichter van het
orphisme. Onder andere in Het leven van Apollonius van Tyana (± 217-238 na Chr, toegeschreven
aan Philostratus) wordt er melding van gemaakt. Omdat het hoofd teveel geheimen prijsgaf, zou het
door de goden uiteindelijk weer zijn weggehaald. Mede daarom zie ik het als onderdeel van Orpheus’
dood. Daarnaast heeft het nauwelijks betrekking op het verlies van Eurydice, dus zal ik er verder
geen aandacht aan besteden. Ook niet aan zijn magische lier, die nu de sterrenhemel zou sieren.
Dan blijven er vier verhaalfeiten over van de voornoemde indeling, waar één belangrijke gebeurtenis onbehandeld blijft. Dat is niet het huwelijksgeluk van de geliefden, want die situatie van
harmonie is het beginpunt van de geschiedenis, een toestand die hersteld moet worden zodra daar
verandering in komt. De dood van Eurydice zet echter de andere gebeurtenissen in gang en mag
daarom niet ontbreken in een structuur-analyse van de mythe. Deze voeg ik dus toe. Wat is essentieel
aan die gebeurtenissen, voor welke interpretaties staan ze open, welke associaties laten ze toe? De
behandeling daarvan zal zorgen voor een effectievere herkenning van deze fasen.
2.3.1 | Dood door onschuld: de vrouw en de slang
Eurydice is een vrouw die wordt verleid en door toedoen van een slang de wereld waarin zij leeft
moet verlaten. Wanneer de uitgebreidste versie van haar dood op deze manier geformuleerd wordt,
is de associatie met Adam, Eva en het paradijs snel gemaakt. Een belangrijk verschil: de nimf vlucht
voor de verleiding, en kiest dus niet uit eigen beweging voor het snoepen van de verboden vrucht der
overspelige liefde. Hoewel sommige interpreten de beet van de slang wel degelijk zien als verkrachting, blijft Eurydice ook dan een onschuldige vrouw, getart door het noodlot. Eurydice is het prototype van de dame in nood die door de held gered moet worden.
De bijenhouder Aristaeus is de verleider in dit geheel. Door de associatie met de slang, kan hij in
het hedendaagse literaire daglicht prima doorgaan voor de diabolische slechterik van het verhaal.
Maar niets van dat alles bij de Romeinen. Rechtvaardig als Vergilius wereldbeeld is, moet deze figuur
in de Georgica weliswaar boeten, maar omdat hij de goden gehoorzaam is en dieren offert, krijgt hij
zijn geliefde bijen terug. De insecten keren wel terug uit de dood, Eurydice niet.
De dood van Eurydice is simpelweg een verhaalgegeven en krijgt dan ook de aandacht die
daarbij hoort; het is de katalysator van het verhaal en moet in die context worden bekeken. Haar onschuld en passiviteit treden naar de voorgrond bij het noodzakelijk kwaad dat haar wordt aangedaan.
Eurydice is bijna een tabula rasa, wat associaties met puurheid en het goede, ware en schone oproept.
De zeer kleine rol die voor deze vrouw is weggelegd, geeft schrijvers ruimte om in nieuwe Orpheusverhalen haar aandeel te vergroten. Maar uiteindelijk gaat het over de vergankelijkheid van geluk:
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Alle verhalen van scheidende gelieven - en zeker als zij door meedogenloze machten tot scheiden
gedwongen zijn - staan in relatie met en worden gevoed vanuit de diepe, onderbewuste lagen, waar het
mythisch denken over de werkelijkheid om en in ons zich openbaart. De vele namen die met deze
bronader van de poëzie worden meegevoerd, zoals Kephalos en Prokris, Protesilaos en Laomedeia,
Hero en Leander, Orpheus en Eurydikè, ontlenen hun betekenis aan de vergankelijkheid of
onbereikbaarheid van het volmaakte liefdesgeluk.16

2.3.2 | De afdaling: daarheen en weer terug
Orpheus’ geliefde is dood en hij accepteert het niet. De queeste wordt zijn kersverse maar verloren
vrouw terughalen. Via de Tainaron-grot daalt Orpheus af in de onderwereld. Met zijn muziek weet
hij de veerman Charon te motiveren hem als niet-dode de Styx over te zetten, en de hellehond Cerberus kalmeert hij eveneens. Als hij in de onderwereld zijn klaagzang op de dood van zijn geliefde
Eurydice laat horen, staken zelfs Tantalus, Ixion en Sysiphus de hun eeuwig opgelegde strafwerkzaamheden. God van de onderwereld Hades (of Pluto) en zijn eega Persephone (of Proserpina) krijgen medelijden met de treurende held. Ze maken een uitzondering: zijn vrouw mag terugkeren naar
de wereld van de levenden, op één voorwaarde. Orpheus moet zonder omkijken de onderwereld verlaten, erop vertrouwend dat Eurydice hem volgt. Als hij wél omkijkt voordat ze buiten in het zonlicht
staan, sterft ze een tweede dood. Wat Orpheus dan ook probeert, de goden zullen geen krimp geven.
Het afdalen in de onderwereld, met het doel ook weer terug te gaan naar de wereld van de levenden, wordt zeker in de literatuurbeschouwing veelal aangeduid met katabasis, afgeleid van κατὰ
βαίνω. In de Grieks-Romeinse verhalen is Orpheus niet de enige; goden en halfgoden moeten nog
wel eens zaken regelen in de onderwereld. Dionysos redt Semele, Hermes Persephone, Heracles
moet als zijn twaalfde taak de driekoppige Cerberus ontvoeren, en haalt ook Alcestis terug. Daarnaast reizen onder andere Psyche, Odysseus en Aeneas af naar de onderwereld.17 En dat is slechts de
mythologie van één beschaving. In het Summarische Gilgamesh-epos spelen dood, onsterfelijkheid
en de afdaling in de onderwereld een belangrijke rol. In het oude Egypte is het Osiris die onlosmakelijk met de onderwereld verbonden is. In elke mythologie waar een hel dan wel een onderwereld bestaat, wordt erin afgedaald. Altijd moeten mensen ‘bevrijd’ worden uit de klauwen van de dood:
dood is iets aards, iets ondergronds.
Dat Jezus tussen zijn kruisiging en wederopstanding afgedaald is in de ‘hel’ blijft een hardnekkig
onderdeel van de christelijke geloofsbelijdenis, waarin te lezen valt over Jezus ‘die nedergedaald is ter
helle’. Hoewel de Bijbel daar alleen suggestief naar verwijst, is het apocriefe evangelie van Nicodemus
er behoorlijk stellig in. De hellevaart van Christus illustreert dat ook het dodenrijk onder zijn koninklijke macht valt. Het versterkt de parallel met Orpheus als ‘religieus leider’.
Een ongeëvenaard grote rol voor de hel is weggelegd voor Dante’s Divina Commedia. Vergezeld
door schrijver Vergilius, verkent Dante op zijn gemak alle hoeken en gaten van de Inferno. Op een
meer symbolische wijze speelt de katabasis een rol in populaire moderne cultuur. Het driekoppige
monster komt in de Harry-Potter saga voor als Pluisje, die ‘onschadelijk’ gemaakt wordt door muziek, is het eerste obstakel voor wie de Steen der Wijzen wil bemachtigen. De hond bewaakt een kilometers lange schaft die recht naar beneden loopt. Een reis in een andere saga vertoont ook een parallellen: Tolkien laat Frodo en Sam doordringen in het helse Mordor, dat maar enkele ingangen
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heeft. De Hobbits moeten voor toegang een veelogig in plaats van veelkoppig wezen trotseren, de
spin Shelob.
Figuurlijk is de reis naar de onderwereld een bezoek aan de eigen onderwereld, aan het onderbewuste. Door het gedachtegoed van Freud en de zijnen wordt de reis van Orpheus een afdaling in
de diepten van de geest. Het blijft al met al een reisverhaal dat inspireert, een wereld die onze fantasie
prikkelt, en die van schrijvers. Het staat iedereen vrij het ondergrondse naar eigen inzicht af te schilderen; beperkingen zijn afwezig.
2.3.3 | Het tweede verlies: blikken die doden
Orpheus begint zijn terugtocht. Bijna weer in het daglicht aangekomen, kijkt hij toch om, uit angst
dat Eurydice de zware tocht niet vol kan houden, uit verlangen, uit onnadenkendheid, uit liefde. Bijna in een reflex kijkt hij achter zich, om te beseffen dat zijn geliefde daarmee voorgoed verloren is.
Juist dit element is voor de moderne lezer karakteristiek. Maar het is heel goed mogelijk dat dit een
toevoeging van Vergilius is. Van vóór de Georgica kennen we namelijk een reeks korte fragmenten
uit de Oudheid waarin wél wordt genoemd dat Orpheus de onderwereld zover wist te krijgen Eurydice slaafs achter hem zou lopen, maar niet wordt vermeldt dat dit mislukt. Hieruit concludeert Nasr
dat Orpheus in het ‘oorspronkelijke’ verhaal ‘slaagt in zijn opzet’ omdat er ‘in de gehele Griekse literatuur niet één verwijzing naar een uiteindelijke mislukking’ is.DCG 178 Zelfs bij Plato keert ze terug, al is
het dan een ‘schim.’
Feit blijft dat wij de versie kennen mét het verbod om te kijken. Velen hebben het automatisch
geïnterpreteerd als een beproeving van Orpheus’ liefde. Ook dat valt te betwijfelen. Wie Ovidius erop
naleest, moet concluderen ‘dat Eurydice hoegenaamd niet voorkomt in het verbod. Orpheus mag
niet omkijken punt. [...] Noch Orpheus noch Eurydice was het toegestaan om achterom te kijken. Het
werkelijke verbod betreft dan ook het aanschouwen van de onderwereld. [...] een oude heilige wet.’DCG
170-171 Hoe interessant ook, dit verandert niets: Orpheus keek om, met verstrekkende gevolgen.

Niet mogen omkijken doet denken aan de Bijbelse Lot en zijn gezin, die het ‘duivelse’ of in elk
geval verdorven Sodom ontvluchtten. Deze neef van Abraham krijgt de kans om aan zijn dood te
ontsnappen, zo melden de boodschappers van de Heer: ‘Vlucht, uw leven is in gevaar! Kijk niet om
en sta nergens in de vallei stil.’18 Maar als de Heer brandende zwavel op Sodom en Gomorra doet
neerkomen, kijkt de - naamloze - vrouw van Lot om en verandert in een zoutpilaar.
Orpheus negeert net als de vrouw van Lot een goddelijk gebod. Maar is dit rebellie? Orpheus is
eerder helbezoeker dan hemelbestormer. De blik achterom mag dan geen bewuste en doordachte actie
zijn, het blijft een verzet, een overtreding, hoe onbedoeld misschien ook. De goden denken er hetzelfde
over en zijn onverbiddelijk. Maar of Orpheus nu in opstand komt of dat het een fatale vergissing is, het
blijft menselijk. We kijken voortdurend achterom, uit veiligheid, instinctief. Maar ook symbolisch: de
mens kijkt maar al te vaak terug, naar het leven dat al geleefd is. Misschien moet Orpheus eigenlijk enkel en alleen in die context worden opgevat: het is een les om in het heden te leven, in plaats van in het
verleden te blijven hangen.
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2.3.4 | Periode van rouw: requiem als beloning
Kübler-Ross onderscheidde in de rouwverwerking vijf fasen: ontkenning, protest, onderhandelen,
depressie, en als laatst acceptatie. Wie dit proces naar de mythe legt, kan niet anders dan overeenkomsten zien, zij het meer figuurlijk dan letterlijk. De tocht naar de Hades is wellicht een samensmelting van de eerste drie fasen: Orpheus wil haar dood ontkennen, ongedaan maken, hij protesteert
ertegen, en op de terugweg onderhandelt hij met zichzelf: niet omkijken, eerst boven komen, niet
omkijken, ze loopt gewoon achter je, niet omkijken... Zelfs de depressie zouden we qua sfeer en kleur
in die duistere onderwereld kunnen plaatsen. Dat zou betekenen dat Orpheus zijn verlies al heeft
geaccepteerd wanneer hij, eenzaam, boven komt. Hij heeft vrede met het idee dat zijn geliefde dood
is, is een levensles wijzer, gerijpt door de gebeurtenissen. Nu hij eindelijk letterlijk én figuurlijk afstand van haar heeft genomen, wordt zijn muziek nog meer doorleefd, zijn potentie om te betoveren
nog groter. Een (aantrekkings-)kracht die hij vooral uitoefent op de natuur, aangezien hij zich in vele
verhalen compleet afzondert van de levende zielen.
Een andere benadering is die van een ongewoon soort creatieve therapie: rouwverwerking door
die vrouw een tweede maal te scheppen, in wat voor vorm dan ook. We zagen al dat het levend houden van de herinnering, van de verbeelding van de geliefde soms de voorkeur verdient, vooral als ze
(voorgoed) onbereikbaar is. Het verlies moet worden getransformeerd, het verdwenen vlees en bloed
vervangen. Of het nu iets vluchtigs is als een lied, of iets tastbaars als een boek of een schilderij: iets
moet de plaats innemen van de geliefde. De balans moet worden hersteld; waar iets vernietigd is,
moet iets worden geschapen. Een ode voor de dode. Alles wat Orpheus na de dood van Eurydice
gedicht en gecomponeerd heeft zijn requiems, lamento’s en elegieën, te vergelijken met rouwliteratuur, boeken waarin het verlies beschreven wordt om het te verwerken, zoals Schaduwkind (2003),
Komt een vrouw bij de dokter (2003), Contrapunt (2008) en Tonio (2011).
Mislukking en verlies liggen misschien wel ten grondslag aan de westerse literatuur. De studie
Over Her Dead Body (1992) van Bronfen onthult een patroon dat in veel van de door haar behandelde westerse kunst aanwezig is: ‘verlies van de levende vrouw maakt mannelijk kunstenaarschap mogelijk. Kunst schijnt te moeten wortelen in gemis, in opgeven van het contact met het levende, materiële lichaam van de vrouw.’ Dit is het eindstadium van het beeld van de muze: niet langer een imaginaire godin waarvan de kunstenaar afhankelijk was, maar een vrouwelijke figuur die door haar ‘afwezigheid de dichterlijke macht oproept’.19 Dat de onbereikbaarheid en dus afwezigheid van een
vrouw een inspiratiebron kan zijn voor kunst van ‘wereldformaat’, valt zeker te verdedigen bij een
aantal schrijvers. Dante had zijn Beatrice, Petrarca had zijn Laura, Goethe had zijn Charlotte Buff.
Het is echter iets anders om te stellen dat het verlies van de vrouw een voorwaarde is voor volwaardige kunst. Dan zou elke zichzelf respecterende artiest zijn geliefde wel op een of andere manier
geofferd hebben. Maar ook daarover bestaat literatuur. Een geliefde opofferen voor de kunst, voor
kennis, voor iets hogers, iets belangrijkers, dat herkennen we als de duivelspact, of in elk geval: een
ruil met een allesbehalve loepzuiver figuur, een ruil die uiteraard niet altijd even goed afloopt. Dan
hebben we het over A picture of Dorian Gray (1890), over Repelsteeltje en De kleine zeemeermin
(1836), over Goethe ’s Faust (1808 & 1832), over Agamemnon die zijn dochter Iphigeneia offert voor
gunstige wind. Het bekendste offer uit de wereldliteratuur is en blijft echter geïnstigeerd door de te20

genhanger van satan: de dood van Christus om de zonden van de mensheid weg te nemen was allesbehalve een pact met de duivel.
2.3.5 | Verscheuring, hereniging en ieder krijgt zijn deel
Σπαραγμός - in romeins schrift sparagmos - is het dionysische ritueel van verscheuring. Dionysos
zelf werd namelijk volgens sommige verhalen kort na zijn geboorte verscheurd, om later weer herboren te worden. De ledematen worden van het lichaam van dier of mens gescheurd, en het schijnt dat
de uitvoerenden van dit offer - maenaden en bacchanten - die rauwe stukken vlees oppeuzelden. De
‘moord’ op Orpheus was dus oorspronkelijk wellicht een ritueel, misschien zelfs met zijn instemming. Als het orphisme inderdaad een voortzetting of gelijk te stellen is aan de dionysische mysteriën, moeten we dit geheel misschien eerder beschouwen als een soort euthanasie, zij het dan met
ongetwijfeld meer lijden dan de ‘zachte dood’ die wij kennen. De ziel blijft toch bestaan, moet Orpheus gedacht hebben. Als het echter zonder Orpheus’ instemming gebeurde, zoals veel verhalen
suggereren, maakt het zijn dood des te droever: gedood door zijn eigen ritueel. Zelfs zijn muziek kan
niet op tegen de kracht van de maenaden, zang en muziek worden overstemd. De eerste aanvallen
weet Orpheus af te weren, maar zodra alle volgers van Dionysos tegelijkertijd hun woede op hem
loslaten, heeft zijn laatste uur geslagen. Dit wapenfeit geeft voor Nasr aanleiding voor een vergelijking
met de ‘macht van de kunst’, die reikt namelijk ‘slechts zover als zij getolereerd wordt’.DCG 169
Dood door verscheuring: Orpheus is allerminst de enige die dit overkomt. Ook Osiris werd verscheurd: zijn geliefde Isis bracht de stukken bij elkaar, en geroerd door dit teken van liefde werd hij
weer tot leven gewekt en benoemd tot god van de onderwereld. Repelsteeltje verscheurde zichzelf.
En voornoemd offer van Jezus is dan geen letterlijke verscheuring, het is net als de sparagmos een
offerande. Eten katholieken niet bij elke communie een deel van het lichaam van Christus? Om maar
niet te spreken over de vermeende versplintering van het kruis, dat eveneens een verscheuring is.
Gewenste verscheuring of niet: voor Orpheus brengt het verlossing. Eindelijk is hij niet langer
gebonden aan het aardse leven en wordt zijn ziel weer herenigd met die van Eurydice. Het verhaal is
afgerond: ondanks alles toch een happy end.

2.4 | Orpheus samengevat
Zowel in een tijd waarin ‘originele’ literatuur het hoogste goed is, als in een tijd waarin de taal de
macht lijkt te zijn verloren, is er een beeld nodig om uiting te geven aan deze ideeën. Orpheus is voor
sommige schrijvers dit beeld geworden, hetzij als voorbeeld, hetzij als een figuur die schrijvers en
dichters doet terugverlangen naar een tijd waarin taal nog wel magisch en machtig was. Hoewel de
geijkte tragedieschrijvers Aischylos, Sophocles en Euripides de liefdesgeschiedenis van Orpheus niet
in de van hen bekende stukken hebben verwerkt, is Orpheus daarnaast uitgegroeid tot een voorbeeld
van tragedie en daarom een bron van inspiratie voor componisten, schrijvers en filmmakers.20 Het is
een verhaal over drie leidende thema’s in de literatuur: liefde, dood en kunst. Omdat het een verhaal
is juist over onderwerpen die de kern van de literatuur, maar ook van het leven raken, ligt het gevaar
op de loer dat de mythe te pas en te onpas naast een reeks verhalen wordt gelegd. Eis voor de literaire
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werken te behandelen in de volgende hoofdstukken is dan ook de aantoonbare aanwezigheid van
zowel een aspect van de Orpheus-gedaante, als van één of meerdere behandelde verhaal-episoden.
Door zijn magisch muzikaal talent is hij van dichter en muzikant getransformeerd tot het symbool voor een scheppend genie van originele kunst. Hij is de kunstenaar en zijn schepping, een microkosmos die een afspiegeling is van de goddelijke schepper van hemel en aarde. Maar hij is ook
verkondiger en schepper van een geloof, een inspirerende, voorbeeldige bruggenbouwer, brenger van
harmonie. Afgezwakte aspecten van zijn cultus zijn terug te vinden in het Christendom. Ten slotte is
hij een geliefde die tot voorbij de grenzen van het leven wil en kan gaan om de liefde van zijn leven
terug te halen. Als dat mislukt, is hij letterlijk en figuurlijk door verdriet verscheurd. Het maakt hem:
‘drager van het gehele symbolische complex: de dichter is ingewijd in de geheimen van de goden;
maakt het religieuze verstaanbaar; is kuis en misogyn maar valt ten offer aan sensualiteit en seksualiteit; is de ontroostbare minnaar, of weet dankzij zang en dichtkunst de liefde te overwinnen.’21
De verhaal-elementen zijn als volgt te formuleren: Allereerst is er de dood van een onschuldige
vrouw door een man die haar onrechtmatig wil verleiden. De zoektocht naar de geliefde volgt, op
een plek waar weinig mensen zich durven of kunnen vertonen. Dan is er het overtreden van een gebod met onomkeerbare gevolgen, maar uit liefde. Een periode van rouw en afzondering van de bewoonde wereld vloeit daaruit voort. Ten slotte brengt een rituele dood de geliefden weer bij elkaar.
De mythe heeft aspecten gemeen met onder andere de volgende genres: reisverhaal, rouwliteratuur, requiem, romance en tragedie. Zowel de gebeurtenissen in het cultuurgoed geworden verhaal,
als aspecten van Orpheus zelf kunnen worden aangegrepen om verhaal, gedachtegangen, beelden en
gevoelens kracht bij te zetten. Het accent kan onder andere worden gelegd op zijn liefde, zijn magie,
zijn mislukking, en elke nadruk brengt een andere boodschap met zich mee. Welke nadruk en boodschap geven Achterberg, Mulisch en Palmen?

