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De dichter spreekt op de drempel van het zijn.
La pot'tique de l'espace
In ons onderzoek naar actieve verbeelding volgen
wij de fenomenologie als een school voor naÃ¯viteit
La poktique de la rÃªveri
NaÃ¯viteials methode. Aanwijzingen voor een gelukkig lezen
NaÃ¯vitei als het geen domme mviteit is -is een ander woord voor de moed van de filosoof. Bachelard neemt het programma van de fenomenologie op zijn eigen wijze
serieus: hij neemt het letterlijk. Hij verbaast zich. ~merveillement,verwondering, is
Ã©Ã
van zijn lievelingstemen. En hij verwondert zich inderdaad over iets wonderbaarlijks, over deverbeeldmg, misschien de meest wonderlijkemenselijke gave. Hij doet dit
de m6tier" die
als filosoof en fenomenoloog, maar net niet als de "phÃ©nomÃ©nolog
zich, volgens zijn inleiding in La potligue de la rÃªverie van hem zou afzetten met de
vraag waarom hij fenomenologische principes uitgerekend op zoiets vloeiends als de
beelden van onze verbeelding toepast Maar Bachelard gaat niet zomaar direct op de verbeelding af, hij benadert haar via een omweg diemisschien toch de kortste weg is: het
beeld in de po'zie.

-

-

Een kronkelige weg: van natuurwetenschap tot droom en verbeelding
Gaston Bachelard (in 1884 geboren in de Champagne, in 1962 gestorven) bleef zijn
omgeving met onvoorziene bewegingen verrassen. Hij begon als kleine PTT-ambtenaar
in de provincie, werd vervolgens leraar natuurkunde, en daarna in 1930 hoogleraar wijsbegeerte in Dijon. In 1940 werd hij hoogleraar aan de Sorbonne, waar hij de leerstoel
voor de geschiedenis en de filosofie van de natuurwetenschappen bekleedde. Georges
Canguilhem noemt hem "de eerste Franse epistemoloog die zich op het actuele en conceptuele niveau van de wetenschappen bevond waarover hij reflecteerde". Bachelard wees
op de valse continuÃ¯teidie de meeste wetenschapshistoriciretrospectief construeren. Zo
zou bijvoorbeeld de relativiteitstheorie volgens hem niet uit haar historische voorgangers verklaard kunnen worden. De continuiteit van het historische discours mag daarom
niet met continuÃ¯teivan de geschiedenis verwisseld worden. Door zijn verheldering van
de dialectiek en de discontinuiteit in de relaties tussen de wetenschap en haar geschiedenis komt hij tol een analyse die op haar beurt ook weer een breuk inhoudt: een nietpositivistische positie. Maar breuken kenmerken ook de verdere wetenschappelijke ont-

wikkeling van Bachelard zelf. Na dertien delen wetenschapsgeschiedenis en epistemologie verschijnen ineens titels als Psychoanalyse van het vuur, Water en dromen of
Lucht en dagdroom. De psychoanalyse vonnt daarbij een soort brug tussen de natuurwetenschappelijke en de esthetische thematiek. Hij gebruikt haar echter niet alleen op
een zeer onorthodoxe manier, maar laat haar in zijn latere werken achter zich, zonder
veel argumentatie, maar met hier en daar een opmerking als "de psychoanalyse verklaart
de bloem door de bemesting" (over de toepassing van psychoanalyse literatuur).
Bachelard was geliefd bij zijn studenten, al drong zijn faam nauwelijks buiten
Frankrijk door. Om een indruk te geven van deze vriendelijke patriarch met zijn Sinterklaasbaard en zijn provinciaalse accent, laat ik Ã©6van zijn studenten Ã a het woord.
Ã‰tiennGilson schrijft in het voorwoord van de Engelstalige uitgave van La poktique
de l'espace:

"ik wilde dat ik duidelijk kon maken hoe zijn afkomst uit de provincie en zijn vertrouwdheid met de dingen van de aarde zijn intellectuele leven beÃ¯nvloedde en
inwerkten op zijnfilosofische reflecties. Dankzij zijn onvermoeibare inspanningen
kon hij zichzelf uiteindelijk een academische opleiding geven. Hij behaalde alle academische graden die men maar kan krijgen en eindigde als hoogleraar aan de universiteit; maar anders dan de meesten van ons, tenminste in Frankrijk, heeft hij zich
nooit gevoegd naar de traditionele denkpatronen waaraan de universiteiten hun studenten onvermijdelijk onderwerpen.Zijn intellectuele superioriteit was zodanig dat
hij alleen maar kon slagen in al zijn academische ondernemingen. We hielden allen
van hem, bewonderden hem en benijdden hem een beetje, omdat we voelden dat hij
een vrije geest was, die niet door enige conventie belemmerd werd, noch in de keuze
van de problemen die hij wilde behandelen, noch in zijn manier om ze te behandelen."
In dit artikel gaat het mij om een werk uit de laatste fase van zijn filosofische loopbaan, het boek dat naar mijn weten buiten Frankrijk het meest bekend is geworden: zijn
La potfique de i'espace ofwel De poelica van de ruimte (1957).Men zou het ook een
van de dichterlijke verfenomenologie
- van de verbeelding- kunnen noemen, in dit geval
beelding die zich op de ervaring van ruimte richt. Het is tevens een filosofie van de
po'zie, een filosofie die volgens Bachelard steeds opnieuw moet ontstaan uit de overgave aan 6Ã©versregel, 6Ã©opvallend beeld waaraan onze geest blijft hangen, of, in zijn
woorden, "uit de extase van de beeld-nieuwheid.
Bachelards originaliteit ligt niet in de laatste plaats in zijn bescheidenheid maar
blijft daarom ook vrijwel verborgen. Hij schept geen eigen terminologie, laat staan een
eigen taal. Het gaat hem om de toenadering tussen po'zie en filosofie, tussen taal en
mem-taal, maar hij werpt zich niet op als een dichter of dichter-filosoof wiens proza als
een gedichtontcijferd dient te worden. Hij zegt dat de echte fenomenoloog het aan zich?.elf verschuldigd is om "op systcmatischc wijze bescheiden te zijn". Hij laat de dichters
zelf aan hei woord en luisten. Hij luistert en geeft antwoord. want bij gedichten is het
doel van het luisteren en van het antwoorden hcttclfde: begrip. Zijn begrijpen is noch
ren inicrpretatie, noch een herschepping van liet gedicht, maar een fenomenologische
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'echo' van beelden die hem opvallen, een echo die de lezer gevoelig maakt voorvergelijkbare beelden en voor vergelijkbare ervaringen.
De in de poÃ«zigeformuleerde beelden zijn voor hem een toegang tot onze ziel, een
soort 'directe ontologie', die anders verborgen zou blijven. Het gaat hem om het poÃ«ti
sche beeld, dat altijd in wezen nieuw is, om een fenomenologie van het beeld dat vMr
de gedachte komt. In zijn poÃ«tic van de ruimte ontwikkelt hij, speels en nonchalant,
een theorie van het poÃ«tischbeeld die tegelijk een hoogst actuele taalopvatting bevat;
een opvatting die hem in de buurt brengt van zowel Heidegger als de late Wittgenstein,
die ergens zei: "Filosofie zou men eigenlijk moeten dichten". Bachelard schrijft in d e
inleiding van La pottique de l'espace dat po'tische taal altijd "jonge" taal is, en dat
daarin haar bewustmakend, inzichtgevend vermogen ligt:

"De dichter is, door de nieuwheid van zijn beelden, altijd oorsprong van de taal Om
precies aan te geven wat eenfenomenologie van het beeld kan zijn, om aan te tonen
dat het beeld er v66r de gedachte is, zou meh moeten zeggen dat de poÃ«ziemeer nog
dan eenfenomenologie van de geest, eenfenomenologie van de ziel is."
HetpoÃ«tisch beeld: oppervlakte van hef zijn
Bachelard interesseert zich minder voor de werkwijze van de dichter dan voor wat de
poÃ«ziin de lezer losmaakt. Door zijn overvloed (exuMrance) maakt het gedicht dieptes
in ons wakker die anders liggen te slapen: het gedicht verandert, vergroot de 'ruimte' van
onze ziel. De nieuwheid van het beeld is in staat een echo uit te lokken die ons gehele
talige vermogen in beweging brengt. "Het po'tische beeld brengt ons aan de oorsprong
van het sprekende zijn (l'gtre parlant)." Doordat Bachelard de dichter tot aan de grens van
zijn beelden volgt, ontstaat uit de po'tische beelden die hij aanhaalt een filosofie van de
verbeelding en tevens een "album van concrete metafysica". Omdat hij niet vies is van
het meest concrete en alledaagse, heeft hij genoeg aardse zwaarte om niet bang te hoeven zijn voor het 'meta' in 'metafysicag.Tegelijk - en terloops - ontstaat er een filosofie
van de taal die "aan de po'tische substantie van het woord gelooft".
De dichtkunst brengt de taal in een staat van wording die Bachelard als een "aan de
oppervlakte komen" (emergence) beschrijft. Maar dat houdt in dat wij ons begrip van de
taal als instrument op moeten geven om ons "de stelling van taal als realiteit toe te eigenen". "Het gaat erom het ongeleefde te leven en zich zo open te houden als de taal
zelf." Een gelukte po'tische formulering kan grote invloed uitoefenen op de "ziel" van
een taal, maar heeft tegelijk de onvoorspelbaarheidvan de taal tot gevolg.

-

"De taal onvoorspelbaar te maken is dat niet een leerschool voor de vrijheid? (..J
Vroeger werden 'dichterlijke vrijheden'gecodificeerd. Maar de hedendaagse poÃ«zi
heeft de vrijheid in het lichaam van de taal zelfrelegd. De dichtkunst verschijnt nu
als fenomeen van de vrijheid."
Essentieel voor Bachelards manier van denken is zijn insisteren op het belang van het
detail en de geloofwaardigheid van het oppervlak:

"Omprecies te zijn, staat de fenomenologie van de verbeelding ons toe om het zijn
van de mens te exploreren als het zijn van een oppervlak, van het oppervlak dar de
regio van het zelf scheidt van de regio van hetlde ander. Laten we met vergeten dat
men in deze zone van gesensibiliseerd oppervlak moet spreken v66r men kan zijn
(avant d'Ãªtr il faut dire). Spreken, zo niet tot anderen, dan tenminste tot zichzelf.
(..J In deze ori'ntatie stuurt het universum van het woord (parole)alle fenomenen
van het zijn, de nieuwe fenomenen, en spreidt zich uit. Door de poÃ«tisch taal lopen
golven van nieuwheid over het oppervlak van het zijn",

schrijft Bachelard in het hoofdstuk 'La Dialectique du dehors et du dedans' van La
pot?lique de l'espace. En hij vervolgt:
"Het zou tegen de aard van onze onderzoekingen ingaan om ze samen te vatten in
enkele radicaleformules, bijvoorbeeld door het zijn van de mens te definieren als het
zijn van een meerduidigheid We kunnen alleen maar werken aan een filosofie van
het detail. Welnu, aan de oppervlakte van het zijn (wezen),daar waar het zijn zich
wil vertonen en zich wil verbergen, zijn de bewegingen van het sluiten en openen
zo talrijk f...) en ook zo vol aarzeling, dat we met deze formule kunnen eindigen: de
mens is het halfopen wezen.''

Deze alinea's bevatten een aantal fundamentele principes van Bachelards filosofie. Maar
als staaltje van zijn denken zou het onvolledig zijn als ik niet ook het meteen daaropvolgende begin van de volgende paragraaf zou citeren, omdat het laat zien dat hij het in
feite niet zozeer 'over' een filosofie van het detail heeft, maar een dergelijke filosofie
van het concrete, het detail, de gevoelig gemaakte oppervlakte, zelf in praktijk brengt.
Hij blijft altijd maar kort op het meta-niveau, het discours 'over', hij keert steeds vlug
weer terug naar de plek waar de verbeelding aan het werk is, in dit geval het huis of de
andere plaatsen waar het drama tussen binnen en buiten zich kan ontplooien.
"Hoeveel dagdromen zou men moeten analyseren onder deze simpele noemer: de
deur! De deur, dat is een hele kosmos van het half-opene."

