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De witkiezelstotteraar 

 

 

 

traduire, je ne peux pas: 

je serai traduit 

 

 

 

Bespreking van Wiebke Amthor: Schneegespräche an gastlichen Tischen. 

Wechselseitiges Übersetzen bei Paul Celan und André du Bouchet, Heidelberg 

2006. 

 

 

 

Alvorens het boek te openen… 

 

Voordat ik ben begonnen dit boek te lezen heb ik me rekenschap gegeven van mijn 

drijfveren dat te doen. Zelden ben ik met zulke hoge verwachtingen begonnen een 

proefschrift te lezen, en zelden heb ik een dissertatie gelezen dat zo aan mijn 

verwachtingen bleek te voldoen. Waarom wilde ik het lezen? 

 

Allereerst uit belangstelling voor de poëzie van Paul Celan en voor zijn vertalingen 

van René Char en André du Bouchet die mij de ogen hebben geopend voor deze 

dichters.  

 

Ten tweede uit interesse voor André du Bouchet. Ik was erbij toen André du Bouchet 

op 22 mei 1986 in Tübingen over Hölderlin sprak en bekende dat hij Hölderlins taal 

niet kent maar zich daardoor niet heeft laten tegenhouden hem te vertalen. Deze 

lezing, gemodereerd door Bernhard Böschenstein, heeft een onuitwisbare indruk op 

mij gemaakt. 

 

Ten derde interesseer ik me voor vertalen. Ik heb stukken van Foucault en Deleuze 

over Nietzsche, en een stuk Van Cacciari over Mies van der Rohe vertaald, zonder 
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daarbij expliciet na te denken over wat vertalen eigenlijk is. Het koste me bij deze 

stukken ook nauwelijks moeite. Vertalen werd voor mij pas een probleem toen ik met 

María Zambrano aan de slag ging en uit het Spaans ging vertalen, terwijl ik eigenlijk 

alleen maar de basis van deze taal ken. Sindsdien is het probleem alleen maar 

verergerd. Mijn recente Hölderlin-vertalingen hebben mij aan de rand van mijn 

taalvermogen gebracht. Ik ben nog steeds niet over de irritaties en het gevoel van 

onmacht heen, waaraan ik door dit werk ben gaan lijden. En dat, gek genoeg, hoewel 

ik de Duitse taal ken en Hölderlin één van de voornaamste redenen voor mij is 

geweest om Duits te gaan studeren. 

 

 

 

 

Nu maak ik het boek open… 

 

… en word ik gerustgesteld. Want het gaat niet over wat een goede of een slechte 

vertaling is, het gaat überhaupt niet over oordeel en kritiek. Het gaat erom gebrekkige 

taalkennis productief te maken en voorbij de vraag naar mislukking of succes naar 

vertalingen te kijken.  

 

En het gaat erom het verdriet en de blijdschap van de taal te zien. Het verdriet van 

Celan die weliswaar veel talen sprak, maar voor wie er maar één telde: het Duits. Zijn 

liefde voor zijn moedertaal werd echter gebroken omdat het juist de Duitsers waren 

die zijn moeder hebben vermoord. Celan is daar nooit over heen gekomen en zijn 

gedichten zijn het getuigenis van de breuk die dwars door zijn Duits, door het Duits 

heen loopt. Voor Celan geldt dus in nog sterkere mate wat Derrida over zichzelf zegt: 

“Ik heb maar één taal, en die is niet van mij.” (24)  

 

Maar er is ook de blijdschap van de taal, voor de positieve kant van de ontworteling 

en voor het vertrouwen in de ontheemding. Dat geldt vooral voor du Bouchet die 

Hölderlin vertaalt zonder kennis van het Duits, en dat aandurft omdat hij met zijn 

dichterschap zelf aan de oorsprong van de handeling van het spreken staat, 

aanwezig is bij het ontwaken dat de mens tot mens maakt, zoals Henri Maldiney 

zegt. (54) 
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Hun wederzijdse vriendschap heeft voor Celan en du Bouchet veel betekend. Celan 

beschouwt haar als een groot positief teken (60), du Bouchet ontleent aan hun 

wederzijdse gerichtheid op wie zich van hen afkeert en op wat zich aan hen onttrekt 

(64) een diep gevoel van zekerheid en bevestiging (certitude et confirmation) (65). 

 

 

 

Elementaire landschappen 

 

Wiebke Amthor karakteriseert de poëzie van André du Bouchet als ruimte van 

elementaire landschappen. Het dichterlijke ik trekt over de wegen en langs de 

bronnen, en brengt zo het landschap tot leven zonder er een thuis te vinden. Zijn 

gedichten lijken op de voren die de ploeg door de akkers trekt, en maken scheuren 

en leemten zichtbaar die hun neerslag vinden in de voor du Bouchet zo 

karakteristieke typografie met veel wit en witregels. Woorden zijn als sneeuw en 

bergen zijn als lichamen van gletsjers: “steen.      Sneeuw.      Water.            Wanneer 

jullie woorden zijn, spreek.” (174) Gedichten zijn voor du Bouchet vertalingen van het 

landschap. Zijn poëzie drukt een voor onze tijd ongewoon groot vertrouwen uit in de 

woorden en de dingen. De dichter is een veerman die ons tussen beide oevers kan 

overzetten. 

 

 

 

 

 

Stotteren 

 

Amthor besteedt veel aandacht aan hoe Celan en du Bouchet elkaars poëzie 

vertalen, en hoe telkens hun eigen aard en poëtologie daarin doorklinkt. Ook laat zij 

mooi zien hoe uit de vertalingen weer nieuwe gedichten ontstaan. Opmerkelijk 

daarbij is haar uitstapje naar het werk van Edmond Jabès, en de vele verwijzingen 

naar Derrida, Deleuze & Guattari en anderen die haar helpen haar originele visie op 

vertalen verder te onderbouwen. 
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Maar het mooiste vind ik wat zij zegt over een gedicht van Celan, dat misschien du 

Bouchet op het oog heeft en dat gaat over stotteren. Er zijn mensen die om van het 

stotteren af te komen kiezelsteentjes in hun mond doen om zichzelf zo te dwingen 

duidelijker te articuleren. Maar stotteren is natuurlijk ook een zoeken naar taal, naar 

het juiste woord, naar de juiste uitspraak. Daarom speelt het voor beide dichters zo’n 

belangrijke rol.  

 

Wel nergens zo mooi en indringend als in Celans gedicht Zur Nachtordung Über- 

waar telkens de woorden worden onderbroken en stamelend een onbezongen, 

onbedwongen en onomwonden held wordt vereerd, die zich niet wijdt aan de orde 

van de dag maar aan de orde van de nacht, en zijn tent heeft opgeslagen in het 

kamp van de dwazen en de dolenden. Die held, de witkiezelstotteraar, zou Celan 

daarmee du Bouchet bedoelen? Het zou in ieder geval een hommage aan hem 

kunnen zijn. (305) 

 

 

 

Nu gaat het boek dicht … 

 

Of Celan met dit gedicht du Bouchet bedoelt, Amthor is veel te wetenschappelijk 

ingesteld om dat zo maar te zeggen. Er is geen bewijs voor, maar naar mening zou 

het kunnen. Het boek van Wiebke Amthor is een wetenschappelijk proefschrift. Het 

gaat om filologisch onderzoek, om het nauwkeurig lezen van niet alleen 

gepubliceerde brieven en gedichten, maar ook van niet gepubliceerde documenten 

en handschriften uit de nalatenschap van beide dichters. Het gaat om het 

constitueren van teksten, om fazenanalyse, om de vergelijking van verschillende 

stadia en van onderscheiden versies van een tekst, en om varianten. Alles is 

beargumenteerd en gecontroleerd. Het boek heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik 

voel me gesterkt in de ingeslagen weg: doorgaan met vertalen ook al zal ik de taal 

nooit beheersen, ook al is taalbeheersing niet mogelijk. 
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Het motto 

 

Het motto is van André du Bouchet: Notes sur la traduction, André du Bouchet: Ici en 

deux, Parijs 2011, 98. In hetzelfde boek lezen wij op pagina 113: “neige.      Glace.      

Eau.           Si vous êtes des mots, parlez.” 
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Wanneer André du Bouchet over Hölderlin praat … 

 

Wanneer André du Bouchet over Hölderlin praat, komen ook andere dingen aan de 

orde en gaat het aan de hand van Hölderlin over de taal in het algemeen en de taal 

van de poëzie in het bijzonder. Rondom het gedicht ontstaat een complete nieuwe 

taalfilosofie. Op 21 maart 1970 in Stuttgart begint du Bouchet met te bekennen dat hij 

het Duits als taal van Hölderlin eigenlijk helemaal niet meester is. Maar zelf vindt hij 

dat niet erg. Taal is altijd ook een kwestie van toeval, van de geboorte in een bepaald 

land en met ouders die een bepaalde taal spreken. Door dat toeval moet je je niet 

laten afremmen. Zo’n hindernis kan juist stimulerend werken. Het gaat er niet om een 

taal te beheersen, maar in te zien wat de taal je wil aanreiken vanuit iets dat buiten 

ons bereik en onze macht ligt.  

 

Daarbij is Kassandra voor du Bouchet een leidsvrouw. Zij spreekt weliswaar Grieks, 

maar niemand begrijpt haar zoals niemand ertoe in staat is een orakel te verstaan. 

Maar niet alleen Kassandra, ook het geschreeuw uit Hölderlins gedichten (van 

vreugde, van de bossen, van zwaluwen) blijft een teken waarvan men niet altijd de 

betekenis ziet. Dat komt omdat Hölderlins gedichten volgens du Bouchet een 

enclave zijn waarin zich een toekomst aankondigt, waarover wij niet kunnen 

beschikken. Het lieflijke blauw uit Hölderlins gedicht “dooft uit in de witheid van een 

ons heel nabij naamloos fundament”. (HJb 1969-1970, 82-83) Du Bouchet 

beschouwt Hölderlins poëzie als een plaats waar blijkt dat de taal ambteloos is 

geworden en ontheemd is geraakt. En dat is bedoeld in positieve zin. 

 

Op 22 mei 1986 in Tübingen borduurt hij verder op dit thema door, en vergelijkt hij de 

taal met een hand. Met kan zijn vuist ballen om zich door te zetten en iets naar zijn 

hand te zetten, maar men kan zijn palm ook openen en de dingen laten gaan. In 

beide gevallen gaat het om dezelfde hand en om dezelfde taal, maar telkens met 

twee verschillende en tegengestelde functies: domineren of ontzien, onderwerping of 

vrijheid. Voor de vrijheid zijn wij bang. Maar wanneer wij de dingen willen vrij laten, 

dan moeten wij proberen de angst te overwinnen, niet schrikken van de andersheid 

van de vreemde taal en het begroeten dat wij geen houvast meer vinden. Bij het 

vertalen vind je geen vaste grond onder je voeten: “De confrontatie laat bevroeden 
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wat in het behoud verloren zal gaan.” (HJb 1988-1989, 326 en 347) Hölderlin wijst 

daarbij de weg. 