Zie bijlage 1
De geliefde heet onder andere bij
Hermesianax ‘Agriope’. (Provoost &
Scherpereel 1974, p. 7.)
3 Wellicht heeft het feit dat Plato
niet verzot was op dichters hier iets
mee te maken.
4 Een zeer vermakelijke reis door de
bekendste versies van het Orpheusverhaal gaf Ramsey Nasr in de 11e
Van Goghlezing, in mei 2000. Met
hedendaagse blik maakt hij de verschillende versies toegankelijk,
scherpzinnig reflecterend op zowel
tekst als context: droevige aria’s die
vreemd genoeg niet in mineur zijn
geschreven, maar in majeur. De
maanden daarvoor had hij met zijn
zelfgeschreven voorstelling Geen
lied in de theaterzalen gestaan, een
theatermonoloog waarin hij als
1
2

jongeman door de onderwereld
dwaalt, op zoek naar zijn geliefde.
Zie Nasr 2000.
5 Nasr 2000, p. 172. Andere citaten
aangegeven in superscript met paginanummer volgend op de letters
DCG.
6 Nuchelmans 2004, p. 67.
7 Nuchelmans 2004, p. 71.
8 Romijn 2004, p. 59.
9 Dezelfde functies die De Laet
1978 op p. 315 onderscheidt, maar
dan in andere bewoordingen.
10 Zie ook: De Roder 2001, met
name het essay ‘Het schandaal van
de poëzie’.
11 De Laet 1978, p. 315.
12 Meeste informatie uit Godwin
2007.
13 De Laet 1978, p. 315

Termen als weglating en toevoeging wekken eerder de illusie van
een bewust opererende schrijver
dan van een lezer die gegevens in
de tekst zo interpreteert. Toch ligt
op de interpretatie van de lezer de
nadruk.
15 Van der Paardt 2003, een bloemlezing met poëzie en proza waarin
schrijvers zich baseerden op deze
episoden van de mythe.
16 Van Alphen 1982, p 367.
17 Een benadering van deze katabasis lijkt dan ook niet zelden onderdeel geweest te zijn van rituelen,
vermoedelijk ook van de orphische.
18 Genesis 19: 17.
19 Uit: Meijer 2005, p. 200.
20 Zie bijlage 1.
21 Moormann & Uitterhoeve 2003,
p. 224.
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3 | Achterberg: lyrische klaagzangen
Achterberg past in een traditie van toonaangevende dichters die aan de zanger een centrale plek toebedeelden in hun denken over poëzie. Daarom eerst een korte uiteenzetting van enkele dichters en
hun aandacht voor Orpheus, met daarna pas aandacht voor Achterberg en zijn werk.

3.1 | Dichterlijke zoektocht naar oorsprong
Orpheus is een van de eerste lyrische dichters en daarom voor andere poëten sowieso al een figuur
om op terug te grijpen, fictief of niet. De Laet constateert dat er ‘omstreeks de eeuwwende in de Franse letterkunde veel belangstelling bestond voor de figuur van Orpheus.’1 Die belangstelling ontstaat al
eerder. Romantische dichters in de negentiende eeuw, behandelden de mythe op geheel eigen wijze.
Uit de Orpheus-mythe spreekt de dichterlijke poging vergankelijkheid te overwinnen en vereeuwigen. Dit uitgangspunt bleek uitermate geschikt voor een herdefiniëring van de begrippen ‘dichter’ en
‘poëzie’. Orpheus representeert de dichter in al zijn gestalten - ‘soothsayer, harmonizer even legislator’
- inclusief de symbolisten als ‘makers of metaphors’.2 Dit maakt poëzie eigenlijk per definitie
orphisch; Strauss formuleert die eigenschap van literatuur als volgt: ‘the attempt to conquer a metaphysical dualism in the name of Orpheus, reconciliator of opposites and harmonizer of man and nature, poetry and the cosmos.’ DR 218 De invulling van dit moderne orphische element is voor de dichter vooral ‘the account and interpretation of his experience as reflected in his poetry - the nature of
his Orphic journey, that quest for a dark but “pure” center. These journeys are made more poignant
by the fact that the poets, in their own descent into Hades, are directly conscious of their “ancestor”
and model, Orpheus.’ DR 10 Elke dichter werkt dit orphisch fundament uiteraard anders uit:
Novalis and Nerval , attempt to derive their Orphic vision within a setting of the Gnostic dualities.
Novalis manages this feat by an almost total negation of the realm of light in favor of a nocturnal reality.
Nerval pursues a similar path but finds himself at the end ambiguously suspended between affirmation
and negation. Mallarmé [...] discovers in an anguished moment of his life that negation of the created
world can also lead to affirmation of the creative act, which recreates the negated world by poetic
confirmation. He develops a poetry that is both absence and presence, nothing and everything. Trough
him the paradox of the coincidence of opposites has taken root in modern poetry. With Rilke, this
paradox is heightened and deepened, and to a large extent humanized. Orpheus becomes the mythical
figure who affirms death-within-life, being-within-becoming. Mallarmé and Rilke bring the modern
poetic paradox of language as silence and silence as language to a point of incandescence.DR 17

Het orphisme blijkt interessant omdat het prima past in het romantische verlangen naar vroeger tijden. Al bij Goethe (1749-1832) vinden we het gedicht Urworte. Orphisch in Zur Morphologie (1820),
een gedicht dat lijkt samen te hangen met een zoektocht naar oorsprong. Het zijn vijf stanza, in vertaling getiteld: Geest (Δαίμων, Dämon)3 Toeval (Τύχη, das Zufallige) Liefde (Ερως, Liebe) Behoefte
(Αναγκη, Nötigung) en Hoop (Ελπις, Hoffnung). Ook Novalis (1772-1801) zocht naar fundament,
vooral in zijn onvoltooide verhaal Heinrich von Ofterdingen (1802). Dit proza over de middeleeuwse
minstreel benadrukt de ‘oorspronkelijke eenheid van het priester-, ziener- en dichterschap, en verleent aan de dichters bovendien een soort wetgevende functie.’4 Mallarmé (1842-1898) ziet zijn taak
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als dichter om überhaupt poëzie mogelijk maken. Tijd, ruimte en taal moeten weer heilig, magisch
worden zodat de orphische betovering kan plaatsvinden. De taak van de dichter is ‘to face the
Nothingness, to overcome (abolish) it in order to make poetry once more possible.’ DR 12 Dit hangt
samen met zijn queeste naar ultieme waarheid. Mallarmé begon als jongeling ‘met alchimistisch geduld’ de ‘orphische onderneming’ met het schrijven van ‘le grand Oeuvre’, later ‘le Livre’ gedoopt. Een
‘absoluut boek’, dat ‘de orphische verklaring van de aarde’ moest zijn, een ‘poëtisch missaal’. 5
Ook Rainer Maria Rilke (1875-1926) illustreerde de invulling van zijn dichterschap met de Orpheus-figuur, vooral in zijn laatste gedichtencyclus: Die Sonette an Orpheus (1922). Metamorfose, of
in elk geval het begrip Verwandlung is sleutel tot zijn poëzie: ‘Rilke interpreteert Orpheus als degene
die de (schijnbare) tegenstelling tussen leven en dood overbrugt met zijn lied: zijn steniging en verscheuring door de maenaden is een soort offerdood’.6 Orpheus’ muziek is als de natuur zelf, die eeuwig verandert en als voorbeeld moet dienen voor alle mensen. Het tegenovergestelde van die metamorfose is verstarring en verharding: juist omdat dit blijvend wil zijn en dus niet met de tijd meegaat,
zal het worden vernietigd. Het gedicht gaat daarmee over de keuze voor ‘overgave aan de eeuwige
bewegingen en metamorfosen van de natuur. Dat wil zeggen: in een aanvaarding van de dood en het
lijden, die inherent zijn aan het leven.’ Verwandlung impliceert ‘overwinning op het instinct tot zelfbehoud’ met andere woorden ‘een paradoxale vorm van onthechting.’ Iets wat vooral bereikt kan
worden door ‘vergeestelijking’, ‘sublimatie’, of ‘vereenzelviging met de natuur’. De dood is niets meer
dan een ‘gedaanteverwisseling’, een ‘orphische initiatie’. Rilkes ‘explication orphique de la terre’ is een:
etherische wijsheid die neerkomt op een aanvaarding van de dood en het lijden als onontkoombare
aspecten van het leven en de natuur zelf. Een lyrisch amor fati, waarin Orpheus als een heidense
Verlosser van de natuur figureert: hij geeft haar stem, hij leerde haar zingen als het ware, en het komt
erop aan dit gezang te verstaan en ermee in te stemmen. Natuurlijk heeft hij in de gestalte van
Orpheus ook zijn opvatting van het dichterschap verbeeld [..] De dichter moet, als Orpheus, leren
‘sterven’ in het lied waarin hij de wereld herschept - dat is de nieuwe gedaante waarin hij opgaat, en
als het ware samenvalt met de herschapen wereld. 7

Studies van Blanchot bevestigen volgens Strauss de ‘fundamentally Orphic quality of the act of
(modern) writing itself’, DR 233 wat hij koppelt aan de Le Degré Zero (1953) van Barthes, een essay dat
mogelijke schrijfmethodes verkend. Ook Barthes noemt een orphische droom: ‘un écrivain sans Littérature. L’ écriture blanche, celle de Camus, celle de Blanchot ou de Cayrol, par exemple, ou l’écriture
parlée de Queneau, c’est le dernier épisode d’une Passion de l’écriture, qui suit pas à pas le déchirement de la conscience bourgeoise.’DR 250 Het is de zoektocht naar een taal die los staat van de huidige,
een taal die een hernieuwd uitdrukkingsvermogen heeft, die barrières opheft. Ook hier is het Orpheus die te hulp moet schieten: zoals hij aan het begin stond van de vorige dichterstraditie, moet hij
alweer een nieuwe generatie vertegenwoordigen.
Het ‘orphische’, wat het begrip ook inhoudt, is geworteld in het dichterschap. De mythe zorgt
voor doel en betekenis voor veel poëten, of dit nu een mystieke, symbolische zoektocht naar de ware
aard van de dingen is, het ultieme voorbeeld voor de kracht en noodzakelijkheid van de metafoor en
de metamorfose, of een nieuwe mogelijkheid om zich uit te drukken. Zoals het orphisme gelooft in
de reïncarnatie van de ziel, is de poëzie een eeuwigdurende vernieuwing. Dichters vinden zichzelf en
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hun rol in de literatuur steeds opnieuw uit. Orpheus, die als een van de eersten het lyrische landschap
verkende, blijft door zijn liefdevolle authenticiteit en zijn grensvervagende magie een blijvend voorbeeld.

3.2 | De onbereikbare geliefde
Gerrit Achterberg kende vele gedaanten: violist, schoolmeester, moordenaar, dichter, echtgenoot,
stalker, patiënt. Op 20 mei 1905 komt hij in Neerlangbroek ter wereld, en hij zal ruim vier maanden
voor zijn 57e verjaardag sterven. Zijn biograaf Hazeu noemt de zes jaar in Opheusden (1924-1930)
het ‘keerpunt’ in zijn leven, daar ‘werd de dichter geboren’ en gevormd; dit proces had alles te maken
met belevenissen en ontmoetingen van de schuchtere, negentienjarige onderwijzer in Opheusden.’8
Hij ontmoet en verliest er Cathrien van Baak, die jaren later zijn vrouw zal worden. Later begint hij
er een relatie met Bep van Zalingen. Ook die relatie bleek niet ideaal, door de dreiging of het gebruik
van geweld, met of zonder revolver. ‘Gerrit werkte zich telkens weer in een situatie waarin hij een
demonische behoefte had om de vrouw die hij liefhad te doden,’GA 211 beschouwt Roel Houwink, met
wie hij in diezelfde periode kennismaakt. Door zijn eigen agressie, onbeheersbaar en psychopathisch
als die later volgens artsen misschien ook moge zijn, verliest Gerrit de twee belangrijkste liefdes uit
zijn leven. Dit alles nog vóór een moment dat voor velen een duister licht werpt op Achterbergs oeuvre: op 15 december 1937 lost hij schoten op zijn hospita Roel van Es en haar 16-jarige dochter Bep.
De hospita sterft in het ziekenhuis, Bep overleeft het, Gerrit geeft zich enkele uren later zelf aan. Gevangenis en tbr volgen. 'De klassieke thema's van Eros en Thanatos, liefde en dood, liefde en haat
ook, waren [...] in het leven werkelijkheid geworden'GA 211 Uiteindelijk ontmoet hij Cathrien weer,
met wie hij trouwt en in Leusden gaat wonen. Op 17 januari 1962 sterft hij, na eerder die dag onwel
te zijn geweest, niet lang na aankomst in hun woning. Hij laat een oeuvre na van bijna duizend gedichten, waarvan meer dan de helft gepubliceerd is in de jaren veertig.
De gedichten van Gerrit Achterberg zingen nog onverminderd voort in ons collectieve geheugen. Hoewel op papier gedrukt, lijken ze een bijna monumentale status te hebben bereikt. Elk gedicht
afzonderlijk lijkt meerdere lezingen toe te staan. Encyclopedisch, muzikaal, mythisch, bijbels, biografisch, fenomenaal; elke benadering is geoorloofd om een handvat te krijgen op de betekenissen die in
zijn gedichten schuilgaan. Soms lijkt het zelfs wel alsof meerduidigheid moet in zijn werk.
Achterberg is een dichter ‘wiens poëzie in vele opzichten een renovatie is’.9 Hij heeft ‘aan de poëzie nieuwe mogelijkheden gegeven’ die gelinkt zijn aan de ‘exploratie van de tot nu toe onbekende
sectoren van de ziel' en zijn poëzie is het ideaal van Rodenko: ‘poëzie die het onmogelijke tot stand
wil brengen, die probeert een taal te spreken die het menselijke overschrijdt om op die manier de
grenzen tussen dood en leven, natuur en bovennatuur te doorbreken.’10 De dichter ‘opereert’ daarom
in feite ‘in een niemandsland waar het Niets tegelijkertijd Alles is.’11 Ten slotte is bijna alles lyriek: ‘betrokken op innerlijk ervaren, ook als het schijnbaar over concrete zaken gaat.’ 12
De ik-figuur in de gedichten van Achterberg lijkt op een ‘dolende wilde jager, op jacht naar zijn
geliefde’GA 74 in een poging ‘de dood te overwinnen in het gedicht’. 13 Het is al vele malen vastgesteld
dat de thematiek van de - voorgoed - onbereikbare geliefde allesoverheersend is in het werk van Achterberg. Het verlangen naar contact, op wat voor wijze dan ook, spreekt uit veel gedichten. Zelfs titels
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van bundels lijken zulk een programmatisch dichterschap te verkondigen; Eurydice (1944) Doornroosje (1947) en Sneeuwwitje (1949) zijn (schijn)dode geliefden waarnaar wordt gezocht, om hen
weer (tot leven) te wekken. Toch lijken de vrouwen en gedichten meer op Eurydice dan op de
sprookjesfiguren. Doodsgrenzen overbruggen om het gemis van een geliefde, dat heeft de ik-figuur
gemeen met de zanger uit de mythe; doel is ‘Orpheus worden’.14 Achterbergs gedichten worden
daarmee lijkdichten, elegieën, klaagzangen. Van de klassieke eisen ervan - luctus (klacht), laus (lof)
en consolatio (troost) - ben ik alleen geïnteresseerd in die eerste eis: wat beklagen de gedichten precies?
Dat de schoten voor veel literatoren centraal worden gesteld in behandeling van zijn gedichten is
misschien logisch, in elk geval meer voor de hand liggend dan de interpreet die enkel de naam van
het plaatsje O(r?)pheusden als uitgangspunt zou nemen als oorsprong voor de Orpheusthematiek.
De thematiek van de onbereikbare geliefde is echter ook los van zijn leven centraal aanwezig in zijn
werk, ook al in Afvaart (1931). Bovendien: ‘Een strikt biografische interpretatie neemt het zicht weg
op de metafysische en de poëtologische aspecten die in het werk volop aanwezig zijn. Het gaat eerder
om een poging de beperkingen van het hier en nu te doorbreken en door te dringen in ‘het gans Andere.’ 15 Een ander uiterste is echter de parallel met Orpheus links laten liggen juist vanwege de aanwezigheid van die biografische feiten of de overduidelijkheid van het Orpheusmotief. Dat elke dichter iets met Orpheus heeft, betekent niet dat de verwerking van de mythe bij elke dichter dezelfde
specifieke invulling heeft. Onder andere Vermeulen verliest dat feit uit het oog. Volgens hem valt het
gehele oeuvre te bezien als ‘de afwezigheid van de vrouw’ en niet ‘de gestorven geliefde’.16 In latere
gedichten is die vrouw ‘wel niet meer “lijfelijk” maar toch stoffelijk aanwezig.’ Met andere woorden:
de gestorvene is teruggekomen. Op basis van deze analyse zou iedere parallel met de Orpheus-mythe
onjuist’ zijn.17 Hij scheert het hele werk over één kam. Dit doet de afzonderlijke gedichten tekort, alsof uit elk gedicht dezelfde boodschap zou spreken, alsof er geen ontwikkeling zou zijn. Bovendien ís
dat in mijn ogen juist de orphische invulling die Achterberg aan zijn dichterschap geeft: het oproepen van de geliefde, de aanwezigheid van een Eurydice in zijn poëzie, ook als ze gestorven is.
De fascinatie voor Orpheus valt echter ook door te trekken naar het leven van Achterberg zonder de dode hospita erbij te halen. De biografie schetst Achterberg als een belezen, geïnteresseerd en
intelligent persoon, niet alleen als iemand met een talent voor klank en rijm. Hazeu noemt boeken
die op het spreekwoordelijke nachtkastje lagen. Levensverhalen van dichters, onder andere die van
Rilke, interesseerden hem in het bijzonder. Al in 1931 was hij bezig met deze Duitse dichter, in ieder
geval was hij op zoek ‘gegaan naar vertalingen van brieven van Rilke’.GA 157 En in de jaren veertig leest
hij onder andere in Keur uit Rilke (1944) en Vestdijks Lier en Lancet (1939).18 Hij moet geweten hebben in welke traditie hij werkzaam was. Uit brieven valt op te maken dat de mythe van Orpheus hem
bezighield. Opvallend is sowieso het voorstel om een tijdschrift met de naam Orpheus op te richten:
Ik denk aan uw Orpheus en Euridice, Rijdes’ Orpheus, v. Wageningen: Orpheus en Ahaspheros (dit
ken ik niet) enz. Is deze tijd niet rijp voor zoo’n geschrift? Het kan natuurlijk anders heetten:
Doodenboek (Heroma heeft een titel “Grafboek”!), om poëzie te verzamelen, waarin de dood centraal
is. Zwart omslag of geheel zwart met witte, geele letter, enz.19
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3.3 | Terugkeer naar het verlies
Poëzie waarin de dood centraal staat, voor Achterberg is dát orphische literatuur. Dat op zich is al
genoeg reden om een selectie gedichten te lezen met de mythe van Orpheus ernaast, op zoek naar
parallellen en hun betekenis. In hoeverre schrijft Achterberg elegieën? Tenzij anders is vermeld, werk
ik met de veronderstelling dat de ik-figuur gelijk staat aan een hij: een Orpheus. De aangesprokene20
wordt automatisch een zij, een Eurydice. Er zijn uiteraard vele andere lezingen mogelijk, en andere
associaties te leggen, maar dat laat ik graag aan anderen over. Eerst behandel ik poëzie die geen toespeling maakt op de tekst als gedicht, daarna volgt een aantal gedichten die dat wel doen.
3.3.1 | De mythe herverteld

Orpheus

In het gedicht Orpheus (366) bevindt een Orpheusfiguur zich in De strenge grenzen van de dood
zijn overschreden zonder licht.
de onderwereld. De grenzen zijn met voeten getreden, maar het
Ik heb gevoeld een vederlicht

is hem gelukt de strenge goden te overtuigen. Hij is op weg terug weerstaan, dat in mij zonk als lood.
naar het licht, maar hij voelt iets in zich dat hem tart, uitdaagt, Ik buig het dode uit elkaar
dieper gaat mijn wezen in
trotseert. Het dode uit elkaar buigend, creëert hij een opening, en
de verre staar, de bleke kim.
een uitgang. Met zijn hele wezen probeert hij zich te concentre- Achter mij sluiten zich als haar
ren op de verte, starend naar de horizon, naar zijn doel: de uit- verhindering en siddering.