Of, in een voetnoot, een opmerking als deze:
"Hoeveel personen gaan niet, nadat ze de appel hebben gegeten, op de pitten knabbelen! In gezelschap onderdrukt men de onschuldige gewoonte om de pitten eruit te
halen om ze op te peuzelen. En hoeveel gedachten, hoeveel dagdromen (rÃªveries
heeft men niet als men pitten eet!"

Het feit dat Bachelard een dergelijke zeif-observatie, zij het maar als voetnoot, naast de
poetische beelden plaatst die hij uit talloze gedichten en poÃ«tiscproza (meestalvan
tijdgenoten) citeert, laat zien dat 'fenomenologie' meer dan een theoretisch programma
is. Het is een uitzonderlijk open en gevoelig observeren met een minimum aan 'l.herbau'; dat wil zeggen een waarnemen dat in die zin on-metafysisch is dat er geen a-priori

hÃ¯'rarchi van relevantie en betekenis aan te pas komt. Uit zijn alerte observatiegave
spreekt in feite dezelfde openheid en tegenwoordigheid van geest als die welke hij aan de
dichter toeschrijft wiens beelden hij opmerkt en bespreekt.

Gelukkige ruimte: de wieg van het huis
Maar ik zou een vertekend beeld van Bachelard geven, als ik te lang bij geheel abstracte
beschouwingen stil zou blijven staan. De essentie van Lapot?tique de l'espace ligt juist
in de concrete exploratie van de ruimtes waarin we ons bevinden, zoals daar zijn: het
huis, de kelder, de zolder, de hut, de hoek; maar ook ruimtes die we alleen in de verbeelding kunnen bewonen, zoals nesten, schelpen of miniatuurwerelden, en verder de meer
abstracte ruimtelijkheid van binnen en buiten, oneindigheid en intimiteit; het boek eindigt tenslotte met een fenomenologie van het ronde. De tocht door deze ruimtes kan
hier niet in het kort weergegeven worden. De unieke manier waarop Bachelard de meest
concreet-zintuigelijke ervaring weet te verbinden met de meest algemene beschouwingen over de conditio humana, de menselijke 'Befindlichkeit', die tenslotte altijd een specifieke ruimtelijke ervaring inhoudt, zou door de lezer zelf moeten worden geproefd.
Topoanalyse" noemt Bachelard zijn onderzoek, maar liever nog: "topofilie". Uiteraard gaat het niet om de onderzochte ruimtes op zichzelf, maar om een verkenning van
de ruimtelijkheid van ons innerlijk dal zich in deze externe ruimtes herkent. Ons zijn is
van begin af aan behuisd. "Het huis is onze hoek van de wereld", onze eerste kosmos.
Anders dan de meeste van zijn filosofische collega's, ziet Bachelard dat wij het huis eerder kennen dan het universum. Een zorgvuldige fenomenologie van onze beelden zal "de
waarde duidelijk maken van de bewoonde ruimte, waar het niet-ik het ik beschermt".
(PB,p. 24) Het huis heeft een grote integrerende kracht, waarin wij herinneringen, gedachten en dromen onderdak kunnen bieden. Anders was de mens, volgens Bachelard,
een "verstrooid wezen". In Ã©Ã
van de weinige passages waar hij zich tegen "de" andere
filosofen afzet (het is duidelijk legen wie), zegt hij: "V& (de mens) 'in de wereld geworpen' wordt, zoals de snelle metafysici leren, wordt hij in de wieg van het huis gelegd." Voor Bachelard is dit een goed begin. Vandaar dat het hem vooral om het geluk
van de ruimte, om gelukkige ruimtes gaat: "topofilie". Hij spreekt ook over de moederlijkheid van het huis. Deze lopo-analyse maakt volgens hem een systematische studie
van de ruimtelijkheid en de ruimtes van ons innerlijk leven mogelijk. Ruimte die onze
tijd herbergt, geheugen-ruimte die voor ons tijd bewaart en ontsluit. Soms spreekt hij
zelf dichterlijk: "In zijn duizend honingraten bewaart de ruimte gecomprimeerde tijd.
Dat is waartoe ruimte dient." (PB,p. 27)
Het gaat niet om de ruimte die we hebben maar om de ruimte die wij zijn. Van het
huis uitgaand (de metaforiek van de taal werkt mooi mee), komt hij meteen op "les
chemin", de wegen. Ook de weg is geleefde ruimte. Hij citeert een gedicht (PdE, p. 30):