 

Je kunt niet zonder risico’s van je gebalde vuist een geopende hand maken, maar 

het is wel aan iedereen gegeven hiervoor te kiezen of niet. Dat betekent intussen niet 

dat de gewone taal de taal van de machtswil zou zijn en het gedicht slechts 

getuigenis zou afleggen van een onschuldig blauw. Veeleer is het gedicht de plek 

waar de breuk tussen beide typen taal in de taal zelf zichtbaar wordt door te 

stotteren, door Pallaksch te stamelen of door te vertalen terwijl je dat niet kunt. Het 

gedicht is hindernis en steen des aanstoots. Het is niet zuiver. Ook in de stilte tussen 

de woorden en in het wit van de witregels zit iets agressiefs. Maar anders dan de 

gewone taal wijst het gedicht een andere kant op, de taal houdt op toe te eigenen en 

te verinnerlijken. Het gedicht onteigent en brengt ons in contact met het buiten, met 

de onmiddellijkheid van een directe ervaring. 

 

Hoewel de poëzie voor du Bouchet dus zeker niet staat voor een schaduwloos ja 

scoort zijn poëtologische taalfilosofie bij mij hoog. Zij is niet zozeer een bijdrage aan 

het Hölderlin-onderzoek als wel een manier om aan de hand van Hölderlin iets ter 

sprake te brengen waaraan eigenlijk niemand voorbij kan. Meestal kun je van een 

interpretatie wel zeggen “Ja, zo kun je het ook zien.” Maar wat du Bouchet hier zegt 

gaat beslist verder en is niet vrijblijvend. Door het conflict met de taal aan het daglicht 

te brengen en in de taal uit te vechten is de poëzie ertoe in staat de wereld beter te 

benoemen en onszelf beter te begrijpen Zo helpt zij ons beter te leven. 

 

 

 

De tekst van beide redevoeringen van André du Bouchet over Hölderlin staan met 

Duitse vertaling door Renate Böschenstein Schäfer op de aan het Hölderlin-Jahrbuch 

gewijde webpagina van de Hölderlin-Gesellschaft. Het gaat om de jaargangen 1969-

1970 en 1988-1989. 
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“Wij geloven de wereld te begrijpen, in werkelijkheid worden wij slechts door 

haar bezocht.” Opzet voor een verkennend onderzoek 

 

 

 

Een taal voor de kunst 

 

Doel van dit verkennende onderzoek is het titelcitaat van Pierre Tal-Coat te begrijpen 

en het te gebruiken om het werk van deze schilder beter te begrijpen. Maar het gaat 

niet alleen om zijn werk maar ook om het wereldbeeld dat daarin tot uitdrukking komt. 

En het gaat om een visie op de wereld en op de rol van de mens daarin. Een ding is 

nu al zeker: de mens begrijpt de wereld niet maar denkt dat hij dat wel doet. En nog 

een ding is zeker: juist door haar beelden en door de wijze waarop zij haar 

beeldkarakter overschrijdt kan de kunst hem helpen de juiste verhouding tot de 

wereld te vinden. Er worden dus eisen gesteld aan de kunst, haar maker en haar 

beschouwer. Want het gaat om een bijdrage aan of een ingreep in de filosofie als de 

plek waar de mens over zichzelf en de wereld nadenkt. Er is veel in het geding 

wanneer Tal-Coat zegt “Wij geloven de wereld te begrijpen, in werkelijkheid worden 

wij slechts door haar bezocht”, terwijl bijvoorbeeld Wittgenstein zegt “De wereld is 

alles, wat het geval is”. Het verkennende onderzoek is op de eerste plaats filosofisch 

van aard en om die reden geconcentreerd rondom het titelcitaat. 

 

Als parcours stel ik voor Tal-Coats werk nader te bestuderen aan de hand van het 

tijdschrift Derrière le Miroir (DLM). Daarin staan originele litho’s die het mogelijk 

maken zijn werk niet alleen voor ogen te hebben maar ook letterlijk in de hand te 

houden. De beschouwing van het werk wil ik dan completeren met teksten die de 

dichter André du Bouchet, maar ook Tal-Coat zelf  daarbij hebben geschreven. Ik laat 

me door deze teksten helpen een taal te vinden het werk van Tal-Coat te beschrijven 

en te begrijpen. Belangrijk hulpmiddel daarbij is het instructieve boek dat Jacques 

Depreux over du Bouchet schreef en dat bijna als een soort woordenboek kan 

functioneren dieper in de kunst van deze twee meesters door te dringen.  

 

De contemplatie van deze kunst stelt hoge eisen. Het bekijken van deze litho’s stelt 

een existentiële vraag: wie ben ik en wat komt er eigenlijk op me af? Wat gebeurt er? 
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Niet alleen in deze litho’s maar ook in de wereld die zij oproepen en in de wereld 

waarin ik leef. Kunst bekijken is hier niet alleen een spiritueel genoegen (hoewel dat 

zeker ook) maar daarnaast een harde confrontatie. Hoe komt dat? Gewoonlijk wordt 

de kunst getemd door het instituut museum en getemperd door de kunsteducatie die 

de kunst begrijpelijk maken en dichterbij brengen. Deze institutionele kaders maken 

het bekijken van kunst gemakkelijker en soms zelfs tot een onschuldig genoegen. Bij 

het bekijken van DLM in de intimiteit van de huiskamer realiseer ik me echter hoe ver 

de moderne kunst eigenlijk van ons afstaat en hoeveel er voor nodig is om haar 

dichterbij te brengen. Daardoor is het begrijpelijk dat het werk van Tal-Coat zo 

onbekend is gebleven; het brengt bij de beschouwer gewoonweg te veel teweeg. 

 

 

 

Derrière le Miroir  

 

Ik blader door DLM 64|1954 (het eerste nummer in de reeks dat aan Tal-Coat is 

gewijd), bekijk de litho’s en zie (of denk te zien) velden, bloemen, hooi, stro, 

landbouwwerktuigen zoals eg en ploeg, omgeploegd land, raster van een eg, de zon, 

een muur of een omheining, voetafdrukken of sporen van wilde dieren. Het is volop 

zomer. Het gaat niet om afbeeldingen en er is geen gebruik gemaakt van het 

perspectief of van het multiperspectivisme zoals we het gewend zijn van het 

kubisme. Deze kunst kent wel degelijk beelden maar overschrijdt ook het 

beeldkarakter van de kunst naar… Ja, naar wat eigenlijk? Net als de kunstenaar zijn 

wij deelgenoot van de weg en bevinden wij ons midden in de natuur. De natuur is 

niet iets om naar te kijken maar iets om zich in te bevinden. Dit zich bevinden, dat 

wordt gedocumenteerd door de kunst van Tal-Coat, en ook dat er eigenlijk alleen 

maar weg is. Zo lijkt het, in ieder geval is dit het vertrekpunt van mijn vraagstelling. 

 

Kijk ik dan naar DLM 199|1972 (het laatste aan Tal-Coat gewijde nummer van de 

reeks), dan ziet dit nummer er minder uitbundig uit, het geheel is veel soberder, wel 

vrolijk, bijna sereen. De pagina’s worden niet meer in het geheel gevuld, en er is veel 

wit. Af en toe is er een dikke, brede en zware monochrome laag met één of twee 

lijnen erdoor. Zijn die lijnen de paden van de schilder door de ondoordringbare 
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wereld? Af en toe is er een bocht. Bochten zijn belangrijk voor Tal-Coat. Zijn tekst 

opent met 

 

Courbure! 

que par elle toutes traces sont gardées 

et aillent à l’anéantissement. 

Comme suspendue, 

 la rencontre de deux regards. 

 

In de aanvoegende wijs wordt de bocht aangeroepen. Het gaat om een vrome wens. 

Moge door de bocht alle sporen worden behouden en naar hun vernietiging gaan. 

Wellicht is de gedachte dat wanneer je een mars maakt de horizon wijkt. Dat wil niet 

zeggen dat je je doel niet kunt kiezen of dat je het doel niet zou kunnen bereiken, 

maar uiteindelijk is er toch altijd een horizon die met je meegaat en die telkens 

opnieuw wijkt en ontsnapt. In die zin worden uiteindelijk alle sporen uitgewist en 

begin je bij iedere bocht opnieuw zoals na ieder bocht je voetstappen beginnen te 

verdwijnen. Maar wiens blik wordt hier opgeschort? De tekst heet dialoog. Wie 

spreken met elkaar? Op de litho’s kan ik geen mensen ontdekken. Maar misschien 

gaat de dialoog niet tussen mensen maar tussen de sporen en de bocht en wordt bij 

iedere bocht de dialoog tussen de voetstappen en de kromming opgeschort, zoals 

ook twee mensen elkaar niet blijvend kunnen aankijken? 

 

Hoe dan ook, in de litho’s van deze twee nummers (maar ook in de andere nummers) 

gaat het telkens om de weg, om de wandelaar die een pad volgt of zich een baan 

breekt. Er zijn nauwelijks andere mensen, er is alleen de natuur, de wind en het 

weer. En bij alle abstractie is er telkens de aarde, begrepen als roerloze bodem. Daar 

loopt de schilder overheen. Het doek waarop hij schildert verhoudt zich tot het 

schilderij zoals de aarde tot de wandelaar en zoals het lege papier tot de dichter. 

Aarde, doek, papier, zij zijn de drager. En die drager heeft naar mijn mening iets 

nihilistisch. Maar ik bedoel dat positief. Het niets helpt. Men kan altijd wissen of 

witten, men kan altijd uithuilen en opnieuw beginnen, verandering is altijd mogelijk. 

Omdat de besneeuwde aarde, het onbeschreven blad en het lege doek er altijd zijn 

en altijd teruggehaald kunnen worden. Het lege is de drager. In die zin is voor mij het 

nihilisme positief. Maar vooral dit thema behoeft uitwerking en bewijsvoering want het 
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is mijn interpretatie. Du Bouchet en Tal-Coat benoemen het namelijk zelf niet als 

nihilisme. 

 

Op de litho’s staat eigenlijk maar heel weinig. Maar binnen dit weinige is de meester 

vrij. Vrij om zichzelf tot tegenwoordigheid te brengen, vrij om een wig in de tijd te 

slaan of door een bocht in het landschap te tekenen. Je voortbewegen betekent ook 

altijd licht voorover hellen, jezelf een beetje laten vallen. Prae-sens betekent 

enigszins aan het zijn vooraf gaan, iets eerder zijn dan het zijn. Dit zijn heeft 

uiteindelijk geen doel, je loopt af op een horizon die wijkt, de aarde is niet zo veel 

anders dan de hemel, eventuele obstakels kunnen worden overwonnen, maar dan 

komen er weer nieuwe obstakels. Het is wel een wereld van puur natuur, er komt 

geen stad of stedelijkheid aan te pas. Het is echt provinciekunst. De leegte van het 

nihilisme – het onbeschreven papier, het onbeschilderde doek, de roerloze aarde – 

blijft in mijn interpretatie de basis, verdwijnt niet en schemert altijd door. Zoals je een 

stap doet, zoals je een streek zet, zoals je een woord schrijft – het is één en 

hetzelfde proces. 