gang bereiken zonder om te kijken. Terwijl het dode steeds ver- Het laatst elastische gebaar
der uit elkaar gebogen wordt, het dode minder dood wordt,

der nu verlaten levensring

wordt ook de kans op verhindering en siddering steeds kleiner. Ze sluiten zich net als het bewustzijn
van de ‘ik’ af voor de buitenwereld.21 Maar dan is er het omkijken: het hoofd dat zich omkeert en als
elastiek weer terugveert in de normale stand. Maar er is gekeken: hij kon zich er niet van weerhouden. Het is een gebaar van de levenden om terug te kijken, de levensring die verlaten is, en waar Orpheus nooit werkelijk naar terug zal keren. Fysiek wel, geestelijk niet.
Het is een gedicht dat in mijn ogen de tocht en vooral de inspanning van Orpheus beschrijft, het
beklaagt vooral het ‘elastische gebaar’. Opvallend is dat er geen aangesproken persoon is, en in bovengenoemde interpretatie überhaupt geen ander. Ook Kassies stipt aan dat de ik-figuur zich ‘identificeert met de prae-literiare, magische musicus Orpheus’ en spreekt van ‘een geheel andere, misschien kan men zeggen: objectiverende, werking’ in vergelijking met ‘de dwingende, appellerende
apostrofen van de andere verzen’.22 In de eerste en laatste strofe spreekt een ‘verslaggever, zonder
zichzelf te noemen,’ de tweede en de vierde beschrijven ‘wat de dichter overkomt,’ en alleen in de
middelste strofe is een ‘activiteit van de ik-figuur.’ De middelste strofe doet denken aan ‘volledige lichamelijke eenwording’ met het dode, hij ‘verovert zich letterlijk een toegang tot de geliefde zelf, zodat zijn wezen in haar opgaat.’ De verhindering maakt ‘de weg terug onmogelijk’ en de siddering is de
‘extatische vreugde van de eenwording’ ; het sluiten is een omsluiting. Volgens Kassies is dit echter
een ‘gereduceerde Orpheus’: wel een ‘grensoverschrijder’, maar niet iemand ‘die met zijn instrument
de ‘gij’ tot leven wekken wil.’ Van Alphen vult aan: ‘Daarmee bedoelt hij [Kassies] dat de dichter wel
de gestorven geliefde tracht te bereiken, maar deze “Orpheus-rol” niet speelt met instrumenten - lees:
woorden - waarmee hij haar zou kunnen “realiseren, of liever verbaliseren”. ’23
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Is het bij Kassies lichamelijke eenwording, Ruitenberg-de Wit leest dit gedicht in het kader van
de mystiek, en dus geestelijke eenwording. ‘De dichter identificeert zich in het gedicht slechts in één
opzicht met Orpheus, namelijk als Hadesreiziger. De nadruk valt op de bezwaren van de weg die hij
moet afleggen’ en net als in Todesraum (382) is het ‘een kwestie van vechten om zich een doortocht te
banen naar een “overzij”. [...] De vraag is waarom de overschrijding zonder licht geschiedt, en niet met
licht. Want licht verwijst ook naar ‘geestelijk licht, innerlijke, geestelijke “verlichting” [...] het terrein
van de mystiek.’ Ervaart de mysticus immers geen grenzeloze eenwording met het object? ‘De mysticus kan in een spontane verlichtingservaring de grenzen van de dood overschrijden - “de dood overleven’” zegt de dichter A. Roland Holst, wiens werk op dit punt met dat van Achterberg vergeleken
kan worden -, maar hij kan ook genoodzaakt zijn zich moeizaam door de duisternis een weg te banen naar de lichtregionen van de geest.’ Het ‘tussengebied vol obstakels’ is een ‘symbolische voorstelling van ‘s dichters worsteling om tot geestelijke verlichting te komen.’ Het dode wordt riet uit Dante’s
Commedia en het staren naar de verre kim is de ‘technische term’ voor ‘de geestelijke concentratie
van de mysticus’. De bleke kim is bovendien ‘een verre horizon en verwijst opnieuw naar de mystiek,
met name naar de kosmische ervaringen die de mysticus kent. [...] In een staat van verruimd bewustzijn kan de dichter de “levensring” waar zich de belemmeringen voordeden, het doodsgebied
van de geest, achter zich laten en wordt de lichtere overzij bereikt, waar hij Haar - niet de dode vrouw,
maar een levende aanwezigheid en bron van inspiratie: “licht en vleugel, kind en kern” - weer vindt.
[...] In deze diepere zin heeft Orpheus zijn Eurydice teruggevonden.24
Tweede afscheid
Ik weet wel dat ik u niet weervinden zal
als ik hier blijf liggen
maar o de plaats, waar gij afscheid nam;
de winden
zal ik in den vreemde niet meer herkennen
buiten deze stilte die hier eeuwig schijnt,
waar zal ik mijn ogen op richten, de blinde,
buiten deze doodstille helderheid?
Waar zullen mijn handen vinden?
O gij die al eeuwen voor mij schrijdt,
onbekommerd om dezen tijd,
zie nog eenmaal om naar dit afscheid,
dat ik den wil vinde
dit te laten aan zijn eigen eeuwigheid
en de smart besta van dit tweede afscheid
om onder uw ogen den weg te vinden.

In Tweede afscheid is het wederom de titel die een opvallende toespeling maakt op het verhaal van Orpheus
en Eurydice, verwijzend naar het tweede verlies. De ‘ik’
en de aangesprokene zijn voor eeuwig verbonden door
hun afscheid. Hoe bewust dit afscheid in deze context
ook was, het kan nog steeds een gedwongen afscheid
zijn, zoals een naderende dood door slangengif. De gij
schrijdt voor de ik uit, de ik bevindt zich in een doodstille helderheid. In mijn lezing van dit gedicht is de ik
dan ook Eurydice, in het hiernamaals, en is de gij Orpheus, die niet langer hetzelfde tijdsbesef heeft als zijn
geliefde.25 De Eurydice-figuur in dit gedicht wil geen

hereniging in het aardse: Ze wil liever blijven liggen dan
haar leven met Orpheus terug te vinden. Het aardse is haar vreemd geworden, de windrichtingen
(‘winden’) hebben geen betekenis meer voor haar. Buiten de doodstille, heldere plek waar zij zich nu
bevindt, is zij een blinde. Betekenisvol is de vraag ‘waar’ haar handen zullen vinden, niet ‘wat.’ Niet
alleen is zij haar geliefde kwijt, maar vooral haar oriëntatiemogelijkheden: waar ze zal eindigen is de
grote vraag. Dat is haar tweestrijd: blijven waar ze is en vrede vinden met haar lot, of voor eeuwig
dwalen zonder de zekerheid de ‘gij’ ooit terug te vinden. Maar de tweede strofe laat zien dat de twee
door meer gescheiden worden dan alleen ruimte. Ook de tijd is een probleem: de gij schrijdt al eeuwen voor haar uit, zonder besef van haar eeuwigheid. De gij moet nog één keer omkijken, en het is
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hier juist de Eurydice-figuur die voorgoed afscheid moet nemen van de ander. Onder de blik van de
u zal zij de weg terugvinden naar waar ze thuis hoort. De ik voelt nog veel liefde voor de gij, maar
weet dat een hereniging geen mogelijkheid meer is; ruimte en tijd zijn niet meer afdoende te overbruggen, acceptatie en omarming van de smart is de enige mogelijkheid. Eurydice wil juist dat Orpheus omkijkt, een andere manier is er niet. Een gewenst afscheid dus, en een klaagzang over de tijd
en de ruimte die de twee geliefden scheidt.

Tableau mourant

Een derde gedicht dat de mythe in stand houdt zonder expliciet
naar zichzelf en het dichtproces te verwijzen is Tableau mourant. Het Ik sta met u in scène.

Wij kunnen niet verdwijnen

‘tableau vivant’, het levende schilderij, is hier het stervende schilderij, want een van ons is dood
en houdt den ander groot.
of misschien wel: het schilderij van de dood. Het lijkt geen tableau in
zichtbare zin, het lijkt meer op symbolische wijze; de afgebeelden zijn Deze toneelgordijnen

zijn eeuwig avondrood.

niet fysiek aanwezig, maar worden opgeroepen. De dood van de één
De zon is blijven schijnen.
zorgt voor de grootsheid, de bekendheid, de roem van de ander. Zij De bomen worden hoog.
zijn aan elkaar verbonden, onlosmakelijk, maar niet langer gelijk- Hoe zouden wij verkleinen,
waardig aan elkaar. De avondrode toneelgordijnen in de tweede strofe

als een van ons bewoog.

doen denken aan de traditionele theatergordijnen, en tegelijkertijd benadrukken ze de stemming:
een fictieve situatie waarin de bloedkleur overheersend is. De derde strofe, met de zon die eeuwig
schijnt, terwijl de bomen groeien, is bij eerste lezing verwarrend. Was ‘hoog’ nodig voor eindrijm
met ‘bewoog’? Is het een gevoel? Is het geheimtaal? Want als de natuur groeit, zou de tijd moeten verstrijken. Maar hier trekken de hoger wordende bomen zich niets van het afgebeelde moment aan; het
moment blijft eeuwig hetzelfde, in het collectief geheugen, in de cultuur gegrift, maar de flora trekt
zich daar niets van aan. Het is al met al een gedicht dat de situatie met meer afstand en dus beschouwender bekijkt. Bijna is het een spel met de mythe: de onsterfelijkheid van het verhaal zelf benadrukt
de sterfelijkheid die de mythe als onderwerp heeft.
Retrograde
Gij hebt een voorsprong in het niet.
De dodelijke achterstand
die zich met ieder uur vergroot,
verhindert niet dat ik uw hand
terug kan vinden in mijn hand.
Achter mij volgt zich een dubbelspoor
voetstappen in het zand,
hoewel ik u naast mij verloor.

Een vierde gedicht dat de werkelijkheidsillusie in stand
houdt en op de Orpheus-mythe betrokken kan worden is
Retrograde. De gij in dit gedicht bestaat niet meer. Naarmate
de tijd verstrijkt, wordt het verschil tussen de levende en de
dode steeds groter, maar dat betekent niet dat er geen contact meer is. Of het nu letterlijk of figuurlijk is: de hand van
de u is terug te vinden in de hand van de ik. Ik ben geneigd

dit letterlijk te lezen, vooral omdat de voetstappen niet door
het luchtledige gemaakt kunnen zijn. Het kan ook zo zijn dat er op de een of andere manier sporen
van de andere hand zijn terug te vinden. Hoe dan ook: er zijn twee sporen voetstappen achter de ik,
namelijk die van hem en van haar, en dat terwijl hij haar eigenlijk verloren heeft. Of symbolischer: de
ander heeft blijvende sporen nagelaten in alles wat de ik achter zich heeft gelaten - het verleden.
Ik pleit ervoor de titel van dit gedicht te lezen als ‘terugkeer’. Oorspronkelijk is een retrograde
een kreeftdicht: het dichterlijke equivalent van een palindroom omdat het achterstevoren kan worden gelezen. Maar dat is hier verre van het geval. Hier is sprake van een omkeer of ommekeer, een
terugkeer dus: de ik maakt het dode levend, en haalt daarmee de u terug.26
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Achterberg blijft in zijn gedichten terugkeren naar een moment van verlies, om het te herscheppen. Verder staan verbondenheid, voortschrijdende tijd, dood, grenzen en afscheid centraal. Deze
gedichten doen zeker denken aan de katabasis en de fatale blik achterom, plus de gevoelens die daarbij horen. Aspecten van Orpheus karakter vinden we nauwelijks terug, al is Orpheus door de suggestie van eenwording een ‘gelovig’ gedicht. In Tweede afscheid is de notie van een geliefde zeker aanwezig, maar in de andere twee gedichten is de schrijver meer verslaggever.
3.3.2 | Grond voor het lied
De hiervoor behandelde gedichten hebben vooral de (poging) tot terugkeer en de relatie tussen de
levende en de dode gemeen. Maar een ander aspect van Achterbergs poëzie is de expliciete vertaling van (het gevoel over) de geliefde naar een lied, het symbool bij uitstek voor een gedicht. Daarnaast is het een verwijzing naar Orpheus’ (klaag)liederen. Ik heb hierbij gedichten uitgekozen die
enerzijds kunnen verwijzen naar elementen uit de Orpheus-mythe, anderzijds naar het gedicht
zelf: een combinatie van woorden, met een ritme, een nadruk op klanken: een lied. Dit maakt deze
gedichten metafictie. Wat is bij Achterberg de belangrijkste reden om zijn lied aan te heffen?
In Zijde lijkt het wel alsof de ik de morgen aanspreekt, het zijdezachte moment van hoop
waarop met hernieuwde moed wordt begonnen. In elk geval spreekt de ik een wens uit: dat de gebeurtenissen van die nacht zullen vluchten als een leugen. De vruchteloze pogingen in het donker
bestaan niet en dienen dus te worden opgevat als een droom.
Deze wens roept echter de sterke mogelijkheid op dat het alle-

Zijde
Morgen van zijde en zonder vrees,

maal juist géén droom was. Het is voor de ik in de tweede stro- dat het des nachts geschiede
fe niet mogelijk om enig teken van leven te geven; hij moet ge- in leugen zal ontvlieden.
voelloosheid veinzen zodat niet tot haar bezwijken wordt be-

Er is geen donker tevergeefs
Ik kan u niet bedienen

slist. Of de ik het nu nog steeds tegen de morgen heeft, of tegen dan in een wit ontwijken
van elk beslissend teken,

een persoon is onduidelijk, maar ik kies voor een Eurydice-fi- waaraan gij zoudt bezwijken;
guur: de ik bevindt zich hier middenin de gebeurtenissen van hoe ook de woorden smeken
de nacht (onderwereld) die door hem worden opgeroepen. om bloed en vlees.

Zijn ontwijken is wit, zonder inkt, onbeschreven; er mag niets Maar langs mijn ogen strijken
en in mijn keel zijn hees

uit af te lezen zijn. De woorden smeken in de derde strofe om onuitgesproken blijken
vlees en bloed, om iets tastbaars, maar ook dat blijkt een beslis-

dat gij hier zijt geweest.

send teken. De ik mag niet toegeven aan het verlangen naar bevestiging. Maar de gij is er geweest,
zoveel is duidelijk. Hij heeft toegegeven aan zijn verlangen. Langs de ogen strijken beelden, of in
elk geval iets dat ongenoemd blijft, en ook ‘zijn hees onuitgesproken blijken’ - een brok in zijn keel
- verraadt dat er iets anders in zijn nabijheid is geweest. Zijn ontwijken is tevergeefs geweest, het
gebeurde is niet meer terug te draaien. Het gedicht is er het bewijs van: een zwart op wit ontwijken, woorden die smeken om haar, om werkelijkheid, maar die alleen op kunnen roepen.
In Gang geen aangeroepen persoon, maar een meer objectieve weergave, zo lijkt het. Een parafrase: een ik en een zij bewandelen samen hetzelfde (spreekwoordelijke) pad. De zij is niet langer
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Gang

gebonden aan de grenzen van tijd en ruimte en gaat - nog-

Evenwijdig aan deze schreden
gaat in de dood, geheel bevrijd
van onmacht binnen ruimte en tijd,
zij, wier lichaam ik heb beleden
als lied en gelukzaligheid.

maals? - in de dood. Met zang en geluk heeft de ik getuigenis

Ben ik langs deze weg geleid ik weet niet waar hij wordt gesneden
van gene, maar ik ben bereid dan ga ik over in den vrede,
waarin zij eenmaal heeft geschreid,
zeggend, ik neem je later mede;
bedoelende de eeuwigheid.

afgelegd van haar lichaam. Waar het pad zal splitsen in twee
evenwijdige paden weet de ‘ik’ niet, maar dat het zo is, weet hij
wel; hij is er zelfs toe bereid.27 Aan het einde van de af te leggen weg, zal hij er vrede mee hebben, vrede, kalmte of rust het hiernamaals? - waar zij tranen heeft geplengd én waar zij
heeft gezegd dat ze hem (de ik) later mee zou nemen. Dan
moet ‘bedoelende de eeuwigheid’ in mijn ogen worden opgevat als: meenemen in de eeuwigheid. De belofte van een latere

hereniging, ook al duurt het een eeuwigheid, geeft de ik de kracht om de rest van zijn pad af te
leggen. Opvallend is dat het belijden als lied hier in de voltooide tijd staat: het zingen is al voorbij.
Niemandsland heeft het expliciet over de grond voor het Niemandsland
lied, namelijk het gemis. De u/gij-figuur had zich al van de ik

Van voor dat ik u kende

afgewend voor ze elkaar hebben ontmoet. Dit is het enige dat zijt gij de afgewende;

ik blijf u blind ontberen.

niet op Eurydice van toepassing lijkt in dit gedicht - tenzij het Gij kunt u niet vermeren
van tevoren al vast stond dat de ik zich (ooit) af moest wenden tot in dit leven.

Ik kan mij in den dood begeven

voor de u. Hoe dan ook: op dit moment moet de ik de gij mis- maar ik heb te beheren
een ingegaan gebied,

sen, de gij kan er niet voor zorgen zowel in het leven voor, als dat van u weet, grond voor het lied,
in het hiernamaals te bestaan; de gij kan zich niet verdubbelen. dat ik moet transformeren
tot de verstaanbaarheid

De ik ‘kan’ zich in de dood begeven: ofwel hij begeeft zich als aan beide zijden van de tijd.
levende in de onderwereld, ofwel hij maakt zichzelf van kant
om bij de gij te zijn. Als we uitgaan van het laatste, kiest hij voor zijn eigen niemandsland, tussen
dood en leven in. Verbonden met beide werelden moet hij voor beiden een verstaanbaar lied
brengen. Of het gebied letterlijk ‘grond’ is voor het lied, of dat de ‘u’ reden is om het lied aan te heffen, is onduidelijk, maar ze zijn hoe dan ook met elkaar verbonden. Het gebied weet van de u,
heeft haar wellicht ook gekend, omdat zij hetzelfde niemandsland heeft betreden.
Ritme
Wat van geheim ging in geheim,
zich in mijn armen neergevlijd
met ogen dicht geademd heeft
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
is lied geworden tot
vervulling van mijn lot.
Het moet wel op de wijze zijn,
waarmee gij dansende vergat
lichaam en sterveling te zijn.

Ook in Ritme is er iets dat tot lied wordt getransformeerd. Het
geheime, het onzegbare, heeft zich genesteld in de armen van de
ik. Eeuwig ademt het zonder te zien, en het wordt bezongen: haar
bezingen is de lotsvervulling van de ik. Het lied moet dan op dezelfde wijs zijn als de melodie waarop de gij danste en vergat dat
ze niet onsterfelijk was. Onduidelijk is of de gij datgene is wat zich
in de armen van de dichter heeft neergevlijd. Wat is er precies lied
geworden? Het grensgebied tussen dood en leven moet bezongen

worden. Ritme kan hier zowel verwijzen naar metrum, als naar een terugkerend patroon: het van
geheim gaan in geheim, het ademhalen, het dansen, melodie.
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Woord en dood verwijst expliciet naar taal, het dichtpro- Woord en dood
ces en het dichten. In het lichaam, de haren - de lijfelijkheid - De woorden die ik nodig heb

voor het ontstaan van dit gedicht,

en de levende blik van de gij is het dat de woorden van dit zijn in uw lichaam neergelegd,
gedicht hun oorsprong vinden. Maar de titel van het gedicht zijn in uw haren vastgehecht,
doet vermoeden dat er iemand of iets dood is: het licht ver-

zijn in uw ogen licht.

Maar dit alles, hebt gij gezegd,

dwijnt immers spreekwoordelijk uit iemands ogen als deze wordt vormeloos, wanneer ik zwicht;
en ik: alleen met dit besef

sterft. De ik moet de levende ‘u’ in gedachten houden, niet de is mijn zingen in evenwicht.
dode, alleen dan kan hij het gedicht schrijven. Maar tegelijkertijd lijkt de dood van de u eveneens essentieel voor het ontstaan van het gedicht. En wanneer
hij zwicht, zal alle vorm verdwijnen; hij kan alleen evenwichtig zingen als hij beseft dat hij de gedachte aan de vroegere u leven in moet blazen.
Achter de dood
Achter de dood verschanst
en in mijn lied verscholen,
o ongedoofde glans,
o dode,
ik ben de nameloze kans,
voor uw ontvangst
aan deze zijde van de zoden.

Achter de dood ten slotte zou ook de overtuiging van een dichter
kunnen zijn. De ik-figuur, die nooit een naam heeft, is de enige kans
aan de levenden konde te doen van een ander, die dood is. De dode
glanst nog, maar verstopt zich voor de ‘ik.’ Zelfs in zijn lied komt ze
niet in haar volledige hoedanigheid naar voren, wat de notie oproept
dat de ik haar opzettelijk verstopt in zijn lied, een ander beeld van
haar bezingt dan het beeld dat zich achter de dood bevindt.

In al deze gedichten is vooral een zanger, een dichter aan het woord, en pas in de tweede
plaats een geliefde. Dit soort gedichten zijn nog het meest te vergelijken met de rouwperiode van
Orpheus. Iets is hem ontglipt, het onbereikbare moet hij herscheppen door het te transformeren,
te bezingen in dichtvorm tot de verstaanbaarheid. De dichter beklaagt de machteloosheid, de
vormeloosheid, de naamloosheid, de vluchtigheid van geluk, de vergankelijkheid zelf. De geliefde,
de vrouw is voorwaarde om het gedicht te kunnen schrijven, maar zodra het schrijven begint,
heeft hij haar weer verloren en blijft slechts het gedicht over. Het is zijn lot, hij zal het moeten accepteren.

