
Tk had wat aarzeling te over-
I -irn "r, 

toen ik NicÈheb ikva'n
Lmijztlf aanwoeg om te recen-
s-eren. Ik dacht ik vind het wel
interessant *"", ,rr11"1 mijn
lezers öt boek ook waarderen?
Het is namdijk een nogal spe
cialistisch boek; geen rorran,

+::-.- --- - maar..drie "essays.vaD schrijvers
die elkaar bewonderen: De
Nedertranders Willem Jan Otten,
Kees Verheul, eu de Amerikaan
Clay Hunt. Het eerste essay van
Niets heb k. wn mijzelf, een ode
van Otten aan zijn literaire gids
Kees Verheul, bleek bovendien
één van Ottens ingewikkeldste
essays tot nu toe.

Ottens beschouwing is een
zogeheten abecedarium. Dat is
een alfabetische opsomming, ge-
ordend met lemma's, waat d:n
conmentaàr op wordt gËleseÍd-
Otteu begint mtt 'Àmleidingi,
'Aalz€, €nzoYoorts, en eidigt
na zo'[ bladzijdfn

bij Nietzsche aantreft.
Het abecedarium mag dan

fragmentarisch zijn opgezet,
dat betekent niet dat het essay
geen samenhang heeft. Op een
gegeven moment ben ik begon-
nen de aforismen te ordeneu op
de onderwerpen waarcp ze van
toepassing konden zijn: 'getroof,
'kunst', en lezen'. Die drie terrei-
nen spiegelt Otten voortdurend
rrn elkaar', het ziju communice
rende waten bij hem. Veel van wat
deze schrijver over lezen zegt is
geladeu met een religieus besd,
en andersom is geloven voor hem
ook een vorm van'lezen'.

Kees Verheul wordt moei-
teloos ingepast in de myfieke
wereld van Otten: 'Op een esserr
tiële, en in de grond religieuze
m a nier vertIpgwt Verheul Op wm
hem k?FTld raah - er is een (log
mryCthddcrde)bekeuis di de
r*ereld al kprr, rnarrYtrheqil rrg
nict Dit rtrtrerw€n geeft am

Dàt'wat ie
lezen bent moet je iets te vertel-
len hebben- (...) Je zou de geestes.
in$ening Yim een lezer als Ver-
heul oröodox kmnen noemen.
want vergelijkbaar met die wu
een gelovige öe een heilige tekst
openl (...) De ontdekking (...) dat
je (...) ontvankelijk blijkt te zijn,
doet hem van verukking op zijn
grondvesten trillen - err moet
worden gedeeld, op z'n minst met
een essay. Het is alsofhem een ge.
nade deelachtig is geweest.'

Otten essayeert goed en inspi-
rerend, maar ook wat hoogdra-
vend. Verheul wordt doelbewust
opgehemeld, als een heilige. Het
tweede essay in de bundel, van
de hand van Kees Verheul zelf
en getiteld PoeticPassimr. Over mijn
leermeester Aay Hunt, is wat dat
betreft een verademing. Het is
bovendien leuk om nu eens echt
iets van Verheul te lezen, na
zoveel over hem gehoord te heb-
ben. Zijn essay is een spannend
opgeschreven zoektocht naar le-
ven enwerkvan de Amerikaanse
hoogleraar Clay Hunt, van wie
hij les had. Verheul is een goede
verteller, en kan ook kritisch kij-
ken naar Hunt, de man die hij zo
bewonderde. Hij aarzelt niet om
te zeggen dat de man beter voor

de klas kon staan dan schrijven.
Het is zeker boeiend om te lezen,
maar omdat Verheuls beschou-
wing niet de stelligheid heeft van
Ottens werk, beklijft dit essay
minder den het voorgaande. Hij
voegt niet iets persoonlijks toe,
hij tekent zijn leermeester riet
uit,in een levensbesdrouwdijk
kader, in een groot mysterie, zo-
als Ottendatkan.

e,€dicht
Nietsheb k.vanmijzelf sluit af met
eenessay nClayHunt.Huntkan
heel goed lezen en inderdaad niet
zo goed schrijven. Hij behandelt
een gedicht van de hand van de
renais*mcedichter Donne, Hyrnn
ts M, tny Gd, in rny sirïoress. Het

Elkeromanis emÍeisver
slag. Foro SXC Enríco Corno

Zinboe§es: Toekomst, Leef-tijd

iseengedichtwaarindeik-figuur Anselm Griin: De weg van de li
die op zijn sterfred ligt wordt
vocgesteld als een muzilant öe
:rnr-rie doet bij een koning Het
bsit&rcdemystieke
zins I ilwlDe lg/le ily lfrsfc-

,-..=&ut hat zieo- mgdie ujrstieke-'-:=iffiË'ràËÈ:vÉrracan toót, hoe
Donne de dood verwachtingsvol
tegemoet ziet omdat het een ont-
moetingmetGodis.

Het beeld dat rran dit boek
blijft hangen is dat het essay van
Otten uiteindelijk het meest per-
soonlijke stuk is, en daarom ook
de rijkste bijdrage. Maar de an-
dere essays zijn omisbaar als il-
lustratie en achterdoek. Na lezing
van Otten waardeer je Verheul.
Na lezing van Verheul verlang je
terug naar Otten. Na lezing.van
Hunt ook. Bovendien leert Hunt
je inderdaad hoe je een klassiek
gedicht lezen kunt, zodat het
opengaat.

Niets heb ik van mijzelf is dls
een veelzijdige, creatieve bundel
geworden. Voor een lezer met
tijd en een lange adem. Het kost
moeite maar dan heb je ookwat.
Niets heb ik van mijzelf is doortrok-
ken van een scherpzinnige, ver-
wachtingsvolle blik op het leven
en de literatuur.
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kop
opbouw, maar een associatieve,
en nergens is er de steun van eeD
duideUjke verhaallijn- Otten ver-
trouwt dus volledig voor de i*
houd. Je leest mee, ofje haakt af.
Datprikkelt.

Ottens abecedarium is gewijd aan
Kees Verheul, een man die hem in
zijn essays op schrijvers wees öe
de moeite waard waren. tn zijn
bespreking gaat Otten te werk
zoals hij dat al eerder deed: zijn
bewondering voor een schrijver
is een motief om een veel grotere
verwondering op de schildersezel
te zetten. Stukje bij beetje maak
je kennis met Ottens inspireren-
de kijk op God, de kunst en de
literatuur. Hij citeert Verheuls
literatuuropvatting met instem-
ming: 'Elke roman is een reisver-
slag - het paradoxale reisverslag
vande lezer, roerloos opwegdoor
hetimaginaire.'

Even verder voegt Otten eraan
toe:'De waarheid is, hoe dan ook,
niet met de rede alleen te vangen,
zij is poëtisch (...). De waarheid
is vooral ook zintuiglijk en fy-
siek.' Het zijn zinnen om over na
te denken, het is een soort reto-
risch, literairproza datje ookwel

a--

Klaas Vansteenhuyse: Van Abra

Wat archeologie
Bijbel. Belichting
ment.
Uitg. Davidsfonds

Mireille Madou: Ondenueg naa:
kunst, cultuur, legenden ènver

Sfeervolle beschr
bedevaartsoord.
Uitg.WaandersZr
€29.9s.

Maria ter Steeg: Een jaar wijshe
365 bezinnende teksten over levenr
tief.
Uitg. lannoo Tielt, € 9.95.

*II