 

 

 

Erfgenamen van Hölderlin 

 

Behalve de uitleg van het titelcitaat is het hoofddoel van deze verkenning de stelling 

te bewijzen dat du Bouchet en Tal-Coat erfgenamen van Hölderlin zijn. Er zijn voor 

mij veel redenen om dat te beweren. Du Bouchet heeft Hölderlin vertaald, over hem 

geschreven en een specifiek aan hem ontleende taalfilosofie van het stotteren en het 

stamelen ontwikkeld. Voor alle drie is de opvatting van de wereld als iets nauwelijks 

doordringbaars kenmerkend terwijl de natuur hun eigenlijke element is. Hoewel het 

grote kunstenaars zijn, hebben zij moeite zich uit te drukken en kunnen zij daardoor 

soms opvliegend zijn. Leven is niet veel anders dan wandelen of een mars gericht op 

een onbekend doel maar over een dragende aarde. Alle drie hebben een positief 

besef van het nihilisme. Men kan altijd opnieuw beginnen met een leeg doek, een 

onbeschreven blad of een eerste stap. Wissen en witten is altijd de basis. Daarom 

zijn veranderingen altijd mogelijk. Maar er is ook een verschil. Leegte is voor alle drie 

belangrijk, en bij alle drie gaat het om sporen. Alleen bij Hölderlin gaat het om het 
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spoor van de verdwenen goden waarin hij wandelt, terwijl het bij Tal-Coat en du 

Bouchet gaat om het spoor van de mens, om hun eigen spoor. Desalniettemin 

hebben alle drie dan weer gemeenschappelijk dat hun werk zo moeilijk kan worden 

begrepen omdat het zo concreet en zo eenvoudig is en om dingen gaat die heel nabij 

zijn. Ja, het is hun simpelheid waar het om gaat. Zij hebben geen listen of wapens 

nodig. Hun simpelheid beschermt hen: 

Furchtlos bleibt aber, so er es muss, der Mann 

 Einsam vor Gott, es schützet die Einfalt ihn, 

  Und keiner Waffen braucht’s und keiner 

   Listen, so lange, bis Gottes Fehl hilft. 

 

Hölderlins ode Dichterberuf (tweede versie). Friedrich Hölderlin: Gedichte. Eine 

Auswahl, bezorgd door Gerhard Kurz, Stuttgart 2015, 59. 
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“Dit niets, deze leegte die het ding en ik gemeenschappelijk hebben…” 

Tips en suggesties uit de dissertatie van Sylvie Decorniquet I 

 

 

 

Het doel van mijn verkenning is tweeledig. Ik wil ten eerste proberen te duiden wat de 

schilder Tal-Coat bedoelt wanneer hij zegt: “Wij geloven de wereld te begrijpen, in 

werkelijkheid worden wij slechts door haar bezocht.” Ten tweede wil ik onderzoeken 

of en zo ja in welk opzicht deze kunstenaar en de dichter André du Bouchet met wie 

hij veel heeft samengewerkt kunnen worden beschouwd als erfgenamen van 

Hölderlin.  

 

Als eerste stap wil ik het voor zover ik weet meest recente proefschrift over André du 

Bouchet en de schilderkunst doornemen op zoek naar tips en suggesties voor een 

antwoord op mijn beide onderzoeksvragen. Het proefschrift uit 2015 werd 

geschreven door Sylvie Decorniquet en heet “L’énergie de l’espace”: André du 

Bouchet: Reprendre à la peinture son bien. Deze paragraaf gaat over de eerste 134 

van de 454 pagina’s en behandelt haar inleiding, haar onderzoeksopzet en haar 

overzicht van hoe de Forschung tot nu toe du Bouchets werk heeft beschouwd. Ook 

passeren de dichters en de kunstenaars met wie du Bouchet zich heeft bezig 

gehouden één voor één de revue. Het is goed nu al vast te stellen dat deze grondige 

dissertatie voor mijn verkenning van fundamenteel belang is en een bibliografie van 

niet minder dan 52 pagina’s bevat. 

 

Decorniquet begint met de vaststelling dat literatuurkritiek doorgaans iets met macht 

en overwicht van doen heeft, terwijl de poëzie iets onschuldigs en machteloos heeft. 

Meestal kijkt men met ontzag naar de criticus die ertoe in staat zou zijn het werk uit 

te leggen terwijl de schrijver dat zelf niet zou kunnen. Deze op zich al even 

twijfelachtige als veel beleden opvatting gaat bij du Bouchet niet op, want du Bouchet 

legt zichzelf wel degelijk uit, en beschouwt zichzelf niet alleen als dichter maar ook 

als criticus en meer nog door zijn eigenzinnige typografie ook als schilder. Bovendien 

is Decorniquet er helemaal niet op uit het oeuvre van du Bouchet in zijn ontwikkeling 

te reconstrueren en er de ultieme waarheid van boven tafel te brengen. Daarvoor 

spelen in diens werk het niets, het wit en de afwezigheid een veel te fundamentele 



16 
 

rol. Het gaat hier om een “er-zijn zonder object en zonder antecedent”(10), om de 

tegenwoordigheid van iets waaraan niets vooraf gaat. 

 

In de jaren vijftig verrichtte André du Bouchet filosofisch-fenomenologisch onderzoek 

aan het CNRS (Centre National de Recherche Scientifique). Onder leiding van Jean 

Wahl stelde hij zich vragen als hoe de wereld in ons gezichtsveld komt en hoe de 

dingen daaruit weer verdwijnen. Schilderkunst speelt daarin een belangrijke rol 

omdat zij de onbeweeglijkheid in de beweging zichtbaar maakt. Schilderkunst is een 

tijdkristal en daarmee een voorproefje van onze verdwijning in het afscheid, het 

heengaan en het overlijden. (32) Wanneer du Bouchet over Giacometti schrijft als 

degene, die zich niet naar ons toekeert, dan is dat een toespeling op Rilkes brief aan 

diens Poolse vertaler Witold von Hulewicz van 13 november 1925 waarin Rilke de 

dood bestempelt als de van ons afgewende, als de onbeschenen kant van het leven. 

(43) 

 

Wanneer wij de wereld de rug toekeren, dan blijven wij toch op haar leunen. De 

wereld draagt ons in dezelfde mate waarin wij haar achter de rug hebben en ons 

voorwaarts bewegen in de richting van de horizon en daarmee in de richting van het 

einde van ons gezichtsveld. Schilderkunst maakt dat zichtbaar. (44) Du Bouchet 

heeft geen interesse in de kunstgeschiedenis als academische discipline of als 

historische wetenschap. Voor dit type wetenschapsbeoefening zegt hij onomwonden 

dat de schilderkunst niet bestaat. Schilderkunst gaat over iets anders, namelijk over 

de tijd die in het schilderen aan het werk is en die zich articuleert als verschijnen en 

verdwijnen. (49) 

 

Hölderlin speelt daarbij een voorname rol. Du Bouchet is vooral gefascineerd in hoe 

het beeld in diens poëzie opdoemt, en hoe de dichter probeert zich daarvan te 

ontdoen. Du Bouchet interpreteert Poussins schilderij Orion aveugle cherchant le 

soleil als het moment waarop de goden zich terugtrekken en de mythe verdwijnt.  

 

Onder verwijzing naar Hölderlins Patmos en zijn Sophokles-Anmerkungen wijst 

Decorniquet erop dat in Du Bouchets interpretatie de god nog steeds te dichtbij is en 

ons wel de rug moet terugkeren, zoals ook wij ons van hem moeten afwenden. Het is 
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het moment van de cesuur. Er is geen onderscheid meer tussen Orion en de natuur, 

en Orion is alleen nog maar een boom die tussen andere bomen wandelt.  

 

Het gaat om de tijd na het tragische ogenblik bij uitstek en om het ontstaan van het 

spoor dat als enige ons er nog aan kan herinneren dat de goden zich hebben 

teruggetrokken. De goden verdwijnen om plaats te maken voor de dingen. Het 

onderscheidsloos opgaan in de natuur en het onvoorwaardelijk toebehoren aan de 

bodem is volgens Decorniquet geen blijk van mislukking maar de grondslag van het 

contact met het niets dat onze relatie met de wereld kenmerkt. Aldus duidt zij het slot 

van du Bouchets Poussins-commentaar (waarin behalve Hölderlin ook Rimbaud 

doorspeelt): Ce n’est rien, j’y suis, j’y suis toujours, waarbij zij erop wijst hoe sterk 

hier weer het wit tussen de woorden en de letters de dragende kracht van het niets 

zichtbaar maakt. (Decorniquet 113-114 over L’Emportement du muet 9-13 en La 

peinture n’a jamais existé 85-91.) 

 

De interpretatie van Poussin aan de hand van Hölderlin laat zien hoe dichtbij poëzie 

en schilderkunst bij elkaar liggen en op welke geheel eigen wijze André du Bouchet 

zich daar rekenschap van geeft. Dat blijkt ook uit de samenwerking met Pierre Tal-

Coat die volgens Decorniquet de centrale referentie zal blijven (127). Ik weet niet wat 

Decorniquet ons over Tal-Coat zal gaan vertellen, maar op basis van waar wij nu 

staan kunnen wij toch al iets zeggen over Tal-Coats spreuk: “Wij geloven de wereld 

te begrijpen, in werkelijkheid worden wij slechts door haar bezocht.” Want de wereld 

is iets dat opdoemt en dan weer verdwijnt, het is iets dat is gefundeerd op het niets, 

dat strookt met de bodem van de aarde en het wit tussen de regels, maar bovenal is 

het zoals in het schilderij van Poussin een natuur die ons omhult en waarvan wij ons 

veel minder kunnen onderscheiden dan wij denken. Het landschap is niet iets om 

naar te kijken maar iets waarin wij verkeren en opgaan. 

 

Du Bouchet en Tal-Coat vormden samen met de filosoof Henri Maldiney een 

driemanschap. Maldiney zegt over du Bouchet dat hij dan wel geen filosoof mag zijn, 

maar toch als geen ander met uitzondering van Hölderlin tot denken aanzet: “Zijn 

filosofie is geen denken in de traditionele zin van het woord, maar aandenken zoals 

Hölderlin het bedoelt. Aandenken betekent zo maar, zonder hulpmiddelen of 

vooropgezette bedoelingen aan het ding denken. En dat kan alleen maar wanneer er 
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dit niets is, deze leegte die het ding en ik gemeenschappelijk hebben. Het denken 

bereikt dat omdat er iets is dat voorafgaat aan ons allebei, dat nog voor mij en het 

ding ligt, namelijk het opdoemen.” | “Sa pensée n’est pas un « Denken », mais un « 

Andenken » au sens hölderlinien ». Andenken c’est penser à même la chose. Or on 

ne peut penser à même la chose que s’il y a ce rien, ce vide en commun entre la 

chose et moi : la pensée l’atteint parce qu’il y a rencontre entre la chose et moi à 

l’avant des deux, dans le surgissement.” (Henri Maldiney, geciteerd door Sylvie 

Decorniquet, 98) 
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“Alles is schilderkunst.” 