"Het deinen van de heggen
Het is in mij."
Dan wordt het huis ook van buiten ervaarbaar. Huizen van waaruit lichtschijnsel in de
duisternis dringt, momenten van terugkeer, het voorgevoel van geluk., maar ook de dui-

stere kanten van het huis, afgesloten ruimtes, kelders, donkere hoeken of juist het gebrek aan intimiteit in het paleis: Bachelard voert ons langs een onverwachte weelde van
ervaringsmomenten bij dit bekendste van alle onderwerpen, en maakt ons deelgenoot
van al die prachtige po'tische vondsten die deze ruimtes concreet ervaarbaar maken. Het
beeld van een huis in de nacht roept in iedereen iets op: "O licht in het slapende huis!"
Het is verleidelijk om Bachelards boek weer te geven door gewoon een keuze te maken uit die weelde van citaten, doorgaans juweeltjes en - vooral voor de niet-Franstalige
lezer - voor een groot deel ontdekkingen. Maar ik zou dan niet weten wat ik moest citeren en wat niet. ik zou u deze ontdekkingsreis liefst zelf willen laten maken. Toch nog
een willekeurige greep:
"Sluit de ruimte1 Sluit de tas van de kangoeroe! Het is warm hier binnen!"
Of, terugvertaald uit het Frans, een citaat van J.H. van den Berg, die dichters en schilders "geboren fenomenologen" noemt:
"Wij leven de hele tijd de oplossingen van problemen, die voor het denken b p e loos onoplosbaar zijn.''
Elke bewoonde ruimte is in essentie een huis. Daarom is "...het huis een instrument
voor de analyse van de menselijke ziel". Bachelard ziet in zijn "topo-analyse", die in zekere zin ook een impliciete kritiek op de psychoanalyse inhoudt, een principe van psychologische integratie. "Ons onbewuste is behuisd. Onze ziel is een woning. En als wij
ons 'huizen' of 'kamers' herinneren, Ieren we daarmee in onszelf te wonen. Nu ziet men:
de beelden van het huis bewegen in twee richtingen: zij zijn net zo in ons als wij in
hun zijn", schrijft hij in de inleiding. Iets later voegt hij toe dat het bij al deze beelden
niet om het intellectualisme van de metafoor gaat, maar om de merkwaardige activiteit
van de zuivere verbeelding (imagination). "Het huis is een lichaam van beelden, dat de
mens een stabiliteit bewijst of voorspiegelt. Onophoudelijk verbeeldt men zich opnieuw de werkelijkheid." Bachelard laat ons ervaren dat er veel verbeelding nodig is om
de realiteit te kunnen zien. Deze realiteit ontsnapt bij hem geen moment naar een illusionoire objectiviteit. De ruimte is altijd mijn ruimte, mijn ervaring, ook als in die
ruimte een grens tussen binnen en buiten in plezierige geborgenheid of in pijnlijk verloren-zijn wordt ervaren. "ik ben de ruimte waar ik ben." Doordat we zo nu en dan onze
ruimtelijke vervreemding overwinnen of ons deze tenminste bewust worden, ontstaat in
onszelf een "ontologische verruiming".
Het feit dat Bachelard zich zelf nooit de illusionaire stabiliteit van systematische abstracties toestaat, maakt hem bijzonder onder de filosofen van zijn tijd en heeft er misschien ook toe bijgedragen dat hij hier nooit grotere bekendheid heeft verworven. De
speelsheid, beweeglijkheid en zintuiglijke concreetheid van zijn denken, maar misschien
ook het feit dat uit zijnpoitique, ondanks alle aandacht voor duistere, huiveringwekkende "ruimtes", in wezen een diep plezier in het ervaren, een au fond gelukkig bestaan
spreekt: dat slaat in onze tijd van doem en ondergangsstemming misschien een te
vreugde- en liefdevolle toon aan. Hij schijnt vanuit een geborgenheid te spreken waarin
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velen van ons hem niet geheel na kunnen voelen. Een reden te meer om naar hem te
luisteren.