3.4 | Een zoete poëticale verbintenis
Achterberg staat in de dichterlijke traditie die eeuwig op zoek is naar vernieuwing. Hij is niet de
eerste, maar ook niet de laatste die de mythe van Orpheus gebruikt in zijn poëzie, maar hij doet
het op een eigen manier. Wat Achterbergs poëzie orphisch maakt is de onophoudelijke poging een
geliefde terug te halen uit de dood. Dit zou een mimetische auteursopvatting bij Achterberg benadrukken, die tegelijkertijd aandacht heeft voor expressie. Of die grensoverschrijding en grensoverbrugging nu lukt of niet is niet belangrijk: de poging is noodzakelijk en de dichter is hiervoor de
enige aangewezen persoon. Werkelijk tot leven brengen is dan misschien niet mogelijk, maar de
persoon weer aan- en oproepen, daar gaat het om. Hij heeft haar nodig voor zijn lied, voor zijn
bijna bovennatuurlijke betovering. Door het verlies - fictief of niet - wint de poëzie aan zeggings32

kracht. De levende verlangt naar tastbaar vlees en vloed, maar heeft alleen maar het beeld dat op
het netvlies gegrift staat. Bij het zingen, bij de transformatie tot lied, tot gedicht, wordt vooral het
verschil tussen (de wereld van) de levenden en de doden beklaagd. En elke keer opnieuw wordt
opnieuw een poging gedaan om het onderwerp van de klaagzang beter in woorden te vangen, elke
keer opnieuw brengt deze geen voldoening. Niet genoeg voldoening althans om de pogingen te
staken: het zingen zal doorgaan tot (nadat) de zanger zelf verscheurd wordt.
Dat is het doel van poëzie: net als Orpheus uiting geven aan zijn liefde. Maar niet alleen de
object-subject relatie staat centraal. De schepper is vaak binnen het gedicht aanwezig: de relatie
maker-gemaakte staat evengoed centraal, en daarmee de relatie tussen fictie en werkelijkheid. Deze metafictie wordt duidelijk wanneer we een stap terug te doen en de gedichten van Achterberg
op een abstracter niveau te bekijken. De gedichten handelen dan niet over, maar zijn als een (abstracte) geliefde. De bekende dichtregel U de dood en ik is vaak opgevat als verwijzend naar de geliefde, de dood en ‘Achterberg’ zelf. Maar ik pleit ervoor om het anders te lezen: de ik is de universele dichter, de schepper, de eeuwige Orpheus, die zichzelf een onmogelijke taak stelt: de u terug te
halen uit de dood, elke keer opnieuw. Maar de aangesproken persoon hoeft geen geliefde in letterlijke zin te zijn. Het hoeft zelfs geen persoon te zijn. Wat als we deze gij, of deze u, opvatten als de
poëzie zelf? Dan wordt de dichter een persoon die de dichtkunst in het algemeen, en elk gedicht in
het bijzonder tot leven probeert te wekken. Het gedicht laat zich zien in een visioen, aan de dichter
de taak dat gedicht recht te doen: poëzie als abstractie omzetten naar woorden op papier. Dat lukt
altijd bij benadering, want iedere klacht, en ieder lied om de schoonheid van dat levendige schepsel der poëzie te bezingen, heeft ook zijn beperking: taal. Zelfs gecombineerd met muziek zal geen
enkele vertolking van de klacht of de schoonheid volledig recht doen aan de werkelijk beleefde
emotie. Wat is dichten immers meer dan de onmogelijke poging het eeuwige, veranderlijke en
persoonlijke op authentieke wijze vast te leggen in iets zo tijdelijk, statisch en algemeen als taal?
Zodra de woorden van een gedicht op papier gedrukt zijn, is het gedicht bij wijze van spreken
dood, een herinnering aan dat wat ooit in leven, in beweging was. Een momentopname, een gestold beeld van een daarvoor nog springlevende gedachte. De stolling tot een beeld is een vereiste
om het beeld mogelijkerwijs weer tot leven te laten komen. Het vastleggen in woorden, het fixeren
in inkt, is het einde van een proces: er kan niks meer aan veranderd worden. Het maakt de dichter
machteloos. In zekere zin is elke dichter een moordenaar: het eindigen is nodig om te dichten. Het
is het visioen, de blik achterom die het geheel doet verstenen: de dichter als Medusa. Dichten
wordt daarmee zelf mythologiseren: een fenomeen verklaren en vastleggen in de taal zelf. ‘De
zoektocht naar een vrouw is tegelijkertijd een poging het volmaakte gedicht te schrijven.’ 28
Dit fixeren doet denken aan Rilke’s idee van verstarring en daaraan tegenovergesteld de metamorfose. De oplossing is de lezer, die eveneens Orpheus moet spelen, moet pogen het gedicht
tot leven te wekken. Het maakt niet uit of het nu Sneeuwwitje, Doornroosje, of Eurydice is die
wakker gekust moet worden, als er maar iets ontwaakt. Er lijkt daarmee een autonomistische lite33

ratuuropvatting uit Achterbergs verzen te spreken: het gedicht wordt opgevat als ding, met inherente mogelijkheden tot betekenisvorming. Een bezielde zinvolle realiteit bestaat in het gedicht:
het bezingen en stimuleren van de pogingen tot terugkeer van de geliefde.
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4 | Mulisch: mythische momenten
Achterberg
In de heesters van zijn dagen
Spande hij gejaagd dat rag
Tussen zijn droom en haar dood
Van zijn pen naar haar stem,
Over haar lach en zijn stilte
Tot en met haar oogopslag,
Bang, bang,
Altijd in zijn haren
De sporen van de kam
Schuddend in zijn web gevestigd,
En in de wind, en in het westen alleen
Die wolk met steeds brandender rand,
Is hij onzichtbaar en stelt de wet
Van het weven op
Niet die van het web

Bovenstaand gedicht komt uit de bundel Tegenlicht (1975) en zegt misschien al genoeg van Mulisch’
bewondering voor Achterberg. Als jongeling verslond hij in korte tijd zijn poëzie, en ontdekte zo min
of meer voor het eerst de magische kracht van literatuur. Te zeggen dat Mulisch’ oeuvre zonder Achterberg niet zou bestaan is een boude uitspraak, maar feit blijft dat zijn eerste roman met woorden
van Achterberg begint: ‘symbolen worden tot cymbalen in de ure des doods’ is het motto van Archibald Strohalm (1952).1 De schrijver ging zelfs bij Gerrit langs om hem om toestemming te vragen
voor het gebruik van die verzen uit het gedicht Werkster. In oktober 1952 schreef Mulisch in een
exemplaar voor deze dichter des doods: ‘Aan Gerrit Achterberg, de grootste dichter ter wereld, wiens
woorden de eerste zijn van dit boek.’ Dat die bewondering niet geveinsd is, valt ook af te leiden aan
het feit dat Mulisch twee jaar later plaatsnam in de jury van de poëzieprijs van Amsterdam. Mulisch
schreef toen zelfs het rapport voor de winnende bundel: Ballade van een gasfitter (1953). Op 22 januari 1962 stond hij aan het graf van Achterberg, samen met andere schrijvers, dichters, critici en
vrienden. Tot slot staat in 1980 het verzameld werk van Achterberg in de lijst van de 10 beste boeken
volgens Harry Mulisch.GA 537-538 Achterberg speelde ontegenzeggelijk een belangrijke rol in zijn leven, maar de vraag is: welke rol speelt Orpheus in Mulisch werk?

4.1 | Aanwezige afwezigheid en andersom
Harry Kurt Victor Mulisch was volgens eigen zeggen de personificatie van de tweede wereldoorlog,
en zonder de eerste zou hij nooit zijn verwekt. In elk geval is hij geboren op 29 juli 1927. Zijn joodse
moeder Alice Schwarz en zijn Duitse vader, Kurt Victor Karl Mulisch scheidden nog voor de oorlog.
Kurt Mulisch, die collaboreerde met de Duitsers, hield wel zijn moeder buiten Duitse handen. Huis35

houdster Frieda was grotendeels verantwoordelijk voor zijn opvoeding. Hij stopte met de middelbare
school en werd autodidact. Zijn vader overleed in 1957 in een interneringskamp, zijn moeder pas in
1996 in San Fransisco, waar ze al sinds 1951 zat, ongeveer sinds Harry’s literaire succes. Mulisch
wordt één van de grote drie in de moderne Nederlandse literatuur en noemt zich gekscherend de
‘Grote Eén’ noemen als Hermans en Reve dood zijn. In 1971 trouwde hij met Sjoerdje Woudenberg,
uit dit huwelijk kreeg hij twee dochters: Anna en Frieda. In 1992 werd Menzo geboren uit zijn relatie
met Kitty Saal. Een bijzondere vriendschap had hij met schaker Hein Donner. Op 30 oktober 2010
stierf hij aan de gevolgen van een inoperabele hersentumor.
Volgens Mulisch zijn alle werken van een schrijver bij elkaar min of meer autonomistisch, want
dat oeuvre is ‘een totaliteit, één groot organisme, waarin elk onderdeel met alle andere verbonden is
door ontelbare draden, zenuwen, spieren, strengen en kanalen, waardoor onderling voeling gehouden wordt en geheimzinnige berichten heen en weer worden gezonden, stromingen, seinen, kode’;
Dit ‘nieuwe lichaam van de schrijver’ zal nog leven, ademen en spreken als de schrijver allang dood,
stil en stinkend in zijn graf ligt.2 In het kader hiervan is het dan ook de lezer die fantasie moet hebben; wat de schrijver met een werk bedoelt, is volgens Mulisch niet van belang.
Uit Mulisch werk spreekt een ‘magisch-mythische levensfilosofie.’ 3 Gebruik makend van ‘zijn
speelsheid en zijn barokke fantasie’ 4 en ‘van dromen, mythen en fantastische gebeurtenissen’ verbindt hij het gewone met het goddelijke of wonderbaarlijke: ‘Mulisch wil allerminst een empirische
of psychische werkelijkheid uitbeelden, veeleer is hij als een alchemist op zoek naar diepere achterliggende samenhangen.’ 5 Fictie dient er dus voor de werkelijkheid te beschrijven door niet de concrete werkelijkheid op papier te zetten, maar de abstracte samenhang, de mythe erachter. Hij wil verklaren. Net als Mallarmé was Mulisch enige tijd geobsedeerd door Het Boek, de orphische verklaring
van de aarde. Maar dat is onmogelijk. ‘Wie denkt “het” boek te kunnen schrijven’, maakt kennis met
mislukking, ‘zoals Orpheus ervoer toen hij Eurydike uit de onderwereld dacht te kunnen halen.’6 De
laatste, absolute waarheid is niet te vinden, maar mythische waarheden zijn wel te geven. Het is het
‘verhaal dat de werkelijkheid constitueert, dat steeds opnieuw werkelijkheid wordt’. 7 Schrijvers zijn
priesters die de werkelijkheid mythisch moeten duiden. Schrijven ‘is iets dat gebeurt: op papier, in
het schrijven. Het is werkelijkheid.’ VP 75
Deze mythische verhouding tussen fictie en werkelijkheid zorgt voor romans die niet altijd even
realistisch te noemen zijn. Alles lijkt mogelijk, juist het onmogelijke wordt interessant. Misschien dat
daarom Mulisch’ werk, zowel beschouwend als scheppend, vol zit met paradoxen. Gebeurtenissen
winnen aan significantie, juist omdat ze ook niet hadden kunnen gebeuren. ‘Het toeval schuilt niet
alleen in wat er gebeurt, maar ook in wat er niet gebeurt.’ZH 130 Mulisch gevoelt dat we ‘met dat samenvallen van toeval en noodzaak midden in het probleem’ zijn aanbeland.ZH 129 Naast deze paradox dat toeval en noodzaak hetzelfde zijn, blijft het verbond tussen schepping en vernietiging hem
fascineren, ook als schrijver: ‘Wie bestaat, maakt niets. De schrijver moet leeg zijn, niet bestaan, zoals
de schepper van hemel en aarde. (Het orgasme is het ogenblik van niet-bestaan, waarin de mens
scheppend is.)’VP 83 Deze schijnbare tegenstelling hangt o.a. samen met de dichotomieën zwijgenspreken en mogelijk-onmogelijk:
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Het is waar, ik spreek als een geborene. Alles wat ik over de dood zeg, is ‘iets’. Wie over de dood wil
spreken, moet niets zeggen: dan spreekt hij de waarheid. Maar er is nog een ander spreken dan het
zwijgen van de waarheid, - een spreken, dat niet meer waar of onwaar is, maar dat in een paradoxale
(systematiseerbare, zij het nog niet gesystematiseerde) dialektiek spreekt als de dood van het spreken:
Met de dood vindt het onmogelijke plaats - pas in mijn onmogelijkheid ben ik de geborene. 8

Dit volgt op een uiteenzetting dat ‘dood zijn’ juist een ‘niet-zijn’ inhoudt. Dood is geen ‘toestand’, geen
voltooiing, niet de ‘andere kant’ van leven. De ‘vernietiging’ van het eigen ik dat gepaard gaat met de
dood, kan niet worden ervaren, want een ervaring is eindig. Aangezien er na het laatste einde geen
mogelijkheid meer is om op te merken dat de ervaring inderdaad voorbij is, zal sterven, ofwel de
vernietiging ‘eeuwig’ zijn. Juist ‘niet geboren te zijn geweest’ is het ‘allerbeste voor de mens’, maar tegelijkertijd ook ‘absoluut onbereikbaar’.PO 71-74
Dit soort filosofische gedachten raken de kern van Mulisch’ werk. Aan de ene kant wordt een
aanwezigheid opgeroepen door een afwezigheid of andersom. Juist wat iets niet is, maakt duidelijk
wat het wel is. Zoals de beeldend kunstenaar een vorm kan oproepen door de ‘negatieve ruimte’ eromheen te tonen in een compositie, schildert de literatuur precies die negatieve ruimte: omdat het
juist niet de wereld om ons heen is of kan zijn, roept het de werkelijke aard van de realiteit op, geeft
die vorm. Aan de andere kant is de hier getoonde fascinatie met de dood kenmerkend voor een terugkerend thema in Mulisch werk, namelijk onze verbondenheid met tijd: ‘vooral het onverbiddelijke voortgaan van de tijd en de machteloosheid van de mens daar enige invloed op uit te oefenen.’ 9
De tijd blijft onomkeerbaar, en zich onttrekken aan de voortschrijdende uren van de klok is onmogelijk. Ook schrijvers kunnen niet om de tijd heen: ze moeten bij het schrijven van een roman rekening
houden met historische tijd, ervaringstijd, de beschreven tijd, de schrijftijd, maar ook de leestijd. Auteurs willen net als mensen dood, stilstand en verstening overwinnen, en daarmee de tijd. ‘In de
kunst, en met name in het schrijven, kan de kunstenaar zijn eigen wetten stellen, en dus ook de tijd
manipuleren.‘BZZ 59 Kunst wordt daarmee als het ware een occult alternatief voor religie.
Mulisch verbindt dit overwinnen van de tijd zelf al met Orpheus. In De zuilen van Hercules
(1990) zet de schrijver het gesproken woord tegenover het geschreven woord, het tijdelijke tegenover
het ruimtelijke. En dat is precies de inhoud van die mythe: ‘De omzetting van het tijdelijke in het
ruimtelijke, - dat wil zeggen: het wonderbaarlijke en onmogelijke, de overwinning op de dood, op de
tijd zelf dus, zoals die ook met het geschrevene plaatsvindt. Daarom is Orpheus van ouds ons aller
schutspatroon.’ZH 27 Verder noemt hij hem de ‘patroonheilige van de dichters en de vader van het
lied’ BZZ 52 en benadrukt dat niet de figuur zelf, maar zijn muziek ‘het hoogste’ is.ZH 44-45 Want er
schuilt ook weer paradoxaliteit in Orpheus als schutspatroon: ‘zijn poging om Eurydice terug te voeren naar de bewoonde wereld mislukte immers,’ maar het gaat om de ‘overwinning van de geest op
de dood, de [...] omzetting van het tijdelijke in het ruimtelijke.’ZH 37 De afdaling in de onderwereld is
dan ook de figuurlijke reis van het schrijven: ‘Die rivier steeds weer over te steken als met Charons
ferry, te weten te komen wat ik weer vergeten zal, maar met op tafel ten slotte steeds weer een gesmokkeld geschrift als weer een nieuwe Eurydike, daar ligt de aandrift waarmee ik schrijf.’ Die onderneming is ‘onherinnerbaar’,ZH 30 een dionysische roes, Mulisch lijkt dan ook te zoeken naar de ‘explication orphique de la literature.’ Het oeuvre is niet het lichaam van de schrijver, maar wellicht dat
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van Eurydice. De tijd is overwonnen, de geliefde is teruggehaald. Het begrip orphisch lijkt bij Mulisch dus te verwijzen naar een overwinning op (het voortschrijden van) de tijd.

4.2 | Dit is mijn lichaam
Mulisch oeuvre bevat zowel realistische als magische werken, zowel geëngageerde journalistiek als
bijna onbegrijpelijke filosofische verhandelingen. In elk geval de volgende vier boeken verwijzen
naar de Orpheus-mythe. Welke rol speelt Orpheus in de interpretatie van deze romans? Welk aspect
van de mythe krijgt de nadruk? Is dit inderdaad het overwinnen van de tijd? Hoe belangrijk is het
orphisch orgaan in het literaire lichaam van Mulisch?
4.2.1 | Ontsluiering: Dubbel drieëntwintig in het witte donker
Het zwarte licht (1956)10 is het verhaal over stadsbeiaardier Maurits Akelei. De dag beschrijft 20 augustus 1953, de Dag des Oordeels (in The Great Pyramid: Its Divine Message (1924) verkondigt David Davidson dat via de afmetingen van de piramide berekend kan worden dat in augustus 1953 het
‘millennium’ begint, vermoedelijk de eindtijd en de aangekondigde duizendjarige regeerperiode van
Christus). Voor Maurits - ook wel Maup - is het überhaupt een bijzondere dag: klokslag zes uur ‘s
ochtend is het exact 46 jaar geleden dat hij geboren is. Als hij dat vroeg op de dag beseft, draait hij
zich nog eens om en droomt over negers en zijn grote, jonge bruid, ‘Marjolein’ die ‘geëlektrokuteerd’
raakt. ZL 7 In zijn droomwereld leeft zij nog. Hij besluit mensen te gaan uitnodigen voor verjaardagsfeest die avond, bij hem thuis. Eerste stop is arts Emanuel Pollaards, waar hij eerst plaatsneemt in de
wachtkamer. Pollaards’ vrouw zegt dat zijn muziek haar ontroert: ‘het is uw ziel, geloof ik, uw geheim
is uw ziel.’ ZL 17 Bij Lex Ketelaar, die een leidinggevende functie heeft in een fabriek, zegt hij dat hij 23
wordt. Ketelaar probeert hem op te vrolijken. Als laatst nodigt hij zijn ‘werkgever’ dominee Splijtstra
uit. Vervolgens is het tijd om zijn werk te doen: hij bespeelt het carillon van de kathedraal. Hij geraakt
in een soort trance. ‘Hij keek naar waar hij deed: het was zijn lichaam dat speelde, een eenzame solist.
Korte tijd later verzandde alles in een behoedzaam tremolo van oorverscheurend gekners - daarna
brak de hel los.’ ZL 43 Van Maup zelf komen we nog te weten dat ‘hij wist, dat hij nog nooit zo gespeeld
had...’ZL 44 en dat het in zijn eigen woorden ‘gekraak, ellende, woede, zweetlucht’

ZL 53

was. Later

schijnt het dat zijn muziek de stad in een betoverende greep heeft gehouden. Als hij zijn kamer wat
kleur geeft met pas gekochte feestartikelen, valt hij in slaap en droomt over 23 jaar eerder, een feest
waar hij en zijn vriendin Marjolein zijn. Ze praten over ontroeren en ontroerd worden:
Een musikus ontroert de mensen, maar daardoor staat hij los van ze. Hij staat op een podium
tegenover de wereld; of op een vuilnisbelt. En ik wil er middenin staan, met jou, en overal heen
mijn voelhoorns uitsteken: ik wil ontroerd wòrden. Ik wil naast jou in de zaal zitten, met mijn
hand op de jouwe en ondertussen mijn buurman in zijn oor kijken en de vrouw vóór me in haar
nek. Kunstenaars zijn koud en liefdeloos, geloof ik.ZL 58-59