Tips en suggesties uit de dissertatie van Sylvie Decorniquet II 

 

 

 

In deze paragraaf bespreek ik twee hoofdstukken uit het proefschrift van 

Decorniquet, en wel de hoofdstukken over de weg die doorlopen moet worden (Le 

tracé) en het kijken (La vision), pagina 135-295. Opnieuw begint Decorniquet te 

wijzen op het onderscheid tussen poëzie en kritiek. Poëzie is de taal van het 

onmiddellijke, van de directe ervaring, terwijl de kritiek een theorie opstelt waardoor 

de poëzie zich kan laten rechtvaardigen, waarin gevraagd wordt naar de functie en 

de legitimatie van de kunst. Du Bouchet bedient zich van beide genres, maar 

versterkt de positie van de dichtkunst door erop te wijzen dat poëzie ons vertelt over 

dingen waaraan niets vooraf gaat. Poëzie gaat over de primordiale ervaring. 

 

Om dit uit te leggen beroept Decorniquet zich in navolging van du Bouchet op 

Hölderlin, en wel op diens Opmerkingen over Sophokles’ Oedipus. Hölderlin heeft het 

hier over een cesuur, een inkeping die optreedt wanneer de gebeurtenissen in de 

tragedie ophouden alle aandacht op te eisen om plaats te maken voor het besef van 

wat er nu eigenlijk aan de hand is. Er ontstaat een hiaat, een leemte waarin men de 

verschrikking ziet. Die verschrikking is zo groot dat men er commentaar bij nodig 

heeft, en dat wordt dan ook gegeven door een ziener of een zieneres. Op deze wijze 

presenteert Hölderlin ons de voorstelling van wat niet voorstelbaar is, maar wel de 

onmiddellijke realiteit inhoudt van wie wij zijn en wat er gebeurt. 

 

Welnu, Decorniquet laat heel mooi zien hoe du Bouchet deze cesuur oppakt: “Il s’agit 

d’atteindre une « matière inhumaine », privée d’expressivité, privée de présence, 

presque de visibilité manifeste, susceptible non de signifier mais de tracer ce qui ne 

peut venir au langage.” (138) Dat wil zeggen dat er iets onmenselijks gebeurt, 

waarover men zich niet kan uiten, waar geen woorden voor zijn, iets dat zich aan de 

aanwezigheid onttrekt en nauwelijks zichtbaar wordt, dat men niet met behulp van 

tekens kan aanwijzen, maar waarheen wel een spoor loopt. Er zijn geen woorden 

voor, maar wat niet ter sprake kan komen, kan met behulp van deze leemte (denk 

opnieuw aan het wit van het papier) wel worden aangeduid. 
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Dit leerstuk is zowel voor du Bouchet als Tal-Coat van doorslaggevend belang. Tal-

Coat in wiens schilderkunst vaak sprake is van sporen, zegt “het spoor gaat over een 

onmiddellijkheid die al voorbij is.” Het zichtbare wordt geboren uit het onzichtbare en 

verdwijnt daar ook weer in. De woorden gaan niet alleen over de dingen, als sporen 

zijn zij ook ding te midden van de dingen (167) en daarom is de leemte tussen de 

woorden, het wit op de pagina waarop wordt getekend of geschreven zo beladen met 

een uit de diepte afkomstige energie. (169) 

 

Hölderlin is zeker niet de enige dichter die zo belangrijk is voor du Bouchet, ook 

andere dichters spelen een voorname rol, maar Decorniquet geeft met deze 

opmerkingen wel voeding aan mijn vermoeden dat du Bouchet en Tal-Coat kunnen 

worden beschouwd als erfgenamen van Hölderlin. Zijn theorie van de cesuur is voor 

hen namelijk het wezen van de poëzie, de kern van de schilderkunst. 

 

Eerder wees ik al op du Bouchets uitspraak dat de schilderkunst niet bestaat 

(Peinture 50). Decorniquet zet haar commentaar voort door erop te wijzen dat men 

het schilderen niet kan herleiden tot kunst of esthetica, tot een soort creativiteit die tot 

een bepaald product leidt of tot het oppervlak van een doek. Nee, de schilderkunst 

omvat volgens du Bouchet het gehele ensemble van de zintuiglijke waarneming. 

Werkelijk: alles is schilderkunst, begrepen als het onderhouden van een relatie met 

de wereld in termen van verschijnen, voorstellen en het weer verdwijnen daarvan. 

Men kan alleen maar door de schilderkunst heen bestaan, wij ontlenen aan haar ons 

zijn.  

 

Overeenkomst tussen schilderkunst en dichtkunst is opnieuw het visualiseren van 

een ogenblik op een ondergrond die als drager figureert. (239) Wanneer je zegt dat 

alles schilderkunst is (“Tout est peinture”), dan zeg je daarmee niet alleen dat deze 

kunst de hoogste bestaansvorm is voor de mens, maar ook dat er voor de mens 

uiteindelijk helemaal geen andere bestaanswijze of bestaansvorm is dan deze. Je 

concentreert je daarbij niet zozeer op het kijken, maar veelmeer op de leegte die zich 

aan het kijken presenteert en op het ritme dat zij tot stand brengt.  
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Waarop wordt hier het mens zijn gefundeerd? Op de schilderkunst? Op de poëzie? 

Op het hiaat? Op het niets dat zij tussen de regels heen laten zien en waaruit zij zo 

diepgaand energie putten?  Wordt Tal-Coats uitspraak dat wij denken de wereld te 

begrijpen maar in werkelijkheid slechts door haar worden bezocht nu wat 

begrijpelijker? Is menselijke expressiviteit en creativiteit wel zo belangrijk? Wordt 

alles niet onpersoonlijk? Is het leven eigenlijk niet veel meer dan een tocht door een 

onherbergzaam landschap, waarop wij soms op een plas, soms op een muur, soms 

op een steen stuiten, maar verder niets? Is het niet al heel wat dat de dichter ziet hoe 

zijn vrouw de was binnenhaalt (wat één keer in één van de gedichten gebeurt) (Dans 

la chaleur vacante | Ou le soleil, 182-183)? En waarom raakt deze poëzie mij zo 

sterk, waaraan ontleent zij haar schoonheid? 

 

“Onderweg verandert het minste wat er gebeurt de loop van wat ik zeg. Alles wijst me 

terecht. Het toeval werpt zijn mens, zijn boom of zijn steen op. Het toeval brengt mijn 

woorden in het ongerede en zet ze buiten spel wanneer ik verder wil gaan. De 

gedichten laten het spoor ervan zien.” | “En route, le moindre accident change le 

cours de ce que je dis. Tout me corrige. Le hasard place son homme, son arbre ou 

sa pierre. Il démolit tout un pan de phrases pour passer, et la laisser en suspens s’il 

va plus loin. Les poèmes sont ses ornières” (Aveuglante ou banale 139, geciteerd 

door Decorniquet 170) 
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De basis 

Tips en suggesties uit de dissertatie van Sylvie Decorniquet III 

 

 

 

Ik wil het proefschrift van Sylvie Decorniquet uitlezen vanuit de vragen die ik in de 

vorige paragraaf heb gesteld: wordt hier het bestaan gefundeerd op de kunst, is 

mens zijn leven rondom en vanuit het hiaat? Decorniquet geeft duidelijke antwoorden 

op deze vraag in haar hoofdstuk over de ondergrond en de drager (Le support) en in 

haar slothoofdstuk over de poëzie (297-378). 

 

De basis, de ondergrond, de steun, de drager, - dat zijn allemaal woorden voor het 

fundament. Het fundament is voor André du Bouchet en Pierre Tal-Coat heel simpel 

de bodem waarover je loopt en het papier waarop je tekent. Tussen die tekens is ook 

altijd de leegte aan het werk als cesuur of als hiaat: blanco, de stukken wit. Dit hiaat 

hoeft niet altijd zo dramatisch van aard te zijn als bij Hölderlin. Het kan ook gewoon 

om een leegte gaan die net zo vanzelfsprekend (maar even onopvallend) is als de 

lucht die wij ademen. Het wit kan ook een adempauze zijn. 

 

Bij de basis hoort dus niet alleen de bodem, maar ook de lucht. En het licht hoort er 

ook bij omdat daarin de dingen verschijnen en verdwijnen. Als het om verdwijnen 

gaat is de basis niet langer een stabiele ondergrond, maar ook het moment van 

sterven en verlies. Het gaat dus om een basis waarin je eigenlijk niet kunt wonen 

maar waardoorheen je wel je eigen weg kunt banen. In een onuitgegeven notitie over 

Tal-Coat zegt du Bouchet het toch weer wat dramatischer: “drager (support): de zin 

van de aarde is verloren (perdu). Het gevoel voor hoog en laag / aarde in / haar 

betrekking tot hemel - / is tegenwoordig weg (perdu). Voeten op de aarde zijn 

verdwaald (perdus).” (Geciteerd op pagina 303) 

 

Filosofisch gesproken is er dus geen fundering, het fundament voor het denken 

ontbreekt, er is geen laatste grond die men zou kunnen bereiken. Het dwalen is de 

grondvorm van ons bestaan. Er is niets, helemaal niets. (304) Maar deze leegte is 

wel de omgeving waarin wij onze weg afleggen en de wereld (of wat daarvan over is)  

ons bezoekt. Opnieuw met het oog op Tal-Coat zegt du Bouchet: “de drager, 
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opnieuw was leeg. Beschikbaar of leeg. De drager voor ogen, niettemin, en die nooit 

– zonder iemand die er als een streep bij stilstaat en voorbijloopt, te zien kan worden 

gegeven.” Duidelijker kan het wereldverlies wel niet onder woorden worden gebracht. 

Duidelijker kan men ook wel niet zeggen dat zonder kunst het leven onmogelijk is. 

(Decorniquet 306. Ik citeer hier de Nederlandse vertaling door Rein Bloem: asgrijs 

overhellend naar het blauw, zonder paginanummer.) 

 

De hemel is ook een bodem en in zijn hoedanigheid van horizon laat hij ons nooit in 

de steek. De hemel is overal en maakt de wereld zichtbaar. Tal-Coat zegt daarover: 

“Wij leven in de hemel, de hemel zit in ons. Ik kan de dingen begrijpen dankzij de 

hemel. De hemel kan alleen maar waargenomen worden dankzij het licht. Zelfs in de 

zwartste nacht heeft u nog licht.” (Geciteerd 326). Panorama en perspectief liggen 

ver achter ons. Wij kijken niet meer naar het landschap maar zitten er midden in en 

proberen het licht aan te raken. Tal-Coat laat ons met zijn schilderijen zien hoe dat 

gebeurt. Maar je hoeft niet alleen aan Tal-Coat te denken. Decorniquet wijst ter 

verduidelijking op het werk van James Turrell (360) waarmee wij in Nederland 

vertrouwder zijn dan met Tal-Coat. Denk aan Wedgework III in De Pont in Tilburg en 

aan Hemels Gewelf in Kijkduin in Den Haag, waar je op ooghoogte ligt met de 

horizon en je in een koepel van lucht de absolute ervaring van het licht ten deel valt.  

