Lezen
ANTHONY MERTENS

Over het lezen, over war er precies gebeurt als we met die handeling bezig zijn, weten we ondanks veel wetenschappelijk onderzoek, in feite nog heel weinig. De transformatie van abstracte tekens naar concrete (denk)beelden is zo ingewikkeld dat ook
de cognitieve psychologie nog maar aan het begin staat van de ontleding van dit
raadselachtige proces. Toch zijn we er dagelijks uren mee bezig en vooral in mijnvak
(redactie van een uitgeverij) is dat geen sinecure.
Elke keer als een boek, kanr en klaar, van de binden] op de redactie arriveert, is
her een beetje feest. Wat een wonder dar het weer is gelukt. Maandenlang zijn
schrijver, redacteur, persklaarmaker en correcror met het manuscript bezig geweest.
De uitgever heeft hei gelezen, de typograaf heeft de omvang geteld, de bladspiegel
ontworpen, het lettertype gekozen. De vormgeefster heeft het boek doorgelezen om
er een mooie cover bij re bedenken. De promotiemedewerker heeft het boek 'angelesen', net zoals de vertegenwoordigers: uiteindelijk moeten zij het boek verkopen
en dar kunnen ze alleen maar als ze weten waar her over gaat. Kortom, voordat her
manuscript zijn definitieve vorm beeft gekregen en het gedrukt, gebonden in de
winkel ligt, hebben er een tiental lezers al diepgaand kennis mee gemaakt.
Maar het hart van de redacteur bonst als het boek vers van de pers komt. Aarzelend neemt hij het in ontvangst, ruikc er aan (geen heerlijker geur dan die van een
vers boek) en slaat het totaal verzenuwd op. Hij leest zomaar een paar regels (die hij
n eerdere stadia al tien keer gelezen heeft) en ja hoor, hij ziet onmiddellijk de eerste
fout. Dat lijkt een wet re zijn, pas als er niets meer aan te doen is, blijkt dat tien lezers die fout bij al hun indringende lezen over het hoofd te hebben gezien.
Onlangs liet een vriendin mij de cover van een gerenommeerd weekblad zien
met de vraag of mij iets opviel. Mijn blik dwaalde over de voorpagina. Daarop werden een aantal artikelen aangekondigd, zo ook een essay over onze vroegere vorstin
Wihelminea. Haar portret sierde her omslag. Hoe nauwkeurig ik de pagina ook
scande, mij viel niets op. Aardige aantrekkelijke omslag, die je gemakkelijk kon verleiden om het blad in de kiosk aan re schaffen. De aankondigingen, pittig, geserreerd, wat kon er toch aan de hand zijn? Toen wees mijn vriendin, correctrice, op
een knaller van een fout, die hoe alert ik ook had gescand, maar niet zag. Ik had 'Koningin Wilhelmina' gelezen, waar toch duidelijk 'Koningin Wilhelmmea' stond afgedrukt.
Wat is dat toch voor een merkwaardig fenomeen, dat ik fouten in het tekstbeeld
niet zie, dat ik kennelijk de rekst niet bewust waarneem. Waarschijnlijk ben ik eer-
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der gespitst op de gedachten, de voorstellingen waar de tekens naar verwijzen, dan
op de tekens zelf. Alleen wanneer de tekst nadrukkelijk een beroep doet op mijn
speciale aandacht voor het fysieke woordbeeld (in rebussen, raadsels, konkrete poÃ«
zie, experimentele literatuur) wil het wel lukken. Dan begrijp ik nog wel dat er een
albatros door de Ferdinand Bolstraat vliegt, met letterlijk natuurlijk, niet in de werkelijkheid, maar in het tekstbeeld. Dan begrijp ik ook nog, zoals Rudy Kousbroek
ooit feilloos aantoonde hoe'een hagedis in gedachtenis is'.
Maar, als ik er niet op bedacht hen, ben ik zoals vaak blijkt geneigd de incorrecte
spelling van Wilhelminea al te corrigeren voordat ik het woord goed heb waargenomen. War gebeurt er dan toch als ik met de leeshandeling bezig ben? Toen mijn
vriendin op de drukfout wees, had ik, meteen na deze nu ookopgemerkt te hebben,
de indringende gewaarwording vlak daarvoor in een black box te hebben rondgezworven. Alsof ik ineens weer bij bewustzijn was gekomen van een slaapwandeling
door mijn geest. Kennelijk is een halfwoord al genoeg, om de rest correct m te vullen. Had ik in eerste instantie, in die eerste microseconde het woordbeeld pist waargenomen, maar her onmiddellijk in mijn hoofd correct getransformeerd?Ofwas ik
voor het lezen al zo geconformeerd dar ik de mogelijkheid dat het woord incorrect
gespeld zou kunnen zijn niet in overweging had genomen?