Beschaamd om zijn gebrek aan danstalent wijst hij haar op een neger, die beter kan bewegen dan hijzelf. Over de dans van de neger beschouwt hij nog dat er ‘een tweede wereld’ in schuilt, ‘waarin hij
een rode maan was, roerloos boven een zwarte aarde.’ ZL 59 Akelei stelt voor dat ze met hem gaat ‘pro38

beren’. ZL 60 Dat had hij wellicht beter niet kunnen doen: later op de avond betrapt hij hen al vrijend.
De volgende dag wordt Marjolein uit de gracht gevist: ze heeft zelfmoord gepleegd.
Het blijkt dat Akelei uren geslapen heeft. De vermoedelijk op hem verliefde hospita, mevrouw
Henkes, is ernstig verontwaardigd dat ze niet uitgenodigd is; hij zegt dat hij alleen mannen heeft uitgenodigd. Als mevrouw Pollaards voor de deur staat, verdwijnt zijn hospita ontdaan in haar eigen
kamer. Ook mevrouw Pollaards maakt avances, Maurits is opgelucht wanneer de andere gasten arriveren. Er ontstaat een broeierige haast krankzinnige situatie, die net niet in een totale orgie verandert.
Juist in deze chaos worden zaken gezegd die van betekenis kunnen zijn voor de interpretatie van de
roman. Zo zegt Pollaards, ‘Herinner je je nog je theorieën over het pakt met de Duivel, dat de priester
moet sluiten?’ waarop niet geantwoord wordt.ZL 85 Uit de mond van Ketelaar ontsnappen woorden
die naar de titel van het boek verwijzen: ‘Zwart is de afwezigheid van kleur, [...] slorpt al het licht op.
Zwarte dingen zijn onzichtbaar’. ZL 87 Later wordt duidelijk waarom de ex van Maurits zichzelf in de
gracht wierp: ‘Ze pleegde geen zelfmoord omdat ze spijt of wroeging had, maar omdat ze geen spijt of
wroeging had’.ZL 105 Het eind van het verhaal heeft meer weg van een droom of een hallucinatie. ‘De
hele stad is zwart!’ ZL108 Maurits daalt via het dak de straat op en komt terecht in een ‘eindeloze, gonzende, bewegende massa door de stad, onder de stralende hemel’, een wereld ‘waarin de bloedmaan
ligt als een gigantisch stadion voor ongekende wedstrijden en manifestaties. En het is Akelei of dit nu
eindelijk een wereld is, waarin hij thuishoort.’ ZL 112-113
Van de thematiek van de tijd in dit werk wist Mulisch in zijn eigen woorden tijdens het schrijven ‘gelukkig niets af’VP 110 maar wie erop gaat letten, kan zo goed als alles ermee verbinden. Het
wordt duidelijk dat voor Maurits de tijd heeft stilgestaan, hij wordt geen 46, maar nogmaals 23 en
dus gaat zijn zoektocht naar Marjolein onverminderd voort. De verjaardag is een verwijzing naar
tijd, de tijd van geboorte lijkt voor Maurits van belang, de eindtijd speelt een rol, en voor wie het eind
opvat als de dood van Maurits, is dit boek een verslag van zijn laatste uren.
Voor sommigen symboliseert de massale tocht naar het station als de geslachtelijke daad: sperma op weg om een eicel te bevruchten. Het einde is echter vooral bijbels: in Openbaringen 6:12,
wordt de zon - het eeuwige licht - zwart na verbreking van het zesde zegel, en de maan bloedrood.
De tijd wordt teniet gedaan. Daarom zou het een roman zijn over ‘de poging van het verhaalpersonage Maurits Akelei de tijd te vernietigen door (bewust of onbewust) terug te willen naar “het begin”:
de voorgeboortelijke situatie.’11 In mijn ogen wil Akelei echter terug naar de zuivere, eeuwige geestelijkheid: hij wordt ziel. ‘The soul is erected on death’ ZL 38 vermeldt de tekst eerder in kapitalen. Pas als
ziel kan hij weer herenigd worden met Marjolein. Het nadrukkelijk kleurgebruik van zwart, wit en
bloedrood, zou kunnen verwijzen naar het alchemistisch proces van het vervaardigen van de steen
der wijzen. Volgens ‘Flamel’ is de eerste stap het blakeren, zwart maken. De volgende stap, het kleine
werk, levert een witte steen op, die in het grote werk, het magnum opus of l’oeuvre ou rouge verandert in de steen der wijzen. Vrij weergegeven: van nigrum, een zwarte onderwereld, naar album, de
‘witte’ verlichting, tot het eindstadium rubeum, de rode onsterfelijkheid.
Maar onsterfelijkheid is waardeloos als het niet vergezeld gaat van de hereniging met de geliefde.
Ook al pleit Akelei nergens actief voor de terugkeer van zijn Eurydice, hij is een Orpheus: hij verliest
haar aan een neger, of eigenlijk: aan de samensmelting van zwart en wit, van licht en donker. Hij had
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haar in feite al verloren en de blik op dat tafereel maakt het definitief. Hij blijft terugkijken, onophoudelijk, en kijkt totaal niet vooruit. Alleen zijn klokkenspel wint door haar dood aan kracht, maakt
hem en haar onsterfelijk:
Als we ervan uitgaan dat haar dood de drijfveer is van Akelei’s kunstenaarschap dan is het mogelijk te
wijzen op allerlei overeenkomsten met de Orpheusmythe. Op weg naar het carillon denkt Akelei aan
zijn gestorven vriendin. Het carillon staat in een toren van de kathedraal. Onder de vloer van deze
kathedraal bevinden zich honderden graven, Akelei betreedt dus de onderwereld om er muziek te
maken. Even later is de hele stad in de ban van Akelei’s muziek. Hij betreurt een gestorven geliefde en
heeft na haar dood de omgang met vrouwen gestaakt. En ten slotte beginnen deze vrouwen zich aan
hem op te dringen.BZZ 53

De nadruk ligt op het betoverende scheppen, mogelijk gemaakt door het verlies van Marjolein.
Kunst als trance, dat is de metafictie die door het verhaal heen sijpelt. Niet liefde, niet kennis, maar
kunst staat centraal. Alleen daardoor kan ze tijdelijk opstaan uit de dood, verder staat Akelei machteloos. Deze kunstenaar voor wie het laatste uur geslagen heeft, ‘overwint het leven-dood dualisme, al
heeft dat merkwaardig genoeg betrekking op zijn eigen leven en niet op dat van Eurydice’ BZZ 59. De
apocalyps komt als verlossing: Akelei is niet meer aan tijd gebonden, staat eindelijk buiten het leven.
4.2.2 | Vergankelijkheid: Faust in de Amsterdamse onderwereld
Toevoegsels aan wijsgerige geschriften over Orpheus, of beter: aan wijsgerige orphische geschriften dat is de vertaling van Paralipomena Orphica (1970), wat meteen uitnodigt tot een orphische lezing
van in elk geval het titelverhaal. Hoofdstuk 7 daarvan is bovendien enkel het recitatief uit de derde
acte van Monteverdi’s Orfeo: Orpheus die Charon tot overgang smeekt. Het verhaal begint met onenigheid tussen de ik-figuur, een schrijver en zijn vriendin Lola. Later word duidelijk dat de spanningen vooral zijn ontstaan door haar miskraam. Lola verlaat hem, de schrijver geeft een fragment
uit Anna Karenina de schuld; Lola las over de minachting van Anna voor haar echtgenoot. Vanaf de
overkant kijkt hij hoe ze verhuist: een laatste terugkeer voor het definitieve afscheid. Deze liefdesgeschiedenis wordt afgewisseld met een reis door Amsterdam en de tijd. In het volgende hoofdstuk zet
een ‘oude man’ hem over voor ‘een gulden’ de Amstel in ‘een verveloze roeiboot’PO 82 De Amstel
wordt de Styx, Amsterdam wordt de onderwereld: ‘afgebroken’ of ‘in aanleg’. Hij heeft een afspraak
met professor Suringar. Een rondleiding door een voor publiek gesloten museum laat vooral dode
dingen zien: lijken, skeletten, op sterk water gezette foetussen: het hart van de onderwereld. De ik
krijgt een schedel in bruikleen, die hem in toenemende mate fascineert. Hij denkt nauwelijks aan de
detective waaraan hij bezig was, waarin de lezer eigenlijk de moordenaar moet zijn. De schedel blijkt
niet van Orpheus, maar van Zeeger Vermeulen, die eeuwen terug zijn vriendinnetje Afiena Isabella
Smit vermoordde wegens ontrouw, en vervolgens zelfmoord trachtte te plegen. Het laatste mislukte,
maar hij werd opgepakt en ter dood veroordeeld. Deze tragische romance is een verdubbeling van de
eerste. De ik-figuur identificeert zich met Vermeulen, en neemt de schedel met zich mee naar een
restaurant, in een Foodmixer-doos. Na het restaurant begeeft hij zich naar de plek van het onheil al
die tijd geleden en beseft dat het de hoerenbuurt is, de onderwereld van Amsterdam. Pooiers Doctor
Marianus en Pater Ecstasius passeren de revue - namen die lijken op marihuana en xtc - en ook pros40

tituees ontbreken niet: van Una poenitentium (een berouwvolle), Magna Peccatrix (grote zondares,
uit Lucas) en Maria Eygyptiaca (Maria van Egypte) kiest hij de zondares. Opvallend is dat dit personages zijn uit het slot van het tweede deel van Goethe’s Faust, waar Una poenitentium niemand anders is dan Gretchen, Fausts geliefde, die hem vervolgens naar de hemel begeleid. Niets hiervan bij
Mulisch: in een hoerenhuis komt de ik-figuur klaar, en wordt tegelijkertijd ‘overspoeld door de zwarte golf.’ Peccatrix schreeuwt, ‘de golf’ laat hem geen tijd om zich aan te kleden, en hij struikelt. De
hoeren komen op hem af en beginnen hem te trappen, terwijl Una Poenitentium hem met ‘de scherpe kant van de gouden schijf aan stukken’ hakt: de slinger van een klok.PO 119 De dienaressen van Dionysos vermoorden hem net als in de mythe, maar dit maal met ‘tijd’.
De ik-figuur is een Orpheus. Hij verliest zijn geliefde, daalt af in een onderwereld, ziet haar verhuizen, en wordt vermoord door vrouwen. Het enige wat hij niet doet is haar letterlijk bezingen, of
het moet via het verhaal zelf zijn - dat hij als hij werkelijk dood was niet geschreven kan hebben. Ook
Zeeger en Afiena zijn een Orpheus en Eurydice, maar er is nog een derde koppel: de ik en Zeeger. De
schrijver wil de eigenaar van de schedel tot leven wekken, terug uit de dodenwereld halen door zijn
verhaal te vertellen. De moordenaar wordt een substitutie voor Lola. ‘Zeeger bestaat slechts uit geschreven woord, getuigenissen in kranten. Het ligt binnen de mogelijkheden van de schrijver om
hem aan de vergetelheid te ontrukken, uit de onderwereld te halen en tot leven te wekken.’ Maar zijn
‘identificatie’ met Zeeger gaat te ver: ‘Het dagelijks leven werd ingeruild voor een mythe’ en daarom
wordt hij door de hoeren afgeranseld; zijn zoektocht naar kennis, het verbinden van heden en verleden, worden hem fataal. BZZ 55
De vermoorde schrijver verruilt Lola al snel voor een schedel, is nog minder kunstenaar dan
geliefde. De zoektocht naar kennis (over Zeeger) speelt wel een grote rol, die leidt uiteindelijk tot een
grensoverschrijding tussen verleden en heden, Goethe en Mulisch. Een belangrijke verandering met
de mythe is dat alle vrouwen hier schuld lijken te hebben, vanwege hun trouweloosheid. De vrouwen
hoeven dan ook niet teruggehaald te worden: alleen het verhaal van een jongeman die ten onder
ging aan de ontrouw van zijn vriendin verdient het te worden naverteld. Wat voor Faust het einde
was (een nieuw begin in de hemel, door de kracht van de liefde) is voor de Faust in dit verhaal geen
optie. Het pact met Suringar, heerser van de Hades, de schedel in bruikleen is hem fataal. De inspiratie wordt hem teveel. Herenigd met die inspiratiebron was hij al in het leven, en zijn geliefde wacht
niet op hem in de dood. Daarmee maakt Mulisch dit Faustverhaal tot de tragedie zoals die hoort te
gaan. Mephistofeles sloot immers ‘een contract met Faust, dat ook tot allerlei negatie leidt, namelijk
moord en doodslag, maar zijn ziel wint hij niet. Faust wordt gered voor de eeuwigheid: in het tweede
deel, dat aan alle postmodernistische voorwaarden voldoet, eindigt hij als een soort Hollander, die
land wint uit de zee. Het is eigenlijk helemaal geen tragedie.’ZH 187-188
4.2.3 | Onvruchtbaar: De put, de fallus en het falen
In Avignon schrijft Laura Tinhuizen een zelfmoordbrief, of eigenlijk een heel boek: Twee vrouwen
(1975), zo lijkt het. Voor ze besluit zich wél of niet te pletter te gooien, vertelt ze wat haar is overkomen, maakt ze de balans op. Na haar vader heeft ze dan niet alleen haar moeder verloren, maar ook
haar geliefde en een kind dat nog niet eens geboren is. Die geliefde was Sylvia Nithart, een veel jongere kapster. Hun lesbische relatie houden ze verborgen voor beide moeders. Sylvia is degene met een
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vooruitziende blik, en haar eigen plan trekt, zonder dat plan echter te delen, een autistisch trekje.
Daarmee zorgt ze ervoor dat Laura voor verrassingen komt te staan. Dat doet ze sowieso wel: zo legt
Sylvia Laura neer als Jezus aan het kruis, en gaat er zelf als Maria naast zitten, of vertelt over een keer
dat ze zonder omkijken of haperen recht de zee in gelopen is. Soms wordt ze voor Laura een schim,
een ongeborene, die in de onderwereld is. Om het geluk van de twee vrouwen te vereeuwigen is een
kind nodig. Laura is onvruchtbaar. Sylvia veinst liefde voor de ex van Laura, Alfred Boeken, die zelfs
zijn vrouw voor Sylvia verlaat. Het is door haarzelf opgezette actie, een weldoordachte en zeer goed
uitgespeelde rol, die zowel Laura als Alfred overtuigt. Misschien kan die theatercriticus met Sylvia als
muze eindelijk zijn boek schrijven, denkt Laura, die zelf radeloos is. Zodra Sylvia echter zeker weet
dat ze zwanger is, keert ze terug. Laura eist dat ze Alfred de volgende dag te woord staat. Ze wordt de
volgende dag op haar werk gebeld: er is een ongeval gebeurd. Eenmaal thuis vindt ze politie, haar
ijsberende ex-man, en Sylvia, die in hoofd, hart en buik geschoten is. Als haar moeder kort daarop
overlijdt, stapt ze in de auto om naar Nice te rijden, waar haar moeder in een tehuis woont. Ze komt
echter niet verder dan Avignon, waar ze verblijft bij een dame in het zwart, met loodrecht onder haar
raam een gat dat gaapt als een wachtend graf.
Thematisch en vormelijk centraal is een spiegeling van hun romance: als mise en abyme figureert het toneelstuk over twee mannen: Orfeus’ vriend. Ze bezoeken dit stuk. Orfeus zoekt met de
argonauten naar het gulden vlies. Bij terugkomst bedrijft hij de mannenliefde op het toneel, met
zaadlozing en al. Eurydice sterft door een val in het zwaard van Orpheus. Na de pauze is de witte
omgeving vervangen door een zwarte: de Hades. Een rijmend gedicht weet Pluto te overtuigen: Eurydice verschijnt, ontdaan van al zijn travestie. Orfeus kijkt om, verliest zijn vriend, en wordt verscheurd. Vooral door dit toneelstuk is de Orpheus-thematiek herhaaldelijk vastgesteld. Claes meent
dat ‘Laura en Sylvia’ speaking names zijn: Laura verwijst via lauwerkrans naar Orpheus en Sylvia is
Eurydice ‘die in de mythologie een dryade of bosnimf is; het Latijnse “silva” betekent “woud” .’12 Laura verliest haar tweemaal aan haar ex: eerst lijkt hij de verleider, terwijl het juist Sylvia is die de touwtjes in handen heeft. Laura bezoekt Alfred, een soort Hades, en Sylvia, en haar geliefde zoekt haar
ook op, voor haar paspoort - ze moet de grens over! Maar gelukkig komt ze uiteindelijk terug, zwanger nog wel. Laura eist van Sylvia dat ze het uitpraat met Alfred, een terugblik dus in feite. Dat veroorzaakt het definitieve verlies. Laura’s ‘verscheuring’ wordt slechts als mogelijkheid gesuggereerd.
Het verzoenend element van grensoverschrijding door heilige kennis is nauwelijks aanwezig:
Laura is geen priester. Laura en Sylvia zijn vooral geliefden. Het gemis van die liefde inspireert enkel
tot een soort creatie, tot reflectie in de vorm van het verslag. En het is niet alleen een poging haar
vriendin weer in het leven te roepen, het is ook een poging haar vader weer terug te vinden. Die laatste geliefde is werkelijk de schim die in de roman ronddwaalt als een Eurydice.
Sylvia is niet onschuldig aan het ‘vreemdgaan’ of haar dood: ze bedriegt voor eigen doeleinden.
Er is sprake van een reis en een poging Sylvia terug te krijgen. Dat lukt echter niet, Sylvia bepaalt zelf
wel of ze terugkeert. Daarmee gaat Sylvia tegen het impliciete ‘gebod’ van Alfred in. Ze valt in haar
eigen zwaard, niet dat van haar geliefde. De schoten zijn een radicale reactie, maar het gevoel dat erachter zit komt niet onverwachts: er werd een spel met hem gespeeld, en hij offerde alles op, alleen
voor zijn zaad.
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Voor metafictie hoeft de lezer niet ver te zoeken: de ik-figuur Laura schrijft en reflecteert daarop. De schrijver van Orfeus’ vriend, die trekjes van Mulisch weg heeft, komt à la Hitchcock voor in
het verhaal, met onder andere de vermelding dat een schrijver zijn eigen bedoelingen moet ‘overschrijden’ (!), en dat hij ‘net in één ruk een roman heeft geschreven’, in een Italiaans bergdorp, maar
geen idee heeft wat het voorstelt. Na de laatste zin lezen we waar en wanneer het boek geschreven is:
het bergdorp Linguegliettta, mei-juni 1975. Ook Alfred wil een boek schrijven en heeft overal een
mening over, onder andere over het gebruik van paradoxen in het toneel. Na deze magisch-mythische relatie met de werkelijkheid is er ook een abstractere relatie te ontwaren. Na eerst androgynie te
hebben geconstateerd bij de twee vrouwen, beargumenteerd Van der Paardt een weerspiegeling van
het ‘creatieve proces’. Laura is de gefictionaliseerde schrijver van het verslag, maar tegelijkertijd een
lezer: haar ‘beroep, het conserveren van iconen’ is een ‘metafoor voor de lezer die de schrijver óók is’,
omdat verzamelen een archaïsche betekenis van lezen zou zijn.13 De relatie ‘schrijver-tekst’ die Laura
en Sylvia symboliseren, is onvruchtbaar ‘zonder tussenkomst van een derde, Boeken (lezer)’. De
moord moet; ‘geboorte kan nu juist alleen maar plaatsvinden via de vernietiging’; pas als de schrijver
een eind maakt aan de roman, kan het geboren worden als roman.14
Een zeer abstracte lezing, maar ook een metafictionele. Hoe dan ook vormt (on)vruchtbaarheid
een belangrijk motief in de roman. Zonder de homoseksuele liefde af te kraken, schetst Mulisch een
menselijke behoefte: zich voort te planten. Kinderen zijn in een ideale wereld het ultieme bewijs van
de liefde tussen twee mensen. Mede daarom worden homofiele en lesbische relaties wellicht als minderwaardig gezien. Wie zonder kinderen is, staat met Kellendonk buiten de geschiedenis van het
vlees. Een kind van Sylvia is het enige tastbare bewijs van hun liefde dat Laura zou willen hebben,
maar met haar dood wordt dat onmogelijk. Laura’s kinderloosheid lijkt mij de doorslaggevende factor in haar depressie: zonder de mogelijkheid van een kind heeft ze werkelijk niets meer om voor te
leven. En met haar de mythische Orpheus en de Orfeus uit het toneelstuk ook niet: daarom laten ze
zich verscheuren, geestelijk vader of niet.
4.2.4 | Ontstaan: Iets uit Niets in Mulisch laboratorium
De procedure (1998)15 is een mengeling van allerlei soorten tekst. Titel en opbouw in ‘akten’ en ‘stukken’ verwijst naar een soort protocollaire, justitiële gang van zaken, alsof er iets bewezen moet worden. Verder zijn er verhalen, brieven, beschouwingen, technische verhandelingen, van verteller of
personages. Die combinatie moet: De procedure gaat over de balans tussen schepping en vernietiging
op verschillende niveaus. Het gaat om het scheppen van taal zelf, met het Hebreeuwse alfabet onder
andere. Het gaat om de schepping van de eerste mensen door God, die als je kritisch gaat kijken nogal problematisch in elkaar steekt. De schrijver schept zijn personages, en ook dat is niet zo makkelijk.
Hetzelfde geldt voor verhalen en fantasie. En mensen, of personages natuurlijk, scheppen weer kunst,
of nieuw leven. Zo maakt de 16e-eeuwse rabbi Löw uit levenloze klei nieuw leven: een golem. Hoewel gemodelleerd naar een man, komt er een vrouw tot leven, die niet veel later haar model vermoordt, en kort daarop door haar schepper wordt vernietigd. Voor de hervertelling van deze legende
moest de schrijver zijn verhaal over Victor Werker onderbreken, al was dat nog niet echt op gang
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gekomen. Eerst moeten zijn afkomst, moeizame verwekking, naamgeving, en ten slotte zijn geboorte
beschreven worden; stuk voor stuk scheppingen.
De tweede Akte zijn brieven van Victor aan Aurora, zijn doodgeboren dochter. De brieven, geschreven in Egypte, Venetië en Amerika, dienen een driedubbel doel: De lezer leert de wetenschapper Werker kennen, Victor zelf verwerkt een dubbel verlies door het verleden te beschrijven en hij
schrijft de brieven naar de moeder van Aurora, Clara Veith, in de hoop haar terug te krijgen. Hun
relatie liep uiteindelijk stuk op het feit dat hij niet bij de geboorte aanwezig was: hij liep de verloskamer uit. Dat het meisje was overleden stond al vast, hij probeert het alleen uit te leggen in de brieven.
Hij zal Aurora’s key to life schrijven, een begrijpelijk boek over het resultaat van zijn geslaagde experiment. Een boek over de bouwstenen van het leven, waaronder dna, maar vooral over zijn eigen
verdienste, het scheppen van een eobiont:
Een uiterst complex, chemisch hoogwaardig opgetuigd organisch kleikristal, met het karakter van
proto-RNA, een soort oer-ribosoom, dat een paar korte eiwitten produceerde, zodat mijn schepseltje,
door zonlicht van energie voorzien, zich voortplantte en beschikte over stofwisseling.DP 159