 

Poëzie brengt deze ervaring onder woorden. Volgens du Bouchet is zij “ieder 

fragment of landschap van taal op een niveau van hevigheid of nauwkeurigheid 

gebracht waarop het u in levend contact brengt met u zelf.” (Geciteerd 363, noot 

1705) Met het oog op Tal-Coat betekent dit voor du Bouchet “dat hij de aarde met 

haar eerste energie laat spreken – met de witheid van de weg” en “dat de weg 

schilderkunst is, en ook het water is schilderkunst. Schilderen met het blauw van de 

plassen.”(l’ajour 10 en 11). 
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“Ik heb niets geweten voor ik roerloos werd.” 

Karakteristiek van de poëzie van André du Bouchet I 

 

 

 

In deze paragraaf bespreek ik drie bundels van du Bouchet: Lucht,  Over de roerloze 

aarde, en peinture. Ik probeer ze te kenschetsen, geef verwijzingen waar ik die meen 

te herkennen en probeer aan te geven wat de aantrekkingskracht is die deze 

gedichten op de lezer uitoefenen. 

 

De bundel Lucht gaat over de dichter, zijn huis en de aarde. Hij woont niet alleen. 

Zijn vrouw gaat naar het raam en laat de zonwering neer. En er is ook een kind. Maar 

er is vooral licht en de gletsjers glinsteren in de zon. Uitwissing is een thema, maar 

ook de terugkeer van wat verdwenen leek: “de kamer die met je was bezweken / 

zonder een woord te zeggen / is na een poosje opnieuw gaan spreken” (14). 

 

Een ander thema is de aarde: “De aarde spreekt. Over de aarde zijn de stenen 

ontvlamd, is de zon voorbijgegaan. Het hoofd verschijnt telkens weer tussen iedere 

kreet.” (19) en “De aarde verschijnt overal waar ik opdroog.” (28) De dichter brengt 

de nacht door op aarde (29), aarde die alles te maken lijkt te hebben met lezen en 

schrijven, met de poëzie zelf: “Als ik buiten ga, / word ik gelezen. Meermaals ben ik 

aarde geweest, / meermaals als een woord.” (29) En meer nog: “De zachte aarde, 

die spreekt met zachte stem, / verandert me in aarde.” (30) De bundel schetst “het 

beeld van een man die uit zijn land is geknipt” (38) Het huis staat in brand. Maar op 

de een of andere manier is dat geen dramatische gebeurtenis. Verkolen is ook een 

vorm van verdwijnen. Buiten is belangrijk. Ieder gedicht documenteert het verlaten 

van het huis en het betreden van het lege landschap. De dichter zegt dat alles hevig 

bestaat, maar ook dat hij buiten bijna niets ziet (40). Al met al gaat het om een 

elementaire ervaring, om er-zijn zonder meer en als zodanig. 

 

De aarde krijgt in deze bundel een stem. Dat is niets nieuws. De aarde kreeg voor 

het eerst een stem bij Richard Wagner. Daar waarschuwt zij Wodan, en voorspelt zij 

de ondergang van de goden. En inderdaad in du Bouchets poëzie zijn geen goden 

meer, maar is de aarde er nog wel. De dichter is de aarde opvallend trouw en leeft 
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bijna in symbiose met haar. Hij laat zich door haar tot haar veranderen. Maar je kunt 

niet zeggen dat zij zijn muze is. Daarvoor staat zij toch teveel buiten en is er te weinig 

intimiteit. Er is helemaal geen intimiteit. Behalve Wagner is Nietzsche een andere 

belangrijke referentie als het over de aarde gaat, maar noch Nietzsche noch Wagner 

ben ik tot nu toe in Du Bouchets geschriften tegen gekomen. Zijn gedichten zijn van 

een referentieloze kaalheid. Niet de dichter spreekt, maar de aarde, het licht, de 

stenen, de kiezels en de gletsjers. De dichter is eigenlijk niet veel meer dan een plas 

regenwater die wanneer hij opdroogt de aarde weer laat zien. Ontheemding is een 

thema (de man die uit zijn land is geknipt), maar we weten niet waarom. 

 

Je kunt niet zeggen dat du Bouchet een ontwikkeling doormaakt. Je kunt willekeurig 

welke bundel lezen en om het even waar in de bundel met lezen beginnen. Het 

maakt niets uit. Overal kom je meteen het geheel eigen geluid en de geheel eigen 

typografie van deze dichter tegen. Chronologie heeft geen zin.  

 

De bundel Over de roerloze aarde brengt ons opnieuw naar buiten, het lege 

landschap in. Maar de toon is op de een of andere wijze wat plechtiger geworden. 

Weer gaat het over de aarde, en ditmaal is het landschap toch iets minder kaal, want 

er is sprake van akkers. Er is dus landbouw. Maar het is opnieuw ijskoud, hoewel 

toch ook de zon schijnt. Gaat het om heldere dagen wanneer het vriest? Klaarte is 

zeker een woord dat hier op zijn plaats is. Maar toch, de dichter zegt dat hij op zoek 

is naar het licht. Wil hij het licht aanraken? Wil hij het laten materialiseren? Zo lijkt het 

want het dichterlijke ik hoopt het licht terug te vinden zodra hij stil staat. Daarom wil 

hij roerloos zijn en lamp worden. Hij wil stil staan in het licht. Plechtig verklaart hij: “Ik 

heb niets geweten voor ik roerloos werd.” (De pagina’s zijn in deze bundel 

ongenummerd.) 

 

Depersonalisatie is een thema. Het gaat niet om subjectiviteit. De mens staat niet 

meer in het middelpunt van de wereld en het is sowieso niet meer zijn wereld. Van 

toe-eigening kan geen sprake zijn en vervreemding is een veel te sterk woord, want 

de dingen die het dichterlijke ik beschrijft zijn niet vreemd, maar ondanks hun kilte 

juist heel vertrouwd. Wie kent niet het pad, de weg, de route die je aflegt? Wie weet 

niet wat licht is? Maar opvallend is de volledige afwezigheid van gevoelens en van 
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expressiviteit. Eén van de meest geciteerde regels luidt dan ook: “Ik schrijf zover 

mogelijk van mezelf af.” 

 

En opnieuw brengt het lege landschap de confrontatie met het niets: “Niets, / 

vandaag, / werd betreden. Ik besta niet verder in de naakte lucht. Over / dit 

uitbreidende pad.” Nu vind ik het niets een mooi ding. Het laat zien dat ons bestaan 

geen fundament heeft en dat onze maatschappij geen laatste grond kent van waaruit 

wij ons handelen zouden kunnen rechtvaardigen. Nergens zijn maatschappij en 

politiek zo ver weg als in de poëzie van du Bouchet. Zelfs de wijn, die net als het 

brood wel aanwezig is (de wijn wordt “het rode midden” genoemd) heeft het 

vermogen verloren mensen met elkaar in gesprek te brengen en als laatste spoor te 

herinneren aan het heilige: “het vaatwerk / van de aarde / stort ineen”. Niets heeft 

bestendigheid, behalve de ontheemding, die de dichter zonder enig gevoel voor 

dramatiek en zonder welk emotioneel accent ook maar vooruitziet: “De kamer 

waarvan ik het puin al zie, als een witte berg die / ons verjaagt van de plek waar wij 

slapen.” Het brood dat met de wijn traditioneel toch de religieuze gemeenschap 

sticht, blijft onaangeroerd en is de medeplichtige van de ontheemding: “De berg die 

ons verjaagt, het onafgebroken brood.” Hölderlin en zijn elegie over brood en wijn 

lijken mij hier wel referentie te zijn. Anders dan Nietzsche en Wagner is Hölderlin een 

dichter over wie du Bouchet het vaak heeft. Maar het is een toespeling die dwars 

tegen Hölderlins aandenken in gaat. Brood en wijn hebben het vermogen verloren 

ons aan Dionysus en Christus te herinneren en hun gemeenschapsstichtende werk 

te eren. De dichter gaat hier net zo door Hölderlin heen als hij door zichzelf heen 

gaat en zichzelf doorkruist: “Ik sta voor mezelf, / ik moet door me heen.”(Lucht 21). 

De dichter is op weg naar een muur die hij bijna heeft bereikt. De aarde is 

standvastig, de wereld is roerloos en blauw. Er wordt geploegd. Niets lest de stap 

van de dichter. Hij blijft dwalen. 

 

Waarin ligt nu de aantrekkingskracht van deze poëzie? Wat mij betreft in haar 

absolute karakter. Als je dit leest is er niets anders. Niets anders doet ertoe. Deze 

leegte heeft iets verkwikkends. Er is veel lucht, je kunt er goed ademen. Er is veel 

wit, je kunt steeds opnieuw beginnen. Je doet de ervaring op van kunst na de cultuur. 

Er is geen ander doel dan het karakteriseren van de innerlijke leegte. Bij Rilke dient 

het innerlijk (Weltinnenraum) er nog toe alles te bewaren voordat het vernield wordt. 
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Gedichten redden de dingen en houden de herinnering aan hen levend, ook al is dat 

ook al bij Rilke een winterse aangelegenheid. Wij moeten ons er in oefenen vooruit te 

lopen op ieder afscheid en elke verdwijning te anticiperen, haar te snel af te zijn en  

op tijd wat verdwijnt in woorden te vangen (“Sei allem Abschied voran…”). Bij du 

Bouchet zijn de dingen al verdwenen, daarin gaat hij niet alleen verder dan Rilke, 

maar ook verder dan één van zijn mentoren, Francis Ponge, in wiens ogen de taak 

van de dichter is partij te kiezen voor de dingen en ze te hoeden voorbij ons 

perspectief en onze greep op hen (Le parti pris des choses). Bij Ponge gaat het erom 

zonder vooringenomenheid naar de dingen te kijken. Dat doet du Bouchet ook. Maar 

bij hem blijft niet alleen van onszelf, maar ook van de dingen niet veel over. Het 

enige dat van de cultuur overblijft is een zweem van landbouw, een uitgebrand huis 

en een taal die er ondanks alles in slaagt de eenzaamheid van de dichter zo te 

benoemen dat zij iets onvoorwaardelijks krijgt, iets waar wij niet om heen kunnen: 

elementair er-zijn. Beginpunt of eindpunt? In ieder geval poëzie van ongeëvenaarde 

schoonheid. 