Waarom merk je de ene fout onmiddellijk op en zie je de andere niet, zelfs nier
als je er tien keer overheen hebt gelezen. Die ervaring van de black box duidt er op
dat er gaten in mijn bewustzijn optreden: dat er op momenten dat je bewustzijn
juist actief bezig is iets waar re nemen, de werkelijkheid je ontglipt.
Was het toeval dat ik een paar dagen na dit voorval, na deze gewaarwording van
een zwart gat in de leeshandeling, een passage onder ogen kreeg van Slavoj ZizÃªk
die aan ditzelfde fenomeen aandacht schonk? In Het subject en zijn onbehagen bespreekt hij de theoriekn van Daniel Dennet en hij gebruikt het voorbeeld van de
'verlezing' om aan te tonen dat een dergelijk fenomeen laat zien dat er geen grens
bestaat tussen wat er voorafgaand aan een onmiddellijke ervaring gebeurt (de preconceptuele, prebewuste processen) en wat er nadien gebeurt, het opslaan van die
ervaring in het geheugen, de weergave van die ervaring in woorden. In de woorden
van ZizÃªk 'Er bestaat geen HET (een direct ervaringsmoment) dar presubjectieve
processen op magische wijze transformeert in de gebeurtenis van de zintuiglijke
waarneming, in de subjectieve ervaring van de zintuiglijke waarneming, waarnaar
latere verslagen herinneringen enzovoort verwijzen'. Met andere woorden: of mijn
eerste lezing al dan niet op een correcte waarneming berustte (namelijk de waarneming van een fout) of dat ik bij voorbaat Wilhelmina las waar Wilheminea stond, is
volgens Dennett en, in diens spoor, ZizÃª niet relevant. Het probleem schuilt in de
actie van de leeshandeling zelf.
Of deze hypothese geldig is weet ik niet, maar voor de literatuunheoreticus is hij
op z'n minst elegant, want er zijn nogal wat schrijvers die de opvatting aanhangen
dat de literatuur geen weergave is van voorafgaande ervaringen, van een bestaande
werkelijkheid, maar dar ze een eigen werkelijkheid in woorden creeert, die slechts in
bepaalde opzichten verwijzingen bevat naar de werkelijkheid die we kennen. Volgens ZizÃª (Dennett) drukt een taalhandeling (en dus ook een leeshandeling) niet
iets uit wat er aan voorafgaat, war er ak een voorafgaand gegeven bestaat. Het is de

handeling die een betekenis voortbrengt op het moment van de handeling zelf, een
betekenis waarvan we ons pas bewust worden nadat hij verricht is (zoals ik de spelfout met zag, misschien niet wilde zien om allerlei redenen, bijvoorbeeld uit mijn
diepste verlangen dat de wereld in orde moet zijn).
Dennets en ZizÃªk theoriein lopen er op uit dat ons idee dat wij de taal gebruiken om ons uit te drukken, om onze ervaringen, wensen, gedachten te formuleren
twijfelachtig wordt. Zinsneden, formuleringen dringen zich aan ons op, het is alsof
de taal ons gebruikt, ons ideeÃ¨ aanreikt. Dit idee vind je vaak bij literaire auteurs
terug wanneer ze nadenken over wat schrijven is. Heel vaak wordt door hen beweerd dat ze merken dat hij het schrijven de taal, de opeenvolging van de zinnen die
zich aandient een geheimzinnig sturingsmechanisme verborgen zit, waardoor woorden, metaforen, zinswendingen voor her schrijversoog op papier verschijnen die
hem of haar telkens weer verrassen. Dat is een van de redenen waarom ik een dagboek hijhou, elke keer weer benieuwd wat er aan het eind van de pagina gebeurt, als
ik met mijn aantekeningen begin. En het is mij wel degelijk overkomen dat sommige zinnen naar mij knipogen, al betrap ik ze nooit op het moment van hun oogopslag. Al weer verder in de tekst dringt het tot me door en als ik teruglees is er niets
meer te zien. Misschien heeft het over het hoofd zien van een drukfout re maken
met een verkeerde (althans een in her literaire domein verkeerde) leeshouding. 'Lees
maar er staat niet wat er staat' luidde het mysterieuze adagium van Nijhoff: wees je
bewust dat je tekens leest en niet de gedachten die ze uitdrukken. Met mijn actieve
leeshouding zoek ik (denk ik) her spoor van bekende patronen, maar voor de Iiteratuur is een passieve, verstrooide staat nodig waardoor betekenissen je toevallen
waaraan je nooit gedacht zou hebben als je ze bewust gezocht had.
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