Met dit scheppen van leven uit dood, heeft hij ‘met het uitwissen van de grens tussen chemie en biologie een metafysische grens uitgewist.’ DP 159 Maar het ‘ontstaan van ruimte en tijd uit niets’ in een
soort laboratorium is nog meer een wonder dan de schepping van die eobiont.DP 160
In de derde Akte is Werker uitgereisd, hij is terug in Amsterdam. Hij heeft ‘s avonds afgesproken
met de drieling die met hem van zijn moeders melk hebben gedronken als baby. ‘s Nachts roept hij in
fantasie drie gesprekken met Clara op, tot hij uiteindelijk een bericht achterlaat op het antwoordapparaat. Vervolgens luistert hij naar een Duitse versie van Glucks Orfeo. De muziek ontroert hem,
vooral het jammerende ‘Eurydike!’ van Orpheus. Pas op de hoes van de LP leest hij de naam van die
tenor: Dietrich Jäger-Jena, de huidige vriend van Clara. De volgende ochtend hoort hij een vreemd
telefoongesprek: een moord wordt beraamd, een route gegeven. Hij meldt het bij de politie, probeert
zelf de route te traceren en gaat op reis door Amsterdam, zonder succes. Bij toeval loopt hij Kurt Netter tegen het lijf, die hij in Venetië heeft ontmoet. Netter zit in een internationaal tribunaal dat op tv
uitspraken moet doen over de knapste koppen van de twintigste eeuw wat betreft wetenschap, politiek en kunst. Die dag wordt de beeldende kunst behandeld. Werker komt in het publiek te zitten, en
kan bijna niet geloven wat de uiteindelijke keuze van Netter is als dé beeldend kunstenaar van de
twintigste eeuw: ‘De tweede Pygmalion, die de grens tussen leven en dood heeft opgeheven - die niet
het ivoor maar de klei tot leven heeft gewekt: Victor Werker!’DP 289 Hij vlucht voor de camera’s. Thuis
doet hij, na Ovidius op Pygmalion te hebben nagelezen, open omdat er gebeld wordt. Zijn moordenaars staan voor de deur, vermoedelijk gestuurd door zijn jaloers ex-collega, of door andere groeperingen die zijn experiment geen warm hart toedragen. De stiletto doordringt zijn hart. Zijn leven
blijft op repeat aan hem voorbij flitsen; hij is onsterfelijk, gelukkig.
De expliciete verwijzingen naar bestaande literatuur en fictie zijn legio, te veel om hier te behandelen. Soms lijkt het wel verwijzen om het verwijzen zelf, maar een aantal verhalen krijgt betekenis
door een terugkerend element: levenloos materiaal tot leven wekken. God schept de mens uit klei,
Pygmalion zijn ivoren vrouw, de rabbi de golem, Victor (!) Frankenstein zijn ‘monster’, Victor Werker zijn eobiont. Mary Shelley verwijst op de titelpagina van haar verhaal naar Milton’s Paradise Lost:
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‘Did I request thee, Maker, from my clay / To mould me man? Did I solicit thee / From darkness to
promote me?’ De ‘alternatieve’ titel voor de roman: The modern Prometheus verwijst naar de vooruitgang van technologie, die Frankenstein en Werker gemeen hebben. Het zijn voornamelijk mannen die scheppen, bij voorkeur de perfecte vrouw.
Ook de motto’s verwijzen naar schepping. ‘Dat het slechts kunst was, was verborgen door de
kunst’ is het motto van de eerste akte, uit Ovididius Metamorphosen. Het komt uit een tekstgedeelte
over Pygmalion, in hetzelfde boek overigens als het verhaal van Orpheus. De artificialiteit is kunstmatig verborgen, maar wordt in die Akte eerder tot onderwerp. Het tweede motto, ‘De tranen van de
dood / de maden van kristal’ komt uit Het vlees is woord geworden van Lucebert. De titel van de
dichtbundel verwijst naar de aard van het dichten en schrijven: Aurora, ooit vlees en bloed, is nu enkel inkt en papier. Net als het omgekeerde (het woord dat vlees wordt) is het schepping uit het levenloze. Het laatste motto ‘Iemand moest (...) hem overleven’ uit Het proces (1925) van Kafka verwijst
wat mij betreft naar de maker die zijn schepping overleeft.
Directe aanleiding voor een Orpheus-interpretatie is dat hij naar de Orfeo luistert. Eenmaal op
dat spoor, zijn er meer overeenkomsten met Orpheus. Hij heeft een dubbel verlies meegemaakt: dat
van zijn vrouw en van zijn dochter. Vervolgens vlucht hij, reist de hele wereld over. Ook de reis door
Amsterdam is een zoektocht, naar het gesprek dat hij gemist, verloren heeft. Daarnaast daalt hij op
papier af naar zijn verleden. Zijn vrouw wil hij terug door over zijn dochter te schrijven, tegelijkertijd
een poging die dochter tot leven te wekken. Wat hem in de wetenschap lukt, én in zijn brieven, lukt
in het ware leven niet: beide vrouwen krijgt hij niet terug. Misschien omdat hij een goddelijk gebod
heeft overtreden - iets scheppen uit niets. Hij rouwt, schept, wordt gezien als kunstenaar, en komt
vermoedelijk aan zijn einde door de gemeenschap (van onderzoekers) waar hij ooit toe behoorde.
Het is ook niet toevallig dat Victor zijn melkbroers ontmoet, zelfs is hij namelijk ook lid van een
drie-eenheid. De andere twee leden zijn de verteller (Harry Mulisch zelf, gefingeerd of niet), en Kurt
Netter. Harry, Victor en Kurt - de drie manifestaties en de drie namen van de schrijver - hebben elk
overeenkomsten met de Orpheus-gestalte. De verteller schrijft liefdevol over zijn personages, is
schrijver en dus artiest, en getuigt van meer dan genoeg kennis. Victor is als wetenschapper grensoverschrijdend, schept nieuw leven en is daarom beeldend kunstenaar, en is de geliefde van zijn beide Eurydice’s. Kurt ten slotte schept een tentoonstelling in het Palazzo Grassi die door de afstotelijkheid de schoonheid van Venetië moet laten zien, hij weet veel over kunst en verbindt Pygmalions
mythe met Victors werkelijkheid, en hij is de geliefde van zijn vrouw, al is dat geen tragische.
Dit boek is daarmee de procedure van het ontstaan van fictie, betekenis, leven en kunst. Via allerlei parallellen wordt de genesis in al haar gedaanten behandeld, bezongen. Vernietiging is uitgangspunt voor een nieuw begin. Victors eigen vernietiging bevestigt zelfs zijn schepping, keer op
keer. Het maakt hem geen verliezer, maar overeenkomstig met zijn naam een winnaar. Hij overwint
de dood en is net als alle andere scheppingen in het verhaal onsterfelijk: hun bestaan zal niet verdwijnen.
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4.3 | Steen der wijzen
Mulisch Siegfried (2001) gaat over erfelijke belasting. Schrijver Rudolf Herter, waarin Mulisch te herkennen valt, is gefascineerd door Adolf Hitler en daarmee met het groteske mirakel van het Niets,
van de vernietiging, van de absoluut logische antichrist die Hitler is. Zowel schrijver als führer laten
een erfenis achter: Hitler de tweede wereldoorlog, met alle gevolgen van dien, plus - in de fictieve
wereld van de roman - een zoon genaamd Siegfried. Herter laat zijn oeuvre na, zijn eigen zoon Marnix, maar ook een literaire zoon: het verhaal over Siegfried. Herter sterft ‘met een negatieve mystieke
ervaring, namelijk die van het absolute Niets’,16 maar dat is alsnog een eenwording met dit niets. De
afdaling in dit donker wordt hem fataal. Met recht is dit het sluitsteen van Mulisch oeuvre: de werkelijkheid van de schrijver mythisch geduid, een mengeling van Wahrheit en Dichtung, de paradox van
het niets dat iets betekent, afsluitend met de vernietiging van een schrijver die zijn levende erfenis,
zijn eeuwig levend oeuvre achterlaat, in de wetenschap de het hem zal overleven. Het tijdelijke omzetten in het ruimtelijke, in een literaire wereld vol paradoxen.
De in 4.2 behandelde verhalen hebben gemeen dat ze gaan over scheppende kunstenaars, die
een verlies verwerken, en uiteindelijk sterven. Deze dood komt eerder als een verlossing dan als
vloek: in het leven is de mens machteloos in het gevecht tegen de tijd, in de dood is die strijd opgeheven. Ondanks hun geestelijk kroost, laten de personages geen kinderen na, ofwel door miskramen,
ofwel door moord.17 Voortplanting in de kunst lukt dus wel, in de natuur is het niet mogelijk.
Het verloop van het verhaal blijft eigenlijk hetzelfde, hoe symbolisch de fasen soms ook ingevuld worden. Ingrijpende wijzigingen zijn er nauwelijks: niemand krijgt werkelijk zijn of haar Eurydice terug, hoe ze het ook proberen. Hoewel de personages stuk voor stuk ronddwalen in een soort
onderwereld en de rituele dood - vooral die in het bordeel - betekenisvol is, ligt de nadruk toch vooral op de rouwperiode. Beide geliefden zijn steeds menselijk, daarom imperfect, en dus hebben beiden
evenveel schuld aan de ontstane toestand. Ontrouw of niet, het ligt in het verleden. Het tweede verlies komt met het definitieve besef van de ‘onmogelijkheid tot herstel van de oude situatie’.BZZ 56
Het verhaal van Maurits Akelei legt de nadruk op kunst en zijn genie in de oren van zijn toehoorders. In vergelijking gaat Paralipomena Orphica vooral over het vergaren van kennis over het
verleden en de herkenning daarin; de enige grens die wordt opgeheven is echter die tussen de verteller en Zeeger Vermeulen. Het verhaal over Laura en Sylvia is een verhaal over liefde. In De procedure
ten slotte zijn alledrie die elementen even sterk aanwezig, kennis, kunst en liefde gaan hand in hand.
Toch gaat hem om scheppen: het creëren van muziek en een gezellige sfeer op de dag des onheils, het
reconstrueren van andermans verleden omdat het eigen verleden weinig soelaas biedt, het herscheppen van het eigen verleden om er grip op te krijgen en het creatio ex nihilo. Victor Werker is met zijn
schepping eigenlijk de enige die werkelijk grenzen op lijkt te heffen, zonder persoonlijk succes echter.
De werken zijn in toenemende mate metafictioneel. In Het zwarte licht en Paralipomena Orphica wordt het creatieve maakproces slechts getoond, in de andere twee werken laat de verteller dit
proces niet alleen zien, maar vertelt er ook over, met name in De procedure, waar het scheppen van
het verhaal van die roman, en ook het scheppen van betekenis aan de orde komen. De verhouding
tussen werkelijkheid en fictie is een mythische: zijn autonomistische fictie verklaart de wereld door
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het doodgewone met het goddelijke en wonderlijke te verbinden; iets wat in de werkelijkheid nooit
zal gebeuren. In het verlengde van zijn romans ligt zijn beschouwend werk, dat niet minder verhalend lijkt, maar ook niet meer beschouwend dan zijn romans. De mengeling is essentieel: al zijn boeken fungeren als organen in het lichaam dat Harry Mulisch zichzelf geschreven heeft. Mulisch’ poëtica is al even mythisch als zijn oeuvre.
De onbeheersbaarheid van de tijd is universeel, maar hiermee omgaan is waar het in Mulisch’
orphische romans om draait. De macht van het woord, van de (scheppende) kunst, was voor Orpheus een wapen, maar bracht hem uiteindelijk niet zijn Eurydice terug, door zijn liefde en menselijkheid. Hij verloor de strijd tegen de tijd. Is die macht bij Mulisch wél een effectief wapen in het gevecht tegen de tijd? Volgens Boll niet: ‘het Orphistische ideaal is verlaten, hij schrijft in feite over het
failliet van het Orphisme. De door de Symbolisten en ook door Mulisch zelf zo gekoesterde macht
van het woord wordt hierdoor flink gerelativeerd. Het woord is alleen op papier machtig, in de literatuur en niet in de werkelijkheid.’BZZ 59 Ik stel daar echter tegenover: Wie zich overgeeft aan de tijd,
heeft gewonnen; wie er krampachtig aan vast blijft houden maakt zich machteloos. Kunst, kennis en
liefde zijn geen verzet tegen de tijd, maar een acceptatie en een invulling ervan. Daar schuilt hun
macht in, op die manier worden ze onsterfelijk. Mythisch en onwerkelijk als deze gedachtegang misschien is, dit is wat mij betreft het doel van Mulisch fictie. De strijd opgeven is de overwinning. Waar
zijn personages de kunstenaars zijn, is Mulisch de profeet. Zijn orphisme predikt de onsterfelijkheid
van de literatuur, niet de onsterfelijkheid van de ziel. Het personage verspeelt zijn kansen op een geliefde en sterft, de verteller overleeft hem. Met het sterven van het personage, wordt het onsterfelijke
boek geboren en tegelijkertijd voltooid. Niet Orpheus is belangrijk, maar zijn muziek. Niet het personage, de schrijver of het schrijven, maar het verhaal, het boek, de literatuur. Zijn oeuvre is een steen
der wijzen, en wie van het levenselixer drinkt, accepteert zijn menselijkheid en wordt aldus onsterfelijk. In het besef dat wij de tijd niet terug kunnen draaien, zijn wij allen Orpheus.

De kamer (1947) en de novelle
Tussen hamer en aanbeeld (1952)
buiten beschouwing gelaten
2 Mulisch 1965, p. 108. Herkomst
van andere citaten uit dit werk worden aangegeven in superscript beginnend met VP, gevolgd door het
paginanummer.
3 De Rover 1987, p. 299-300.
4 Anbeek 1999, p.220.
5 Brems 2006, p. 166.
6 Mulisch 1990, p. 18-19. Herkomst
van andere citaten uit dit werk worden aangegeven in superscript be1

ginnend met ZH, gevolgd door het
paginanummer.
7 Meeuse 1990, p. 1004.
8 Mulisch 1970 p 75. Herkomst van
andere citaten uit dit werk worden
aangegeven in superscript beginnend met PO, gevolgd door het
paginanummer.
9 Boll 1984, p 50. Herkomst van
andere citaten uit dit werk worden
aangegeven in superscript beginnend met BZZ, gevolgd door het
paginanummer.
10 Herkomst van citaten uit dit werk
worden aangegeven in superscript

beginnend met ZL, gevolgd door
het paginanummer.
11 De Rover 1987, p. 180.
12 Claes 1988, p. 128.
13 Van der Paardt 2004, p. 25.
14 Van der Paardt 2004, p. 26.
15 Herkomst van citaten uit dit werk
worden aangegeven in superscript
beginnend met DP, gevolgd door
het paginanummer.
16 Brems 2006, p. 662.
17 Een studie naar ongeboren kinderen in de moderne literatuur kan
hier wellicht een betekenis aan verbinden.
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5 | Palmen: de aard van het spel
Op 30 oktober 2010 belt Kitty Saal naar Connie Palmen. Harry’s toestand verslechtert snel, of ze afscheid wil komen nemen. Die avond bedankt Palmen Mulisch ‘voor zijn vriendschap en liefde’ en
nog later op die avond is Harry eindelijk in ‘het Niets waarnaar hij haakte.’ 1 Vanzelfsprekend is ze bij
de begrafenis op 6 november. Via Ischa Meijer zouden ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet: ‘een
klein vrouwtje. Ik verstond haar naam niet – daar heb ik meer last van – maar later bleek dat Connie
Palmen te zijn.’ 2 Na de dood van Ischa, kreeg Connie een relatie met één van Harry’s beste vrienden.
Zodoende leerde hij haar beter kennen. Genoeg om op 29 augustus 2002 de loftrompet te blazen bij
de overhandiging van het eerste exemplaar van Geheel de uwe. ‘Een scherpzinnig en erudiet boek,
maar bovenal een bezwering. Samen met I.M. een dubbeldikke grafsteen,’ zei Mulisch, die zijn toespraak afsloot met een naar het boek verwijzend: ‘God zegen je, Connie’. 3 In 2007 zal Palmen voor
Mulisch’ tachtigste verjaardag een laudatie schrijven: Jij bent de absolute harmonie (2007). Elders
schrijft ze het volgende over Mulisch:
Mulisch komt met denkwerk dat echte originaliteit bezit. [...] Hij is de alchimist die het wereldraadsel
probeert op te lossen, hij heeft zijn eigen universum opgebouwd. Hij kan alle genres aan en intussen dat kenmerkt een groot auteur - verandert hij snel nog even dat genre. [...] Dat is iets wat ik van Mulisch
heb geleerd: die moed om ergens mee voor de dag te komen, zonder je te generen. [...] zijn oeuvre draait
om gedachten. 4

5.1 | Waarheid is fictie, fictie is waarheid
Allegonda Petronella Hubertina Maria, dat zijn de vier doopnamen van Connie Palmen, geboren in
Sint Odiliënberg op 25 november 1955. Na de pedagogische academie begon ze met de studie Nederlands in Amsterdam. In 1986 is haar scriptie af over In Nederland van Nooteboom, over de rol en
plaats van de schrijver in deze roman. Een scriptie over de relatie tussen taal en werkelijkheid naar
aanleiding van Socrates, schreef ze in 1988 bij de opleiding filosofie. Mai Spijkers, die in die tijd net
Prometheus had opgestart, moest haar debuut De wetten (1991) hebben. Het boek werd een daverend succes, en zorgde ervoor dat Connie en Ischa Meijer elkaar ontmoeten. Dat leidde tot een relatie, maar niet voor lang: op valentijnsdag 1995, zijn 52e verjaardag stierf hij aan een hartaanval. De
mediacampagne van Connie’s tweede boek wordt afgeblazen. Ruim vier jaar later bloeit er iets op
tussen Connie en de veertien jaar oudere Hans van Mierlo - oprichter van D66 - die het in het eerste
kabinet Kok schopte tot vice-premier. De in 1999 kersverse minister van Staat en de ‘grande dame’
van de Nederlandse literatuur trouwden op de elfde van de elfde in 2009, als ze elkaar elf jaar en elf
dagen kennen. Het huwelijk viel dus samen met het begin van het carnavalsseizoen, en duurt net iets
langer: 150 dagen later, alweer op een elfde, overlijdt Hans.
Sommigen vinden Connie Palmen meer filosoof dan verhalenverteller, meer autobiograaf dan
scheppend kunstenaar. Dit zegt meer over de criteria van die lezers, dan over het schrijftalent van Palmen. Met het ‘uitbuiten’ van de auto-biografische werkelijkheid zoekt ze in elk geval grenzen op, waardoor die vervagen. Het doel is tot de essentie haar verhaalstof te komen, het begrip roman te verkennen.
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Dit verzet tegen andere romans, is tegelijkertijd een zoektocht naar kennis. In haar scheppende werk is
ze beschouwend, en andersom, net als Mulisch. De uitspraak van een roman als tweede lichaam van de
schrijver uit De vriendschap (1995) is misschien ook te lezen als een knipoog naar Mulisch. In deze paragraaf staan vooral de werken centraal die niet de pretentie wekken roman te zijn.
Het geluk van de eenzaamheid (2009)5 is haar poëtica, in de breedste zin van het woord: ‘een
verhandeling over de poiesis, over het maken en over het resultaat van maken: het eigen werk.’6 Al het
geschrevene is eigen werk, maakwerk. Zelf is ze een weefster: ‘De stof (het portret van de kunstenaar
als jonge man, de vriendschap, de dood van een geliefde, de onmogelijkheid van een ware biografie,
de verdachte dood) mag de aanzet zijn tot het schrijven, de roman zelf wordt pas ongeëvenaard door
de ideeën van de schrijver over de stof,’ zo somt Palmen de thema’s van haar scheppende werken
quasi-nonchalant tussen haakjes op.GE 68 De stof én de ideeën erover vormen het nieuwe weefsel, dat
bij Palmen als ‘stellig essayistisch’ kan worden gekarakteriseerd. Hoe dan ook staat dit weven voor
Palmen gelijk aan scheppen:
Scheppen - biologisch, maatschappelijk, cultureel - kent altijd deze beweging: eerst worden gebieden
als verschillend onderscheiden, daarna worden ze op een originele manier versmolten. De nieuwe
samenstelling is een voorwaarde voor creatie en procreatie, voor het voortbestaan van kunst,
wetenschap, landen [...] Wie het creative vermogen tegenhoudt, brengt de dood in de pot. GE 102

Dit scheppen als versmelten van ‘uitersten’ heeft ze met Orpheus als ‘heiligman’ gemeen. Zoals gezegd
laat ze ook fictie en werkelijkheid versmelten. De verhouding tussen die twee fascineert Palmen
schijnbaar onophoudelijk. Ze verwacht geen ware of echte werkelijkheid te vinden. Als ‘ze dat Ene,
Echt Ware Boek [...], dat alle andere boeken overbodig maakt’ kon schrijven, had ze dat waarschijnlijk al
gedaan.CB 23 Van belang in dit kader is de overkoepelende definitie die ze aan fictie geeft: ‘een talige,
schijnbaar logische constructie die we opleggen aan een werkelijkheid die zich niet volgens de wetten
van de logica gedraagt. Het psychologische en metafysische doel dat fictie daarmee dient, is het beteugelen van de angst voor een wrede werkelijkheid van willekeur en toeval.’GE 44 Fictie krijgt geen
betekenis door de ‘traditionele’ tegenhanger non-fictie (niet verzonnen, niet gefingeerd), maar door
het te bereiken doel: het maken van zin, het geven van betekenis aan de werkelijkheid. Het is poiesis,
menselijk maakwerk. Zonder fictie zouden we zelfs niet over realiteit kunnen spreken, want fictie is:
‘de opbouwende, betekenisgevende en vernietigende macht van talige verzinsels die een werkelijkheid
mogelijk maken en beïnvloeden. Namen, metaforen, slogans, reputaties, clichés, informatie, ideeën,
tegenstellingen en meningen zijn producten van een wetenschappelijk of mythologisch verhaal met een
ooit bedachte structuur; verzinsels zijn letterlijk bedoeld als verhalen die de zin van een fenomeen
willen blootleggen, of dat nu die van de schepping of die van de liefde is.’ GE 12