 

Wanneer we nu tot slot van deze paragraaf kort een blik werpen op de bundel 

peinture, dan lijkt het wel alsof du Bouchet hier een commentaar geeft op zijn eigen 

werk. De dichter verklaart hier dat hij het onbewoonde heeft gezocht, maar ontkracht 

de onbehuisdheid tegelijkertijd weer door te zeggen dat hij het onbewoonde net zo 

goed het dubbel bewoonde zou hebben kunnen noemen omdat zijn wonen was 

gericht op een jij dat er niet was. En dat door de afwezigheid van de ander in die 

woning de tussenruimte is vergroot en tot diepe verlatenheid is geworden. Voelt de 

dichter zich in de steek gelaten? De toon waarop hij het zegt mist ieder gevoel voor 

drama. De dichter legt zich neer bij het verlies en aanvaardt de onherbergzaamheid 

als zijn plek: “Maar daar, waar het niet aan mij is te zijn, daar ben ik altijd.” | “Mais là, 

ou ce n’est pas à moi d’être, je suis toujours.” (129) Mogelijk is de dichter diep 

gekwetst, in de ander teleurgesteld of overweldigd door negatieve ervaringen. Maar 

daarover lezen we afgezien van een enkele toespeling niets. Net zoals de 

ontwikkeling ontbreekt bij du Bouchet de levensbeschrijving. Mogelijk is alles gezegd 

vanuit een diep gevoel van ontworteling en dreiging. Maar de lezer merkt er niets 

van. De dichter behoort toe aan de afwezigheid. De leegte is zijn eigendom. 

Dat het zeker niet om een klacht over eenzaamheid gaat is al eerder in de bundel 

gebleken. De dichter gaat veeleer op in het bewandelen van zijn wegen en 
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beschouwt zijn tocht als verven, als schilderen: “ik verkeer in de woestijn van de 

substantie: met – als dak die blauwe ondoorzichtige openheid. als dak de dag zonder 

opening. de rest zal alleen maar spoor zijn geweest, herinnering aan de 

schilderkunst.” | “je suis dans le désert de la substance: avec – pour toit, cette 

ouverture bleue opaque. pour toit le jour sans ouverture. le reste  n’aura eté que 

vestige, souvenir de la peinture.” (103)  

 

In die schilderkunst blinkt wel niemand zo uit als Tal-Coat. Geen verfstreek, geen ets, 

geen tekening weegt op tegen de zijne. Volgens du Bouchet opent Tal-Coat als geen 

ander de weg vanuit de materie van het schilderen zelf. (“pas de trait qui à l’égal de 

celui de Tal-Coat aujourd’hui s’ouvre un chemin dans sa matière – mine de plomb, 

encre, ou pigment” 62) 
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“Asgrijs overhellend naar het blauw” 

Karakteristiek van de poëzie van André du Bouchet II 

 

 

 

In deze paragraaf bespreek in de bundel die André du Bouchet schreef naar 

aanleiding van het overlijden van Pierre Tal-Coat en die in het Nederlands werd 

vertaald door Rein Bloem. Bij deze bundel hoort een geluidscassette waarop een 

interview met Rein Bloem over André du Bouchet en de gehele tekst van de bundel, 

gezegd en van muzikale impressies voorzien door Henk Batenburgh. Een 

indrukwekkend geheel dat veel duidelijk maakt over de vriendschap tussen du 

Bouchet en Tal-Coat en over het door hen gedeelde denken over schilderkunst. Rein 

Bloem roept op tot een tentoonstelling over hun beider werk in Nederland, maar 

helaas is het daar tot nu toe nog niet van gekomen. 

 

De dichter vertelt dat hij normaal gesproken door het schilderij heen moest om bij de 

schilder te komen, maar dat hij nu door het heengaan van de schilder heen 

moet. Het schilderij is een voorbijganger en de drager van het doek is nu weer leeg 

en beschikbaar. De hemel zou niet zichtbaar kunnen zijn, ware er geen holte in de 

weg. De hemel wordt benoemd als stootblok, en de schilder wordt gezien vanuit zijn 

betekenis voor de aarde, ja de schilder is zelf aarde en de ribbels in het slijk zijn zijn 

jukbeenderen. 

 

Het contact of beter de vereenzelviging met de aarde zit in het gezicht dat opnieuw 

drager moet zijn en zorgen voor inzet tot zijn. Het schilderij is dus een gezicht, dat op 

zijn beurt opnieuw drager wordt en tot zijn aanzet. Merk op dat nergens het woord 

voorstelling of afbeelding valt. Het schilderij is de drager is het gezicht is de aarde is 

de inzet tot zijn. Zoiets valt moeilijk in te zien en kan ook niet worden uitgelegd. De 

dichter zegt dat hij iemand die niets ziet niets kan laten zien, maar dat dat ook voor 

hemzelf geldt. Want ook de dichter is niet tot zien in staat. Het lijkt wel alsof de mens 

nauwelijks meer is dan de blinde bewoner van zo’n drager, waarbij dan wel wordt 

aangetekend dat de drager onafhankelijk van ons zal blijven bestaan en dat er dus 

geen einde komt aan het leven op aarde, begrepen als schilderen en schilderkunst. 
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Het lijkt wel alsof de dichter zichzelf probeert te troosten bij zoveel verdriet bij het 

afscheid van de schilder. 

 

Dat het schilderij telkens opnieuw en telkens op zijn beurt drager wordt is een punt 

van bevestiging. Wanneer de schilder zijn werk signeert, dan onderstreept dat die 

bevestiging, niet van de identiteit van de schilder, maar van de autonomie van de 

schildertaal. Omdat wij allemaal participeren aan de schilderkunst worden wij 

allemaal onbeweeglijk, namelijk als doek of als schilderij.  

 

Tot slot citeert de dichter de laatste woorden van de schilder: “Ik hou toch zo van 

water”, en vertelt hij dat Tal-Coat als jongen zich stil hield bij een bron, speelde met 

het water dat daar door het weiland heen sijpelde, en roerloos wachtte in de hoop 

een vos of ander wild te zien. Roerloosheid is belangrijk omdat men alleen dan kan 

zien wat voorbijgaat wanneer men zelf niet beweegt. Schilderkunst gaat over stil 

staan om dingen in hun voorbijgaan en hun vergetelheid te kunnen vangen. In de 

schilderkunst gaat het om “het ogenblik dat het onthaal betekent van wat, vergeten, 

niet minder daar is, zoals in de bron het water.” (slot) 

 

Een mooier requiem van een dichter voor een schilder kan men zich nauwelijks 

voorstellen. De vertaler Rein Bloem geeft enkele aanwijzingen om dit in memoriam 

beter te kunnen begrijpen. Zijn vertrekpunt is het contact met de aarde en het besef 

dat je een landschap nooit in zijn geheel in je op kunt nemen. Naast de aarde speelt 

ook de cesuur een hoofdrol. Er moet eerst iets gebeuren. Er moet ergens een kier, 

een kerf, een wig, een scheur of een kloof zijn waar licht over valt en van waaruit de 

blik verder kan glijden. Het kan natuurlijk ook een mens of een dier zijn dat passeert. 

 

En dan is er natuurlijk de weg door het landschap, de wandeling, het parcours waar 

je overheen loopt zoals de schilder over het doek schildert en de dichter op de 

pagina schrijft. Papier is de aarde die wordt omgeploegd. Het heeft allemaal niets 

hermetisch of symbolistisch, het gaat over een simpele, elementaire ervaring die we 

allemaal kennen, maar waarvan we ons nauwelijks bewust zijn of waarvoor we blind 

blijven. Dat komt wellicht omdat we te doelgericht bezig zijn en ons te veel 

concentreren op onze bestemming. Daarom citeert Bloem du Bouchets uitspraak 
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over Giacometti: “Zo gauw je echt een doel voor ogen hebt, moet je er met je rug 

naartoe gaan staan.” 

 

Ik vraag me wel eens af of de mens eigenlijk nog wel een rol speelt in deze kunst, of 

het mens zijn er nog wel toe doet in deze onbewoonde wereld. Maar Bloem is daar 

heel duidelijk over. Hij citeert du Bouchet die in een gesprek met de vertaler over 

Hercules Seghers wijst op de ets van een landschap waar helemaal in de hoek heel 

klein een minuscule wandelaar staat afgebeeld. Die  wandelaar moet er echt zijn. 

Want hoe onbewoond het landschap ook moge wezen, misschien is het eerder wel 

bewoond geweest of zal het nog bewoond worden. In ieder geval krijgt het landschap 

pas zin wanneer een mens er doorheen is getrokken. 

  



32 
 

“Voeding voor het onuitputtelijke licht” 

 

 

We gaan verder over de vraag wat Pierre Tal-Coat bedoelt wanneer hij zegt dat wij 

denken de wereld te kunnen doorgronden terwijl wij in werkelijkheid slechts door haar 

worden bezocht. Wat bedoelt hij daarmee? Om die vraag te beantwoorden lezen wij 

de interviews van Jean-Pascal Léger met hem, L’Immobilité battante. Ook werpen wij 

een korte blik op de dichter Philippe Jaccottet, wiens werk evenals dat van André du 

Bouchet door Tal-Coat werd geïllustreerd. 

 

De schilder is er duidelijk op uit rekenschap te geven van zijn werkwijze en zijn 

denken zo begrijpelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen. Bij hem gaat het om de 

natuur, maar hij wil niet worden verward met de milieubescherming en de 

ecologische beweging. Ook gaat het in zijn schilderkunst niet om lijnen en kleuren en 

om het perspectief. Het gaat kortom niet om plaatjes. Hoewel Tal-Coat toch beslist 

een denkende kunstenaar is, sluiten denken en tekenen zich voor hem wederzijds 

uit. Het gaat niet om tekens, maar om ruimte (espace). Voor hem bestaat er alleen 

maar oppervlakte, en maakt de oppervlakte de diepte zichtbaar. Schilderkunst laat je 

ervaren dat het licht door je heen gaat: “Men denkt dat de blik de dingen gaat 

zoeken, terwijl juist het licht op ons afkomt, terwijl toch de wereld op ons afkomt en 

niet wij op de wereld afgaan.” Een duidelijke uitleg van Tal-Coats spreuk: wij denken 

de wereld te begrijpen, maar in werkelijkheid begrijpt de wereld ons. (40) 

 

Tal-Coat gelooft dat de wereld die wij zien de verschijningswijze (het fantoom) is van 

een andere wereld en dat wij daarnaar op weg zijn. Maar die andere wereld, dat zijn 

wij nog steeds zelf, en de schilderkunst brengt dat tot uitdrukking. (52) Met zijn kunst 

waarin de mens nog nauwelijks een rol lijkt te spelen en die helemaal draait om het 

scheppen van situaties waarin het licht kan verschijnen, tot ons door kan dringen, en 

door ons heen kan gaan, waarin het licht altijd daar is (ook al is het donker, er is toch 

nog licht), - met die kunst brengt Tal-Coat ons naar eigen zeggen naar de tijd van 

voor de schepping, naar de geest van God die over de wateren zweeft terwijl de 

aarde nog niet bewoond is. De mensen moeten nog geschapen worden, en de 

bewoners moeten nog worden aangewezen. Er is nog niemand. (62) 
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Ik vind het een fascinerende gedachte dat de kunst ons laat communiceren met het 

licht en laat zien dat het licht er niet voor ons is, maar dat wij er voor het licht zijn, net 

zoals God er niet voor ons is, mij wij er zijn voor hem. Kunst, en zeker de kunst van 

het perspectief, de kunst sinds de Renaissance, wil ons ervan overtuigen dat de 

mens het middelpunt van de wereld, ja van het heelal is. Bij Tal-Coat doet de kunst 

een stap terug. Hij maakt alleen schilderijen om het licht eroverheen te laten strijken 

en het zo te eren. Wie de mens of wie de kunstenaar is, dat doet er eigenlijk niet zo 

veel toe. En dat wil volgens mij ook zeggen dat het verdwijnen van de dingen 

minstens zo belangrijk is als hun verschijnen, en dat de mens er niet zo zeer is om 

over de wereld te heersen als wel om afstand te nemen van zijn dominante rol in het 

universum, en zich te oefenen in zijn eigen verdwijning. 

 

Uitblinken door te verdwijnen (“ L’effacement soit ma façon de resplendir”) 

Zich oefenen in verdwijnen, dat is ook een thema in de poëzie van André du Bouchet 

en in die van Philippe Jaccottet, over wie ik hier enkele korte opmerkingen wil maken. 

Jaccottet maakte een keuze uit zijn eigen werk, L’encre serait de l’ombre. Ik vertaal 

er twee stukken uit die mij erg aanspreken omdat zij in de verte toespelingen maken 

op Hölderlins spoor van de verdwenen goden en Musils concept van de andere 

toestand, en zo mooi passen bij dit onderzoek naar Tal-Coat en du Bouchet.  

 

Met het oog op de verdwijning van de goden zoekt de dichter naar eigen zeggen 

“De weg van wie weigert de volheid te verraden, zelfs wanneer die oneindig ver weg 

lijkt en twijfelachtig, zelfs wanneer men niet weet waar men die moet zoeken, en zelfs 

wanneer iedereen die uitjouwt. Wat een dichter nu juist de trouw heeft genoemd.” 

(90) Die dichter, dat is Hölderlin 

 

Jaccottet is beroemd om zijn gedichten over de natuur, boomgaarden zijn zijn 

favoriete plek. Zijn  prozagedicht A travers un verger werd geïllustreerd door Tal-

Coat. Over de boomgaard merkt Jaccottet op: “Ik geloof dat een boomgaard het 

perfecte verblijf is: een plek met een soepele opstelling, met poreuze muurtjes, een 

licht dak; een zaal die door het huwelijk van licht en schaduw veel geschikter is om 

een bruiloft te vieren dan de tombes waarin zo veel kerken zijn veranderd.” (398) 
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Wanneer wij alleen maar door de wereld worden bezocht, en wanneer er altijd licht 

is, zoals Tal-Coat beweert, dan betekent dat voor de mens dat verschijnen en 

verdwijnen in dat licht zijn belangrijkste taak is. Er is in dit denken niet veel plaats 

meer voor filosofie of psychologie, voor historische opgaven of persoonlijke groei.  

Met het bezocht worden door de wereld correspondeert ons verdwijnen. De mens is 

geen hoofdrolspeler meer. Het licht is er niet voor ons, maar wij zijn er voor het licht. 

Jaccottets gedicht Que la fin nous illumine brengt dat treffend tot uitdrukking. De 

eerste van de laatste vier regels, L’effacement soit ma façon de resplendir,  

klinkt als een echo van de spreuk van Tal Coat: 

 

“Moge uitgewist-worden mijn manier zijn om te schitteren 

moge de armoede onze tafel met vruchten overladen 

moge de dood, dichtbij of nog onderweg, 

voeding zijn voor het onuitputtelijke licht.” 

 

(Pléiade 160-161) 
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“Eerder een gevoel dan een gedachte…” 

 

 

 

Philippe Jaccottets vertelling L’Obscurité uit 1961 gaat over een leraar die de 

verteller heeft uitgekozen om hem te helpen aan de grote stad te wennen. De 

verteller komt uit de provincie en gaat in Parijs studeren. De leraar helpt hem en 

dankzij hem vindt de verteller zijn weg in de metropool.  

 

Op een gegeven moment gaat de leraar met zijn vrouw en zoon zelf buiten de stad 

wonen. De logeerpartijtjes in deze idylle in de heuvels behoren voor de verteller tot 

de gelukkigste episoden van zijn leven. Maar dan raken ze elkaar uit het oog. Als het 

jaren later dan weer tot een hernieuwde ontmoeting komt is de leraar alleen en 

ontgoocheld. Hij leeft in eenzaamheid en duisternis. 

 

Niets is waar, behalve dan dit inzicht. De angst voor de leegte. De dood als dreiging 

niet alleen van buiten maar ook van binnen. Het ongrijpbare als dreiging, een laatste 

gedachte aan een wereld die onwerkelijk is geworden en door de tijd is uitgehold. 

Het zwartste nihilisme dat ontstaat nadat de ene na de andere illusie is ontmaskerd 

en het geluk voorbij is. Zo luiden de duistere gedachten van de leraar die zijn leerling 

aanspoort weg te gaan en hem te verlaten voordat die duisternis ook op hem vat 

krijgt. Onwillekeurig moet ik bij de leraar aan iemand zoals Cioran denken. 

 

Aan het eind van het gesprek wordt het wat lichter, begint het te sneeuwen en 

daardoor begint de beklemming bij de leerling te wijken. Weliswaar meer een gevoel 

dan een gedachte (Pléiade 212), maar toch breekt na het nachtelijke gesprek een 

nieuwe dag aan en de leerling vertrekt. Hoe overwint de verteller het gevoel van 

terneergeslagenheid nu zijn grote voorbeeld hem geen houvast meer kan bieden? Is 

het leven de moeite waard als je het toch zult verliezen? 

 

Er is in ieder geval de zoete herinnering aan de andere toestand (Musil) van de 

gezamenlijk beleefde idylle, van het in elkaar, in het landschap en in het licht opgaan 

in de periode buiten de stad. Maar zoals de verteller opmerkt is het gemakkelijk je te 
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laten uitwissen wanneer je gedragen wordt door het geluk en je je één voelt met de 

wereld (250).  

 

Uiteindelijk is het toch de wereld zelf, het gevaar dat zorgt voor redding (Hölderlin). 

De eenzame wandelingen door de stad waar de monumenten lege tombes van ijdele 

hoop zijn en waar God zwijgt als hij al niet dood is, zijn toch niet alleen maar reden 

tot zwaarmoedigheid, maar houden ook een belofte in dat het ontbreken van God 

hulp zal bieden (Hölderlin) (253). Door deze gedachte (of is het een gevoel?) 

gesterkt, hervindt de leerling zijn zorgeloosheid en kan hij weer opgelucht adem 

halen. 

 

Jaccottets vertelling geeft geen letterlijke citaten maar wel verwijzingen naar 

schrijvers die hij heeft vertaald of zal vertalen. Musil en Hölderlin zijn voor hem niet 

alleen maar vertaalopgaven maar existentiële bakens op zijn levensweg. Ook Rilkes 

Parijs is een duidelijke referentie. De Pleíade-editie die ik gebruik, geeft die 

verwijzingen en helpt de lezer zo op weg. Eén belangrijke verwijzing lijkt daarbij over 

het hoofd te zijn gezien. De verteller vergelijkt het lijden van zijn leraar met het lijden 

van Christus en noemt hem de laatste der goden (216). Duidelijk een verwijzing naar 

Hölderlins Der Einzige. De vertelling is echter niet indrukwekkend door haar 

geleerdheid maar door haar menselijkheid en door haar even verfijnde als 

doeltreffende inzet van literatuur als therapie, van poëzie als tegengif tegen 

moderniteit en nihilisme. In deze zin is Jaccottet zeker een erfgenaam van Hölderlin. 
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Wat is een plek? 

 

 

 

Ik ben al zo’n veertig jaar met Hölderlin bezig en het lijkt wel of de boeken over hem 

met het jaar moeilijker worden. Met name de wetenschappelijke literatuur met een 

filosofische invalshoek (Dieter Henrich, Manfred Frank enzovoort) heeft mij veel 

gebracht maar ook veel hoofdbrekens gekost. Bovendien zijn sommige teksten van 

Hölderlin zo peilloos diep dat wel geen enkel commentaar ooit de bodem zal 

bereiken. 

 

Met Philippe Jaccottet wordt Hölderlin dan opeens weer heel simpel en eenvoudig. 

Wie is Hölderlin voor Jaccottet? Hölderlin is voor hem op de eerste plaats een dichter 

die helemaal blij wordt van het landschap, iemand wiens lasten van zijn schouders 

vallen als hij een rivier ziet, die door aanblik van de natuur in extase raakt. (1) 

 

Hölderlins lasten – dat waren vooral zijn inspanningen om te ontkomen aan de 

verplichting dominee te worden, en zijn voortdurend mislukte pogingen om zich aan 

te passen aan zijn omgeving waarin poëzie weliswaar een voorname rol speelde, 

maar niet de hoge status had die zij voor Hölderlin had. Daardoor slaat Hölderlin 

steeds weer voor de mensen op de vlucht. 

 

Hier ligt voor Jaccottet het voornaamste aanknopingspunt. Jaccottet kan in Parijs zijn 

draai niet vinden. Iedereen rivaliseert met elkaar. Mensen zijn onophoudelijk bezig 

elkaar af te troeven. Bovendien is het leven er duur. Opgeleid als leraar Duits besluit 

hij ervan af te zien voor de klas te gaan staan, en zijn brood te verdienen met 

vertalen. Hij vestigt zich in het plaatsje Grignan in de Drôme. 

 

Hier in Grignan gaat hij “de weg van diegene, die weigert de volheid te verraden, 

zelfs dan nog wanneer die oneindig ver weg en twijfelachtig lijkt, wanneer wij niet 

weten waar wij die moeten zoeken en die door iedereen wordt weggehoond. Precies 

dat, wat een dichter de trouw heeft genoemd.” (2) Die dichter, dat is Hölderlin. 
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Nu wil dat niet zeggen dat Jaccottet Hölderlin kritiekloos navolgt – als dat al mogelijk 

zou zijn. Natuurlijk maakt Hölderlins verband tussen de orde en het absolute grote 

indruk op hem, en betoont Jaccottet zich sensibel voor zowel het idyllische als het 

tragische in Hölderlins werk. Maar de tragedie is iets tussen mensen en daar gaat 

Jaccottets belangstelling niet echt naar uit. Het idyllische trekt meer zijn aandacht. 