Dat de wereld om ons heen allesbehalve (teleo-)logisch lijkt, is niet van belang. Verhalen geven de lezer
de macht te kiezen voor een wereldbeeld waarin dat wél zo is. De juistheid doet er niet toe, de keuze
wel. Literatuur is ‘van invloed op de manier waarop we interpreteren, betekenis en zin geven aan ons
leven, op wat we voor waar en onwaar slikken’.CB 23-24 Waar andere auteurs de nadruk leggen op de
zinloosheid van het leven, toont Palmen met klem het belang van talige verzinsels: ‘Hoe meer verhalen je kent, over hoe de wereld in elkaar steekt of je eigen geschiedenis, hoe meer versies je naast elkaar
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kunt leggen, des te vrijer ben je in die noodzakelijke taak om keuzes te maken en des te beter verdraag je
het om iets niet helemaal zeker te weten.’CB 24 Schrijvers zijn daarmee onderzoekers ‘van de scheppende
en vernietigende kracht van de verbeelding op het leven van door hem geschapen personages.’ GE 76
Fictie is dus een gebruiksartikel, om het leven door te komen, om structuur te geven aan de
werkelijkheid. De verhalen in onze bagage bepalen de verhouding ten opzichte van alles wat we
meemaken. ‘Een lot hoort bij het leven en een plot hoort bij de roman. In de werkelijkheid ligt de
betekenis niet voor het oprapen.’CB 143-144 Het schrijven van romans, verhalen, essays en andere talige
verzinsels moet er dus toe leiden dat de lezer zelf betekenis ter hand neemt, bewaart of weggooit. ‘De
heimelijke wens van de romanschrijver is nu juist de lezer aan te sporen een enkeling te zijn’.GE 16 Literatuur, hoe massaal ook gelezen, spreekt het individu aan. De lezer wordt aangespoord niet klakkeloos aan of over te nemen wat er in taal gevat staat. Iets wat in de huidige maatschappij van massaconsumptie en populaire cultuur zwemmen tegen de stroom in lijkt.
Hoe dan ook, iedereen die met taal betekenis geeft aan de werkelijkheid, gebruikt fictie. De grote
thema’s dood en liefde, die ‘van alle tijden’ zijn, illustreren dit: ‘hoe we erover spreken verandert onder invloed van de geschiedenis.’GE 32 De roman kan gezien worden als ‘een verzet tegen de zinloosheid van de dood [...] een manier om de dood leven in te blazen door hem in te bedden in een structuur waarin hij betekenis krijgt.’CB 138 Die structuur is vele malen interessanter dan de thematiek zelf.
‘Duizend keer zal de liefde worden bezongen en de dood gevreesd of betreurd, maar als het niet duizend keer anders kan, heeft de roman geen zin.’GE 74 Een ander aspect dat in de literatuur hand in
hand gaat met liefde, is schuld. Literaire liefde is ‘rebelse liefde’ of anders een ‘verboden, onmogelijke’
liefde, daarvan getuigen ‘Abelard en Héloïse, Tristan en Isolde, Romeo en Julia, Narziss en
Goldmund’.GE 39 Die schuld is veelal verwant aan rebellie, aan opstand, iets wat volgens Palmen sinds
Genesis aan de basis van het scheppen van literatuur ligt. Dat oerverhaal over de schepping, met name de val uit het paradijs, gaat over het noodzakelijke verzet. In een notendop: ‘de mens laat zich verleiden tot een opstand tegen God, met goddelijke kennis als verwachte beloning.’7 Deze ‘opstand tegen de Wet van de Vader en tegen de wetten van de Natuur, is niet alleen een van de thema’s van mijn
werk, die opstand ligt ook ten grondslag aan de keuze voor het werk zelf, voor het schrijven.’FM 100
Schrijven is voor Palmen namelijk een verzet tegen het gangbare idee van wat een roman zou moeten
zijn, een verkenning of uitbreiding van de grenzen van het genre. De belofte aan wat er na die opstand
komt, motiveert. Het blijft een terugkerend verhaal in onze literatuur: ‘de archetypische mannelijke
opstandelingen, de rebellen tegen het gezag, de helden van de onderdrukten of de mannen die een
verbond met de duivel aangaan, omdat deze hun in ruil voor hun ziel kennis belooft.’FM 100 Dit type
maakt steeds zijn opwachting in de literatuur:
Lucifer, Mefisto, Faust, Prometheus, Don Juan, de verleiders en zij die zich laten verleiden, de
demonische archetypen van de literatuur, zijn opstandelingen. Ze schenden de almacht van een
schepper en de heerschappij van een verhaal, door hun ziel te ruilen voor de kunst, voor het
verwerven van persoonlijke kennis en daarmee van soevereine macht. De structuur van het
oerverhaal verbindt kennis en kunst met de verbanning uit het familiaire en met de dood.GE 45-46

Palmen neemt naar eigen zeggen dit archetype over, met slechts een geslachtsverandering. De ‘satanische personages’ worden vrouwen, om te zien wat dat oplevert.FM 108 Over het algemeen komt dat
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neer op kennis, een gebrek daaraan, of juist een overschot. De hang naar kennis is essentieel voor de
literatuur.8 Maar in het bijzonder voor haar literatuur: een weefsel doorwrocht met filosofie, literatuur en dus kennis, een talige constructie die de lezer wil motiveren literatuur en leven zin te geven,
en in elk geval betekenis te scheppen: als verschillend onderscheiden gebieden samen te smelten.

5.2 | Sympathie voor een duivelskunstenaar?
Connie Palmen zelf valt te beschouwen als een Orpheus. Tweemaal heeft ze haar geliefde verloren
aan de dood, en schreef ze hierover. Liefde, kennis en kunst worden gecombineerd met de dood.
Haar verhalen thematiseren het overtreden van een gebod, in ruil voor kennis, wat eveneens Orpheus overkomt: hij kijkt om en leert de kennis dat het leven vergankelijk, en de mens niet goddelijk
is. In hoeverre is haar scheppend werk als orphisch te beschouwen?
Ten eerste is er rouwliteratuur. I.M. (1998)9 is dan wel geen poging om Ischa Meijer tot leven te
wekken, maar het is een boek dat de relatie met haar geliefde en het verlies ervan beschrijft. De titel
verwijst zowel naar de initialen van Ischa, als naar de twee delen waaruit het boek bestaat: In margine, aantekeningen in de kantlijn over hun relatie, en In memoriam, over de klap van zijn dood.10 Het
eerste deel kan op geen enkele manier met de Orpheus-mythe verbonden worden, want ook de reis
door Amerika maken ze met z’n tweeën, zonder overtreding van wat voor goddelijk gebod dan ook.
Maar hem uit de dood halen, plus ergens het besef dat dat niet kan, spreekt zeker uit het tweede deel.
Het personage Connie Palmen hoopt stiekem dat ze ‘kan toveren en dat hij weer levend wordt als ik
eenmaal bij hem ben en hem kus,’ terwijl ze weet dat het onmogelijk is hem uit de dood te halen,
maar: ‘ik pas kan huilen als me dat niet zal lukken, als ik niks meer te willen heb.’IM 284 Veel later heeft
ze het over leven in de hel: ‘Er is niets troebels aan mijn toestand, niets wat vragen oproept, verwarrend is, er is geen conflict en geen probleem. Die hel, dat is leven in opperste helderheid’, IM 298 in het
volste besef dat hij dood is. Kort na zijn dood begint al dat verlangen zijn verlies om te zetten in iets
tastbaars: ‘Een enkele keer passeert een andere gedachte die ene waarheid die de wacht houdt, of nee,
een echte gedachte wil het maar niet worden, het zijn haken, angels die ik uitgooi naar een ondenkbare toekomst, een toekomst zonder hem. Boek, denkt het. Schrijven, denkt het.’IM 284 Het duurt lang
voor het daar eindelijk van komt: ‘Vlak voor zijn tweede geboorte- en sterfdag begin ik weer met
schrijven. 's Ochtends klap ik dat mechanische schrijfbloc open en doe het enige waarin ik zin heb,
waarnaar ik verlang.’ IM 312
I.M. maakt het Orpheus-verhaal de normaalste zaak van de wereld. Wie bovenstaande passages
naast de mythe legt, ziet hoe menselijk de kern van beide verhalen is: het gemis en het verlangen een
geliefde terug te halen zijn zo oud als onze cultuur. De herkenbaarheid van het verdriet maakt het
ontroerend en magisch. Dat geldt in mindere mate voor Logboek van een onbarmhartig jaar (2011),
geschreven na het sterven van Van Mierlo, een boek dat zowel rouwliteratuur is als beschouwt.
Er is echter een roman van Palmen waarin niet alleen Achterberg en Mulisch voorkomen, maar
ook een groot deel van de Orpheus-elementen: Kunst, kennis en liefde, een kunstenaarsvrouw die
sterft, een blik met fatale gevolgen en een homofiele kunstenaar, om maar wat te noemen. Lucifer
(2007)11 van Connie Palmen problematiseert het scheppen van betekenis, en uiteindelijk het scheppen van kunst zelf. Het mysterie is de schuld of onschuld van het personage Lucas Loos. Via talloze
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verwijzingen en verbanden wordt er duiding gegeven aan zijn doen en laten; heeft hij zijn vrouw opzettelijk vermoord, of was het een noodlottig ongeluk? Een eenduidig antwoord ontbreekt; de dubbelzinnigheid regeert. Het conflict tussen de ongrijpbaarheid van ware betekenissen en de menselijke
behoefte daaraan, dat wil Palmen onderstrepen.
Centraal staat de tragische dood van Clara Wevers, tijdens haar vakantie met Lucas Loos en hun
zoontje, plus een vriendin en haar zoon, in 1981. Midden in de nacht valt Clara van het terras van
hun Griekse vakantiehuisje, op de rotsen eronder, in het bijzijn van Lucas en twee Amerikaanse studenten. De studenten hebben beiden niets gezien, Lucas stond vlakbij en verklaart tegenover de politie dat ze haar evenwicht verloor, zittend op de balustrade. De verteller geeft (bewust) geen uitsluitsel,
wat zorgt voor een palet aan mogelijkheden. Ervaringen, gevoelens en vermoedens van meerdere
personages komen aan bod, personages die allen op hun manier bezig zijn met echt en imitatie, met
het lezen, uitvoeren van, of werken aan een oeuvre.
Drie soorten verwijzingen spelen een opvallende rol in de roman. Ten eerste die naar de werkelijkheid: het is een werk dat naar bestaande personen en gebeurtenissen verwijst en kan daarmee een
sleutelroman genoemd worden, al doet dat tekort aan de roman zelf. Wie zich verdiept in componist
Peter Schat, zijn partner Marina Schapers en de dramatische gebeurtenis in hun leven op 26 juli
1981, kan de gelijkenis echter niet ontkennen.12 Er zijn personages die sterk doen denken aan Kitty
Courbois, Hugo Claus, Harry Mulisch, Gerrit Komrij en Reinbert de Leeuw. Alles gemaakt door en
iedereen die te maken heeft gehad met Peter Schat, krijgt een andere naam. Labyrint wordt Doolhof,
Symposion wordt Tribunaal, om twee voorbeelden te noemen. Verwijzingen naar literaire werken de tweede soort - zijn vaak expliciet en de lezer hoeft er niet lang naar te zoeken. De opbouw in vijf
bedrijven en de titel van de roman zijn een verwijzing naar het gelijknamige treurspel van Vondel.
Genoemd worden o.a. de werken Also sprach Zarathustra, Death in Venice, en Doctor Faustus, opvallend genoeg boeken die tot muziek zijn bewerkt. Expliciete verwijzingen naar Mephisto of Who’s afraid of Virginia Woolf kunnen meteen worden ingezet om de interpretatie richting te geven. Intertekstualiteit met allerlei scheppende werken spreekt boekdelen. Andere vergelijkingen zijn terug te voeren op verwantschap met verhaalmotieven. Een vergelijking met Marilyn Monroe gaat bijvoorbeeld
over de tegenstelling imitatie-authenticiteit. Vergelijkingen met componisten stellen het scheppen, en
daarmee ook het vernietigen centraal.
Het leggen van deze verbanden - met de realiteit, intertekstueel, of motiefsgewijs - is niet alleen
een literair procédé in de tekst, maar verwordt zelf tot motief in Lucifer; het verwijzen naar andere
teksten wordt zo nadrukkelijk ingezet dat het vooral naar zichzelf verwijst, en daarmee naar de
kunstmatigheid ervan: metafictie dus. Het samenspel tussen schepper, schepping en interpreet wordt
gethematiseerd in Lucifer, en verdubbeld in de werkelijkheid: de lezer interpreteert mee. Zowel Lucas
Loos als Connie Palmen worden daarmee een Lucifer. De personages gebruiken allemaal hun eigen
kennis, kaders, maken hun eigen mythen en leggen hun eigen verbanden. Net als de lezers.
De belangrijkste verwijzing is uiteraard naar Lucifer, dat van oorsprong slechts ‘lichtdrager’ betekent. Enkele verkeerd of overhaast gelegde verbanden leidden tot vergaande interpretaties, die weer
een bron van inspiratie waren voor vele schrijvers. Daarom kennen we hem nu zoals hij in apocriefe
bijbelboeken en andere werken is beschreven: de trotse engel, die uit liefde voor God, uit trots of uit
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hoogmoed zich tegen de mensheid keerde, en daarvoor gevallen is. Volgens sommigen is hij zelfs de
duivel in hoogsteigen persoon. Palmen schaart zich door het opvoeren van dit duivels personage bij
schrijvers als Dante en Milton, bij dichters als Baudelaire en Gorter. Apocrief of niet: als Lucifer in
een of andere vorm verschijnt in de wereld van de kunst, doet de lezer er inderdaad goed aan die figuur gelijk te stellen met de duivel. Wie anders dan de duivel veroorzaakte tweedracht? De gespletenheid, veroorzaakt door de antagonist van God, is überhaupt de spil van interpretatie. Want zonder
de dichotomie tussen goed en kwaad, zonder deze oertegenstelling en alles wat er symbolisch, fictief
en cultureel uit voortgevloeid is, zouden we sowieso niet meer op zoek hoeven gaan naar een ware
betekenis. Het begrip waarheid bestaat immers door de mogelijkheid van de leugen.
Het opvoeren van de rebelse hemelbestormer als motief in Lucifer illustreert op deze wijze inderdaad de oorsprong van betekenisgeving. De vergelijking van Lucas met Lucifer stelt het centrale
probleem op scherp: is Lucas een rebelse engel met teveel liefde voor God, of een demonische gek die
doelbewust zijn eigen excommunicatie organiseert? Zijn partituren, zijn uitspraken en de dood van
Clara zijn de bewijzen die uitsluitsel moeten geven: Was dit een duivels(p)act, of een ongeluk? Schrijver en psychiater Hans Keilson wordt aangehaald, die als psychoanalyticus zo zijn twijfels heeft bij
wat er zogenaamd per ongeluk gebeurt:
Zijn analyse is dan ook dat Orpheus in de onderwereld niet per ongeluk naar Eurydice omkijkt, maar
dat iets hem drijft het verbod naar haar om te zien te schenden. Niet iets wat hij per se wil en zeker niet
iets wat hij bewust kan onderkennen, maar wel iets wat sterker is dan zijn verlangen Eurydice terug te
halen uit de dood. Wat dat iets dan is, vraag ik. “Zijn kunstenaarschap,” zegt hij zonder aarzeling.
Belezen als hij is, komt hij vervolgens met meerdere voorbeelden om uit te leggen dat voor een
kunstenaar een dode geliefde inspirerender is dan een levende. De schitterende gezangen van Orpheus
na de dood van Eurydice kwamen voort uit het verlangen naar de gestorven vrouw. Hij zou nooit meer
zo mooi kunnen zingen als hij zijn verlangen doodde en haar weer levend naast zich had.L 300

Per ongeluk is niet meteen opzettelijk, maar de twijfel is gezaaid en kennis maakt schuldig. Loos
wordt met terugwerkende kracht een Orpheus. Zijn geloof in ‘occulte onzin’,L 21 en ‘contact met het
dodenrijk’L30 maken van hem de mystieke Orpheus, die kennis van het aardse en bovenaardse met
elkaar verbond. Als componist is hij überhaupt een Orpheus-epigoon, want hij is schepper van muziek. Minnaar van zijn vrouw is hij pas op de laatste plek. Hij verliest haar op het terras, ze valt van
een afgrond, en Lucas fingeert nog een tweede afscheid: ‘Ze deed haar ogen open en heeft nog naar
me geglimlacht’ L 58 wat zou moeten hebben plaatsgevonden na een afdaling door Lucas. Onmogelijk, want haar hoofd was verbrijzeld. Vervolgens was de weg vrij voor de meest logische stap in zijn
kunstenaarschap. Ook maakte het hem mogelijk definitief de mannenliefde te kiezen: hij sterft aan
aids en jaren later nog analyseren vriend en vijand zijn stukken: ze verscheuren hem met hun visie.
Hetzelfde is gebeurd met Achterberg, een dichter die Loos adoreert. Ook zijn moord zet zijn
werk in een ander perspectief. De vader van Loos las Achterbergs Afvaart al voor de moord en zou
op basis van de initialen van de moordenaar van Roel van Es zijn conclusie getrokken hebben. ‘Achterberg had zijn verhaal waargemaakt, eigenstandig het lot voltrokken waartoe hij zich voorbestemd
wist.’L 246 Zelf kwam Lucas net als Achterberg ‘in een gekkenhuis’ terecht.’ L 152 Loos citeert uit zijn
verzen als hij actie voert, zijn compositie Geheime Huwelijken13 is gebaseerd op vijf gedichten uit
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Achterbergs bundel Stof (1946). En de werken uit zijn eerste periode ‘waarin de eenling de boventoon voert, zijn verbonden door het orpheusiaanse thema van de gestorven geliefde, sterk geïnspireerd door de dichter-moordenaar Gerrit Achterberg.’ L 334 Tot zover de Achterberg-parallel.
Als Lucas alleen al gewenst heeft dat Clara viel om hem inspiratie te schenken, zal hij in de achting dalen van degenen die denken dat het maar een ongeluk was. Anderen zoeken bevestiging of hij
haar inderdaad heeft vermoord, omdat hij ‘dat ene verdriet niet’L 193 kende; kon Clara ‘alleen zijn inspirerende muze en heilige geest worden als gestorven geliefde’?L 244 ‘Een moordenaar kan verborgen
zijn in een blik’,L 340 een kijk op de zaak, een blik achterom die heel het verleden in een ander perspectief zet. Interpretatie is die blik en het gaat hier om de bron van inspiratie. Als Lucas inderdaad zijn
dode muze geschapen heeft, zijn vrouw vermoord heeft in ruil voor de vervolmaking van zijn kunst,
is dat een pact met de duivel. Het is geen toeval dat Mephisto en Doctor Faustus genoemd worden.
In de overvloed van schrijvers en scheppers die worden behandeld, valt Aaron Keller op, het
evenbeeld van Harry Mulisch. Zijn uitspraken en denken over literatuur dienen te worden meegenomen in de interpretatie. ‘We begrijpen de werkelijkheid dankzij de literatuur, niet andersom’L 178 is
daar een voorbeeld van. Over zijn boeken wordt verder gezegd: ‘op het moment dat de schrijver historische gegevens als een alchimist samenvoegde, had hij ze een zin verleend en door de verbintenis
het toeval teniet gedaan.’L 186 Dit is vergelijkbaar met wat Palmen in Lucifer doet. ‘Omdat ik het verzonnen heb, is het werkelijkheid geworden’ beweert deze afspiegeling van Mulisch ook nog; ‘Voor
hem waren verbeelding en werkelijkheid geen onderscheiden gebieden. Ze stonden onderling in
verhouding en oefenden krachtig invloed op elkaar uit.’L 186 Maar daarmee houdt de verwevenheid
met Mulisch oeuvre niet op: gespeeld wordt ook zijn magnum opus: De ontdekking van de hemel.
Schat schreef het lees- en leerboek Het componeren van de hemel, wat Palmen zelfs De compositie van
de hemel doopt. De naam Otto (Hein Donner) lijkt op Onno (Quist) en krijgt Lucas’ zoon Quint niet
die naam omdat bij Quinten eveneens onduidelijk was over wie zijn vader was? Het doet bijna de
vraag rijzen of er in dat boek soms ook een (orphisch) offer te ontdekken valt.14 Belangrijker zijn
echter de overeenkomsten én verschillen. Schat en Mulisch waren ooit vrienden, stonden samen op
de barricade, hebben een hang naar het occulte, een fascinatie voor Achterberg, en zijn misschien
beide duivelskunstenaars. Met dit verschil dat Mulisch alleen zijn personages vermoordt, niet zijn
geliefden van vlees en bloed. Het is dan ook Keller die zorgt voor de excommunicatie van Loos, met
als gevolg wederom een afdaling, een hellevaart.

5.3 | Grensverleggende inspiratie in de realiteit
Om alle verwijzingen in Lucifer uitputtend te behandelen lijkt een studie op zich; ik beperk me dan
ook tot het bovenstaande. Lucas, Lucifer, Orpheus en Achterberg worden in de roman op een zodanige wijze met elkaar verweven dat het bijna onmogelijk is ze los van elkaar te zien. Ze onderstrepen
elkaars betekenis: een offer voor nog betere kunst. Het verlies van de vrouw volmaakt het kunstenaarschap. Daarmee ligt de ‘focus’ verhaaltechnisch op de wisselwerking van het overtreden van het
gebod met het definitieve verlies dat voor inspiratie zorgt. Zowel Lucas als zijn interpretatoren lijken
schuldig aan de behoefte naar meer kennis, en dus een beter kunstwerk of een betere interpretatie, en
daarmee meer macht. In mindere mate geldt dit ook voor de rouwliteratuur die I.M. is; dankzij het 54

hier ongewilde - verlies, ontstaat het werk. Wel lijkt liefde een voorwaarde voor de inspiratie, een willekeurige dood heeft niet hetzelfde effect.
Qua gedaanten is het een ander verhaal. Net zo min als de liefde van Lucas staat de kunst van
Loos ter discussie, wél de kennis over dat oeuvre, in de vorm van een (afwijkende) lezing ervan. Wie
dit scheppen van kennis in verband brengt met het verbinden van als verschillend onderscheiden
elementen, bemerkt dat dit een orphische bezigheid is, hoe (de-)constructief de gevolgen van die
kennis ook moge zijn. Lucas en de vertolkers van zijn werk, maar ook Palmen en de lezer, zijn grensverleggend bezig. Net als Mallarmé met Le Livre, probeert Palmen dus de grenzen van de roman op
te zoeken, maar absolute waarheid bestaat niet. Of Lucas slachtoffer is of dader, dat is aan de lezer.
Kennis maakt schuldig, maar ook machtig: de lezer kan kiezen tussen alle ficties door. Die keuzemogelijkheid bestaat bij elk verhaal en dus ook bij Lucifer, een verhaal dat onze behoefte aan zingeving,
interpretatie en fictionalisatie illustreert. De gekozen ficties kunnen onze werkelijkheid structureren
en doel geven. Na de deprimerende devaluatie van alle waarden en waarheden ligt de bal bij het individu. Identiteit en zingeving zijn maakbaar en te verkiezen boven een eeuwig relativisme.
De metafictie die bijna van elke pagina spat, geeft de ingewikkelde relatie tussen fictie en werkelijkheid weer. Ze beïnvloeden elkaar evenredig. Het begrip mythisch is hier veel minder van toepassing dan bij Mulisch: omdat de ficties in beide werelden voorkomen, is zowel de realiteit als de roman even verklarend. De zingeving in de roman is ook geschapen door de schrijfster, in de werkelijkheid zal die ook geschapen moeten worden. Het verschil is dat alle personages en gebeurtenissen,
hoewel ze grotendeels hun oorsprong hebben in de werkelijkheid, in de roman worden bestuurd door
de auteur. Door rangschikking en presentatie, door de schatplichtigheid aan hun (her)schepper, krijgen
zij betekenis. De mens heeft echter geen controle over wat hem overkomt, hij heeft alleen controle
over hoe hij ermee omgaat.
Toch zijn Palmens personages uit het leven gegrepen. Ze doet geen moeite ze grootser te maken
dan ze al zijn, ze schetst ze af met al hun menselijke behoeften, lichamelijk en cultureel. Zowel geborgenheid, aandacht en liefde, als houvast in patronen, boeken en kunstwerken. Ze wil illustreren hoe
fictie een rol speelt in het dagelijks leven, het is de ware aard van haar spel, en daar heeft ze geen mythisch wereldbeeld bij nodig, maar wel de verwijzing naar mythen. Onder andere die van Orpheus.

Palmen 2011, p. 136.
Blom 2007.
3 Palmen 2012.
4 Dütting 2008, p 280.
5 Palmen 2009. Citaten aangeduid
met GE in superscript.
6 Palmen 2000, p.140. Andere citaten uit dit werk aangegeven in
superscript, beginnend met CB.
7 Palmen 2004, p. 101. Herkomst
van andere citaten uit dit werk
worden aangegeven in superscript
beginnend met FM, gevolgd door
het paginanummer.
8 Connie werkte voor het overlijden van haar man Hans van Mier1
2

lo aan een roman die Judas moest
heten. Het thema is verraad als ‘de
essentie van literatuur, het is de
goedheid van het verraad, het verraad als noodzakelijke voorwaarde
voor het kennen, voor de openbaring. En kennen is liefde. God kon
niet zonder Lucifer, Christus niet
zonder Judas.’ (Palmen 2011, p 8586.)
9 Citaten aangegeven met IM in
superscript.
10 In Mulisch’ Zelfportret met tulband komt diezelfde afkorting I.M.
ook voor, waar het staat voor ‘Ideale Man.’

Citaten aangeduid met L in superscript.
12 Zie o.a. Muziekencyclopdie.
13 Palmens alternatieve titel voor
Cryptogamen (1959), een liederencyclus die Schat componeerde op
teksten van Achterberg.
14 Voor wie Ada’s coma (schijndood!) opvat als noodzakelijke
voorwaarde voor de schepping van
kunstwerk Quinten ziet, is het
antwoord op deze vraag ja.
11
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6 | Werelden van verschil
Waar scheppers opduiken in de literatuur, ligt Orpheus op de loer. Uit zijn muziek spreekt een betoverende oerkracht, een origineel menselijk gevoelen, dat veel dichters inspireerde. Dat zijn kennis en
muziek een harmoniserende, soms zelfs grensvervagende potentie heeft, was voor andere poëten
weer een bron waaruit geput kon worden. Het orphisme door hem verkondigd - of in elk geval gesymboliseerd - paste weer prima in de wens naar een ander soort geloofsbeleving, een ander soort
zingeving in het fin de siècle. Orpheus’ falen zijn geliefde terug te krijgen, illustreert het falen van de
taal, de begrensdheid en beperktheid ervan. Zijn dood en verscheuring verwijzen naar het echec van
de literatuur en naar de secularisatie. De schoonheid van de muziek die hij maakte naar aanleiding
van de dood van zijn geliefde muze, moet tot slot nog maar worden geëvenaard. Orpheus’ verhaal is
zo symbolisch dat het zonder al te veel moeite overal op toegepast kan worden, als het maar met het
scheppen van kunst te maken heeft. Dat is allesbehalve negatief, want het gaat om de boodschap die
auteurs erin leggen. In dit geval zijn dat de auteurs Achterberg, Mulisch en Palmen.
Achterberg neemt de pogingen een voorgoed onbereikbare geliefde terug te halen tot onderwerp van zijn poëzie, maar ook tot poëticale missie: elk gedicht is het uit de dood wekken, het laten
ontstaan van een Eurydice, en tegelijkertijd een klaagzang op de zinloosheid van het menselijk streven. Toch schuilt er hoop in de pogingen: het perfecte gedicht zou er zomaar een keer uit kunnen
rollen. Een reflectie op het dichtproces dient dan ook duidelijk te maken dat de dichterlijke werkelijkheid, helder en diffuus tegelijk, misschien wel te verkiezen is boven de echte werkelijkheid. Achterberg lijkt te geloven in het gedicht als wereld op zichzelf, in dichterschap als doel op zichzelf, en in
het ambiëren van het onmogelijke als invulling van het dichter zijn. De Orpheus-figuur is een scheppende geliefde, die alles moet proberen om de grenzen op te heffen tussen leven en dood, zwijgen en
spreken, vlees en papier. Orpheus is voor Achterberg een grensopheffer.
Mulisch heeft de mythe meerdere malen naar zijn hand gezet en daarmee opnieuw vereeuwigd.
In de ene roman ligt de nadruk net weer op een ander aspect van de Orpheus-figuur dan de volgende. Ook de verhaalelementen komen steeds met wisselende accenten aan bod. Gemeenschappelijk is
dat we te maken hebben met scheppers van verschillend allooi. In hun gevecht tegen de tijd en de
dood verliezen zij hun geliefden, en hebben ze überhaupt niet de kans om die geliefde terug te krijgen, hoogstens in afgespiegelde vorm. Bovendien blijven allen kinderloos; wat ze verder ook geschapen hebben valt in het niet bij dit allergrootste, maar vooral zeer persoonlijke verlies. Dood lijkt verlossing te brengen, daar speelt de tijd niet meer, daar is niets meer te verliezen. De magische, goddelijke, wonderlijke, mythische wereld van de literatuur blijkt voornamelijk een tragische, tragischer
misschien nog dan de werkelijkheid. Mulisch Orpheus-figuur is een stervende schepper, die alles kan
scheppen behalve zijn eigen voortbestaan. Uiteindelijk geeft Orpheus zich over aan de tijd, aan de
eigen androgynie, aan de metafysica van de schrijver. Overgave is het machtigste wapen in het gevecht tegen de tijd. Zodra de personages zich overgeven, worden zij door en met hun schepper en
schepping onsterfelijk. Dat is het wonderlijke van Mulisch werelden.
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De vergelijking van Orpheus met het hoofdpersonage in Lucifer lijkt slechts bijzaak, maar heeft
daarom niet minder betekenis. Schrijvers en lezers hebben met elkaar gemeen dat ze verhalen en
verhaalelementen verbinden om tot een voltooid scheppend werk of tot een kloppende betekenis te
komen. Soms hebben zij daarvoor inspiratie nodig, en in een enkel geval zou het zo kunnen zijn dat
ze daar een moord voor willen doen, een pact met de duivel willen sluiten. Orpheus vermoordt Eurydice omdat de kunstenaar in hem dat eist. Hetzelfde kan gelden voor Lucas Loos. Het verlies zorgt
in elk geval voor ware kunst, als een substitutie, als ode voor een dode. Palmen voert Orpheus op als
rouwend, en daardoor gezegend kunstenaar. De opstand tegen wat voor gebod dan ook is orphisch,
want het vernietigt en schept, tegelijkertijd. Verliezen is winnen, en andersom.
Achterberg, Mulisch en Palmen zijn zich bewust van hun eigen kunstenaarschap. Ze zijn ervan
doordrongen dat hun werken anders in elkaar zitten dan de werkelijkheid. Achterberg lijkt het gedicht te zien als op zichzelf staand, en daarom de moeite waard. Het zijn lyrische klaagzangen, geschreven vanuit een humanistische levenshouding. Mulisch beschouwt zijn oeuvre als een gigantisch
lichaam, een lichaam dat de werkelijkheid tot een mythe maakt, waar alles zin heeft. De mythen zelf,
plus het talige spel dat gespeeld wordt, moet de postmoderne mens op een vreemde manier troost, of
op z’n minst ontspanning brengen. Maar Palmen zoekt naar een manier om fictie weer op te nemen
in het leven en andersom. Niet het plezier van de schrijver, maar het nut voor de lezer moet voorop
komen te staan. Het zijn lezers die, door de ficties en verhalen om zich heen, bewust positie kunnen
kiezen ten opzichte van die verhalen, en de werkelijkheid op die manier naar hun hand kunnen zetten. Het is een zoektocht naar zin in tijd van devaluatie, een onderzoek naar de remedie tegen de
fragmentatie, een behoefte aan op z’n minst de schijn van eenheid en coherentie. Na de vaststelling
van het echec komt de acceptatie ervan, en daarop moet verder gebouwd worden. Op de vernietiging
volgt de schepping.
Dat die vernietiging en dat verlies voorwaarde zijn voor hun scheppingen, lijken de schrijvers
gemeen te hebben. Maar alleen bij Palmen wordt er gezinspeeld op actieve en bewuste handelingen
die de personages uitvoeren om tot die diabolische vernietiging te komen, zij zijn de veroorzakers
ervan - in elk geval in één mogelijke lezing. Bij Achterberg en Mulisch overheerst nog het idee van
slachtofferschap: het verlies van de geliefde overkomt en overvalt hun personages in zekere zin.
Hoewel ook gefascineerd door aan- en afwezigheid, door iets en niets, destructie en constructie, is
het scheppen door verlies bij hen geen keuze, maar eerder een logisch gevolg van hun situatie.
Wellicht past Palmens zojuist geschilderde zoektocht in de ontwikkeling die Vaessens signaleerde in De revanche van de roman. De vrijblijvendheid van het in zichzelf gekeerde relativistische
postmodernisme gaat volgens Vaessens wringen bij schrijvers die in datzelfde postmoderne tijdperk
werken. Schrijvers die op zoek gaan naar mogelijkheden voor de literatuur om meer geëngageerd te
zijn, noemt hij laatpostmodernisten, die dan vervolgens de laatpostmoderne positie krijgen toebedeeld. Zowel de naam van de stroming als de karakterisering ervan roepen vraagtekens op. De term
laat zien dat de voeling met voornoemde stroming groot is, ware het niet dat ook die stroming al
verwijst naar de stroming ervoor. Weliswaar een postmodern procédé, maar als er over tien jaar ook
nog eens neo-laatpostmodernisten te onderscheiden zijn, is de verwarring compleet. Het laat zien
dat de genoemde stromingen een eigen naam verdienen. Als het begrip niet al zo compleet gewor57

teld was in de huidige literatuurbeschouwing, zou mijn voorstel zijn het begrip postmodernisme met
betrekking tot literatuur te vervangen voor ludisme, via het Latijn verwijzend naar het spelelement in
die literatuur.1 Het laatmodernisme zoekt dan naar mogelijkheden om zich meer op de wereld van
de lezers te betrekken; het lezen en interpreteren wordt steeds centraler, wat een begrip als lectisme
oproept.2 Nog steeds geworteld in en bewust van dezelfde literaire tradities, maar zonder zich afzijdig
te houden.
Hoe dan ook hebben we te maken met drie compleet verschillende werelden, maar geschapen
vanuit onder andere de Orpheus-figuur, en geconstrueerd met dezelfde bouwstenen. Achterberg
staat nog in de traditie die het individu en het geloof in de toekomst in ere houdt: hij blijft proberen.
Maar Mulisch is in de net voorgestelde terminologie bij uitstek een ludist: het plezier in het vermengen van feit, fictie en fantasie, plus het spelen met conventies, verwachtingen en verwijzingen is één
van de kloppende spieren in zijn literair lichaam. Die schijnbare vrijblijvendheid is echter geen optie
voor Palmen. Als het lectisme zou bestaan, zou ze daaronder gerekend kunnen worden. Net als Orpheus zou ze daarmee een verbinder, een verzoener, een harmoniserende kracht in de literatuur zijn,
die verschillende werelden dichter bij elkaar brengt. Een kracht die het omkijken waard is: Orpheus
is nog lang niet uitgezongen.

Meteen alluderend op het ‘Luddisme’ en de Luddieten die naar het voorbeeld van Ned Ludd de ‘systemen’ in de fabrieken saboteerden ten tijde van de
industriële revolutie.
1

Een term die zowel doet denken aan lectuur als aan
het het eclectische element in veel moderne literatuur: het (functioneel) combineren van kenmerken
van verschillende stromingen.
2
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7 | Bijlage 1
Verkennende lijst van literaire, muzikale en filmische werken waarin de Orpheusmythe een rol speelt1
♫
♪

= Opera. Na de naam van het werk worden componist / librettist vernoemd.
= Cantate of muzikaal werk.

T

= Theater, verwijzend naar ofwel de tekst, ofwel de uitvoering.

P

= Poëtisch werk, ofwel een gedicht, ofwel een hele bundel.

B

= Boek, in elk geval proza, vaak in romanvorm.
= Film. vernoemd staat de regisseur.

1480
1600

T

♫

1600
1607
1647

♫
♫
♫

±1643

T

1654
1683
1690
1699

P

♫
♫
♫

1726 ♫
±1735 ♪
1762
1791

♫
♫

1792

♫

1820
1827

P

1829
1830
1856
1858
1877

♪
P
B

♪
♫
♪

Fabula di Orpheo. Angelo Poliziano.
Euridice. Jacopo Peri/ Ottavio Rinuccini.
Euridice. Giulio Caccini / Ottavio Rinuccini.
L’Orfeo, favola in musica. Claudio Monteverdi /Alessandro Striggio.
Orfeo. Luigi Rossi / Fransesco Buti.
El divino Orfeo. Pedro Calderón.
Uitvaart van Orfeus Vondel.
La lira d’Orfeo. Antonio Draghi / Nicolò Minato.
Orphée Louis Lully / Michel du Boulay.
Die sterbende Eurydice oder Orpheus. Reinhard Keiser / Friedrich Christian Bressand.
Orpheus oder Die wunderbare Beständigkeit der Liebe. Georg Phillip Teleman/ Bressand.
Orfeo. Cantate voor sopraan. Giovanni Battista Pergolesi.
Orfeo ed Euridice. Cristoph Willibald Gluck / Ranieri Calzabigi.
L’ anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice Joseoh Haydn /Carlo Fransesco Badini.
Орфей и Эвридика — Orfey i Evridika. Yevstigney Fomin / Yakov Knyazhinin.
Orpheus. Percy Byssche Shelley.
La mort d’Orphée. Cantaten. Hector Berlioz.
Orpheus Pierre-Simon Ballanche.
Sarrasine. Honoré de Balzac.
Orpheus. Symfonischt gedicht van Franz Liszt.
Orphée aux enfers. Jacques Offenbach / Hector Jonathan Cremieux & Ludovic Halévy.
La mort d’Orphée. Cantate voor tenor en orkest. Leo Delibes.

Samengesteld o.a. met behulp van De Laet 1976 & 1978, Van der Paardt 2003, Wielaert 1998, Nellissen 2012 &
Wikipedia 2012. Waar vaak ook meer informatie te vinden is. Dichters die zich ook met de stof hebben laten
inspireren zijn o.a. André Gide, Jaap Harten, Raymond Herreman, Leconte de Lisle, Helene Nolthenius, Huub
Oosterhuis, Willem Jan Otten, René Puthaar, Hedwig Speliers, Paul Valéry, P.N. Van Eyck, Albert Verwey en
Willem Wilmink.
1
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1902
1910
1919
1919
1921
1922
1925
1927
1924
1937
1940
1941
1941
1943
1944
1944

B
P
T
P
T
P
T

♪
♫
P
P
P
P
T
P
P

1946
1949
1950
1950
1951
1952
1953
1955
1955.
1956
1958
1958
1960
1960
1961
1961

De terug-tocht. In: Interludiën I. Karel van de Woestijne.
Orpheus und Eurydike. Oskar Kokoschka.
Orpheus. In: De Beweging 15. Adwaita, alias J.A. Der Mouw.
Orphée-roi. Victor Segalen.
Die Sonette an Orpheus. Rainer Maria Rilke. 2
Orphée. Jean Cocteau.
Der neue Orpheus. Cantata. Kurt Weill / Ivan Goll.
Les malheurs d’ Oprhée. Darius Milhhaud / Armand Lunel.
Orphée agonisant. In: Matière Céleste. Pierre Jean Jouve.
Orpheus gaat voorbij. Bert Decorte.
Orpheus en Eurudike. Luc Indestege.
Tombeau d'Orphée. Pierre Emmanuel.
Euridice. Jean Anouilh. Libretto, bedoeld voor Debussy, postuum uitgegeven.
Orpheus. Een cyclus. Barend Rijdes.
Eurydice. Gerrit Achterberg.

P

Orpheus en Eurydice. Maarten de Rijk (pseudoniem van N. A. Donkersloot)
Orphée. Symfonisch gedicht. Jean-Louis Martinet.

P

Orpheus en Ahasverus. Jacques Presser.
Orpheus. Igor Stravinsky. Voor kamerorkest. Balletuitvoering door Balanchine.

±1945
1945 ♪
1945
1946

Orpheus in de Dessa. Augusta de Wit.

♪
B
P
B
B
B
P
P
P
B
T
B

♫

De geliefde van Falun. Hubert Lampo.
Orpheus en Eurydice. In: Gestelsche liederen (1949). Simon Vestdijk.
Orphée. Jean Cocteau.
Orpheus, korte roman. Albe (alias Renaat Anton Joostens)
Klaaglied om Agnes. Marnix Gijsen.
De hondsdagen. Hugo Claus.
Orfuis. In: Van de afgrond en de luchtmens. Lucebert
Tracisch I. In: Het levend monogram. Ida Gerhardt. 3
oa. Niet omzien. en Orpheus. In: Orpheus in dit avondland. Herwig Hensen.
Het zwarte licht. Harry Mulisch.
Orfeu Negro. Marcel Camus.
Orpheus Descending. Tennessee Williams.
De kater van Orpheus. Bernard Kemp (pseudoniem van Bernard-Frans van Vlierden)
Le Testament d’Orphée. Jean Cocteau
La Tragedia di Orfeo. Wilhelm Killmayer, naar Poliziano (1480).
/B L’année dernière à Marienbad. Alain Resnais.

2

Zie ook het gedicht: Orpheus. Eurydike. Hermes. uit 1904.

3

Zie oa ook de gedichten: Orphisch (1973), De herschepping (1970).
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1964
1969
1969
1970
1975
1977
1978
1982
1985
1985
1988
1989
1990
1992
1998
1998
1999
2000
2000
2005
2007
2010
2010
2010
2011

B
B
P
B
B

♫
P
B
B
P
B
B
B
B

P
T
B
B
T
B
B

Orpheus. Openingsverhaal van Het mes op de keel. Jeroen Brouwers.
De goden moeten hun getal hebben. (of Kasper in de onderwereld). Hubert Lampo
Orpheushanden. Leonard Nolens
Paralipomena Orphica. Harry Mulisch.
Twee vrouwen. Harry Mulisch.
Orpheus. Louis Andriessen / Lodewijk de boer.
Orpheus. In: Een otter in Americain. Hans Warren
Geyersteyns dynamiek. Willem Frederik Hermans.
De wegen der verbeelding. Hella S. Haasse.
Het dierenboek, of Stoet van Orpheus. J. P. Guepin,
De zondvloed. Jeroen Brouwers.
Au pair. Willem Frederik Hermans.
Orpheus Descending. Film naar gelijknamige tekst van Williams, regie Peter Hall
Een vreemde stam heeft mij geroofd. Willem Brakman.
De procedure. Harry Mulisch.
What dreams may come. Vincent Ward.
Eurydice. In: Een dunne duurzaamheid. Hester Knibbe.
Geen lied. Ramsey Nasr.
Orpheus Emerged. Jack Kerouac. Postuum verschenen, geschreven in 1944-1945.
Orpheus. Joel Rose.
Lucifer. Connie Palmen.
Orfeo. Jeroen Willems en slagwerkgroep Track.
De weldoener. P.F. Thomése.
The Deep. Simon Donald.
Mag ik Oprheus zijn? Esther Jansma. Beschouwend.
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