Het komt volgens hem nu meer aan op dingen dan op mensen, op iets miniems, 

zoals het gras waarin de goden zijn verdwaald of een bloem die door de stenen heen 

breekt. (3) 

 

Het landschap zonder figuren – of liever het landschap met afwezige figuren -  heeft 

zijn voorkeur. Dat maakt hem gelukkig. De dichter is alleen. Hij kijkt niet alleen naar, 

maar bevindt zich ook in het landschap. Het liefst zou hij worden uitgewist en erin 

opgaan. Hij wil de onmiddellijke ervaring, hij wil de onschuld, zoals die op schilderijen 

van Lorrain of Poussin voorkomt, en stelt zichzelf de vraag wat een plek is. 

 

Het antwoord luidt: plekken zijn de basis van de cultuur, zij waren ooit een heilig 

midden, de navel van de wereld. Hölderlin weet precies wat een plek is. Hier heeft 

ooit een tempel gestaan of werden de dieren gedrenkt. Hoewel je er nu nog 

nauwelijks iets van merkt, hebben hier ooit goden gewoond. Tegenwoordig zoeken 

mensen dit soort plekken op zonder te beseffen waarom. Maar hier vind je nog de 

brokstukken en de afglans van een laatste harmonie. Hier vind je de herinnering aan 

de onschuld. Cultuur en onschuld vormen volgens Jaccottet geen tegenstelling. 

Cultuur is altijd herinnering aan onschuld. Kunstwerken verwijderen ons niet van het 

leven maar brengen ons juist daarnaartoe. Kunstwerken leren ons wat een plek is. 

Men zou het de kinderen moeten onderwijzen, en soms gebeurt dat ook. (4) 

 

Paysages avec figures absentes is één grote meditatie over Hölderlin en het 

landschap. In de tijd dat hij dat boek schreef is Hölderlin voor Jaccottet de grote 

inspiratiebron. Hij is zeker een erfgenaam van deze dichter. Maar dat blijft niet zo. Uit 

het boek van Hervé Farrage over hem, begrijp ik dat Jaccottet zich langzaam van 

Hölderlin zal losmaken en andere inspiratiebronnen zal vinden. Hölderlin heeft dan 

zijn werk gedaan. (5) 
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Noten 

 

1. 

Philippe Jaccottet: Une transaction secrète. Lectures de poésie, Gallimard 1987, 45-

106. Jaccottet bezorgde de  Pléiade-editie van Hölderlins werk. Daaraan werkten 

verscheidene vertalers mee, daaronder André du Bouchet. 

 

2. 

Philippe Jaccottet: Élements d’un songe, Pléiade-editie, 290. Dit boek verscheen 

oorspronkelijk in 1961. 

 

3. 

Philippe Jaccottet: Élements d’un songe, Pléiade-editie, 327. 

 

4. 

Paysages avec figures absentes, Pléiade-editie, 508-510. Dit boek verscheen 

oorspronkelijk in 1970. 

 

5. 

Hervé Farrage: Philippe Jaccottet, le pari de l’inactuel, PUF 1999, 184-185. 
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“Ik stel vertrouwen in iedere lezer.” 

 

I 

 

Ik wil dit verkennende onderzoek nu afsluiten. Het gaat alleen – dat wil ik 

benadrukken – om een verkenning. Uitgangspunt was Tal-Coats aforisme dat wij de 

wereld denken te begrijpen, terwijl wij slechts door haar worden bezocht. Daarmee 

bedoelt Tal-Coat dat het perspectief dat sinds de renaissance, en dat het 

polyperspectivisme dat sinds de avant-gardes in zwang was, voor hem passé is. De 

wereld is geen theater, de schilderkunst geen kijkdoos. De tijd van het wereldbeeld is 

voorbij. Schilderkunst is geen venster op de wereld. In de schilderkunst bezoekt de 

wereld ons. Hoe? Door het licht als licht bewust te maken. Door een 

onregelmatigheid op het oppervlak te creëren waardoor het licht tot verschijning 

komt. Tal-Coats schilderij schenkt ons een directe ervaring van het licht. 

Ook in de poëzie van zijn vrienden gaat het om een onmiddellijke ervaring. Behalve 

Tal-Coats wereldbesef ging het om de vraag in hoever Du Bouchet en Jaccottet 

kunnen worden beschouwd als erfgenamen van Hölderlin. Ik wil nu mijn 

beschouwingen afronden door te kijken naar hoe Jaccottet Du Bouchet zag en tot 

slot enkele interviews van Du Bouchet over poëzie te behandelen. 

Du Bouchet wordt op 21 april 2001 begraven in Truinas, een gehucht in de Drôme 

met nauwelijks honderd inwoners dat hij als woonplaats had uitgekozen. Jaccottet 

rijdt er met de auto naar toe. Het zijn maar zo’n 35 kilometer. Zij woonden dus dicht 

bij elkaar. Maar tussen hen in liggen bergen en daar moet je om heen. Jaccottet 

heeft ook vaak gezegd dat hij door een berg van Du Bouchet is gescheiden en 

bedoelt dat zowel letterlijk als figuurlijk. Du Bouchet woont aan de koude noordkant 

van de berg, Jaccottet aan de warme zuidkant.  

Het verschil tussen beide zit diep. Jaccottet brengt het onderschaid als volgt onder 

woorden:  

Waar André du Bouchet openlijk aanvalt en de confrontatie zoekt, waar hij 

smijt, breekt of tegen zich in het harnas jaagt – bruusk, driftig, hooghartig – 

laat ik de dingen op hun beloop en laat ze voorbijgaan zonder tussen beide te 

komen. Maar op mijn meer aarzelende en voorzichtige manier kom ik soms tot 
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soortgelijke doorbraken, tot een zelfde verwijzing naar het buiten dat hier of 

daar geslaagd zijn neerslag vindt in het boek. Alleen word ik verteerd door 

angst en twijfel. Ik heb weinig moed en nauwelijks kracht. Ik ben zwak (ook al 

ben ik volhardend in mijn zwakte). Vaak neig ik tot zwijgen en staat de stilte 

als een blinde muur tegenover me. (1) 

Maar Jaccottet ziet niet alleen duidelijk het verschil tussen hen beide, hij ziet ook 

goed hoe beperkt Du Bouchet eigenlijk is, dat hij altijd maar één enkele directe 

ervaring onder woorden brengt, en dat daarin zijn betekenis en zijn kracht ligt: de 

man die uit zijn kamer komt en naar buiten gaat, die van muur tot muur loopt, die 

eerder as dan vuur tegenkomt. En die daar niet mee kan ophouden. Een man van de 

aarde, niet van de wereld. (2) 

Met deze gedachten in het achterhoofd gaat Jaccottet naar Du Bouchets begrafenis. 

In het kapelletje in Truinas is niets geregeld. Er is geen voorganger, er is geen 

ritueel, er zijn maar weinig aanwezigen. Sommige vrienden en familieleden spreken 

voor de vuist weg. Jaccottet verwoordt zijn gevoelens van rouw door een gedicht van 

Hölderlin voor te lezen. Maar het voornaamste is zijn bijzondere stemming. Terwijl 

het begint te sneeuwen lijkt het alsof alles steeds voller, steeds tegenwoordiger 

wordt. Alleen de kist niet. Die is leeg. (3) 

 

II 

In zijn interviews met Alain Veinstein zet Du Bouchet de dingen nog eens duidelijk op 

een rijtje. Eigenlijk is hij als schrijver ook een lezer. In zijn gedichten gaat hij naar 

buiten en leest het landschap. Op het moment van schrijven is de zaak voor hem 

even duister als voor de lezer op het moment van lezen. Wil men de directe ervaring 

van de poëzie, dan moet men elkaar vertrouwen, vandaar dat Du Bouchet 

vertrouwen stelt in iedere lezer. (39) (4) 

Niet alleen bij het lezen, vertrouwen is voor Du Bouchet altijd veel belangrijker dan 

begrijpen. Wanneer men samen is met iemand die men vertrouwt, dan is begrijpen 

helemaal niet nodig, zelfs als die ander een andere taal spreekt. (38) Dit werpt ook 

een bijzonder licht op wat Tal-Coat zegt. Wij denken de wereld te begrijpen, maar dat 

is helemaal niet nodig. In werkelijkheid worden wij slechts door haar bezocht, en dat 
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is genoeg wanneer men in haar vertrouwen stelt. Maar deze uitleg is geheel voor 

mijn rekening, want in deze interviews zegt Du Bouchet veel over Tal-Coat, maar 

gaat hij niet op dit aforisme in. 

Schilderkunst is voor Du Bouchet doorslaggevend. Hij zoekt de schilderkunst op 

maar om haar te verlaten. Zij roept iets bij hem op zo dat hij van zijn kant iets terug 

moet doen. Hij moet er iets over zeggen. (72) Dat komt omdat alles schilderkunst is. 

Er is geen andere verhouding tot de wereld dan door de schilderkunst. Zij maakt 

beelden, maar dat is niet het voornaamste. Het voornaamste is dat zij de dingen laat 

verschijnen en verdwijnen. Daarom kan men ook niet voortdurend met kunst bezig 

zijn. De ervaring die zij oproept is gewoon te sterk. Het risico bestaat dat zij in de 

plaats van het bestaan komt. Men kan de kunst niet langdurig uithouden, daarvoor is 

zij teveel iets dat de tijd versnelt en de ruimte condenseert. Wanneer Du Bouchet 

door een schilderij wordt geraakt, dan kijkt hij er niet te lang naar, draait zich om en 

begint de wereld te zien zoals in het schilderij. Zoveel betekent kunst voor hem: hij 

kijkt niet naar kunst, hij kijkt vanuit kunst. (33) 

En wat hij met de kunst doet, en wat zo ver gaat dat hij ook zichzelf als schilder ziet 

(35), dat vindt men in zijn poëzie. Want net als de schilderkunst is de poëzie 

autonoom, de woorden houden op instrumenten voor het overdragen van een 

boodschap te zijn, maar leiden tot een directe en onbemiddelde zijnservaring: 

Als er een gedicht is, dan is het het werkelijke. Het gedicht is nergens van 

afhankelijk, het is het werkelijke. U wordt deel van de werkelijkheid, u bent erin 

geïmpliceerd. U realiseert uzelf. U houdt op te ondergaan. U bent, heel 

eenvoudig. Er is geen afhankelijkheid meer. Het is integendeel het ogenblik 

waarop uw onafhankelijkheid zich openbaart. Plotseling bevindt u zich in die 

staat waarin u niet zozeer bewustzijn heeft dat u er bent. U heeft niet zozeer 

het gevoel er te zijn, maar heel eenvoudig u bent. (50) 
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Noten 

 

1. 

Philippe Jaccottet: Une transaction secrète. Lectures de poésie, Gallimard 1987, 

308-309. 

 

2. 

Philippe Jaccottet: L’entretien des muses. Chroniques de poésie, Gallimard 1968, 

341-359. 

 

3. 

Philippe Jaccottet: Truinas. Le 21 avril 2001 verscheen oorspronkelijk in 2004. Tekst 

in de Pléiade-editie 1193-1214. 

 

4. 

André du Bouchet: Entretiens avec Alain Veinstein, L’Atelier contemporain 2016. 

Vanaf hier komen alle citaten en verwijzingen uit dit boek. 
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