De geografie van de menselijke grenzen
"Les gÃ©ographiesolennelles des limites humaines..." Met dit citaat van Eluard begint
na laatste hoofdstuk van Lapoitique de i'espace, dat ik filosofisch
Bachelard het op Ã©Ã
Ã©Ã
van de meest interessante vind. Na de meestal vrij specifieke en overwegend vriendelijke "gelukkige" ruimtes van de eerder genoemde plaatsen, krijgt de "dialectiek van
binnen en buiten" er een theoretische verdieping en een emotionele dimensie bij: het
gevaar, de nachtmerrie, het precaire van het bestaan wordt hier aangesproken, de schaduw van de ziel, de hel, het gedruis van vernietiging en leegte. Centraal staat een citaat
van Michaux uit "L'espace aux ombres":
"De ruimte, maar dit niet te bevatten, dit gruwelijke binnen-en-builen dat de ware
ruimte is.
Sommige (schaduwen) richten zich een laatste keer op en spannen zich vertwijfeld
een laatste keer in 'om in hun enige eigen eenheid te zijn'. Het doet ze geen goed Ik
heb er zo een ontmoet.
Vernietigd door straf, was ze alleen nog een lawaai, maar een enorm lawaai.
Een onmetelijke wereld hoorde het nog, maar ze was er niet meer, was alleen en
uitsluitend een geruis geworden, dat nog eeuwenlang verder zou rollen, maar er uiteindelijk toe bestemd was volledig te doven alsof ze nooit had bestaan."
(Ik hield in de vertaling het pronomen "ze" aan, dat waarschijnlijk gewoon door het geslacht van "ombre" (v) veroorzaakt is.)
Waarom gaat het hier? Om een ziel die haar 'Dasein' verloren heeft, zelfs het zijn
van haar schaduw kwijtraakte en alleen nog een kortstondige echo van een zinloos gedruis is? Gevangen in een 'buiten' zonder enige zekerheid dat ergens een 'binnen' is? Is
dit een beschrijving van de hel? "In dit 'gruwelijke binnen-en-buiten' van onuitgesproken woorden, van niet nageleefde intenties, verteert het zijn in zijn binnenste zijn eigen
niets." (...) "Het zijn is afwisselend verdichting (...) en verstrooiing (...)Het 'buiten' en
het 'binnen' zijn beide intiem; zij zijn altijd bereid om van plaats te verwisselen om
hun vijandigheden uit te wisselen."
"Waar moet men wonen in dit drama van de innerlijke geometrie?", vraagt
Bachelard. Deze ontologische nachtmerrie van de dichter toont dat de angst niet van buiten komt. Bachelard bekritiseert de filosofen van de angst die maar al te snel de angst in
het zijn inschrijven zonder zich de moeite te getroosten zo'n vergankelijk beeld zelf te
doorleven. Zij zoeken in de beelden alleen naar oorzaken voor de angst. Terwijl hier (in
het genoemde prozagedicht) het metafysische aspect in het beeld zelf ontstaat, een beeld
dat alle ruimtelijke categorieen door elkaar gooit die normaal juist gebruikt worden om
verwarringen op te helderen. In plaats van de geest zijn indifferentie meteen weer terug
te geven, stelt Bachelard voor, de beelden van de dichter als een "kleine experimentele
waanzin" te ondergaan. Een poÃ«tiscbeeldwerkelijk ervaren betekent op subtiele wijze
een zijnsmogelijkheid te herkennen "die het bewustzijn van een verwarring van het zijn

is". (P&, p. 198) Een filosofie van de verbeelding moet de dichter volgen tot aan de
grens van zijn beelden, tot in dit extreem waar de taal zelf in gevaar is. Hoe kan
Bachelard hierop ingaan zonder erin onder te gaan? We moeten niet over het hoofd zien
dat het maar om een kleine experimentele waanzin gaat. Maar dat kan ons misschien
aanmoedigen om tenminste even ver te gaan.
Daarom mogen poÃ«tischbeelden ook niet te snel 'terugvertaald' worden. In het
laatste hoofdstuk, 'La phknomknologie du rond', beklemtoont Bachelard dat het geen
metaforen zijn als gezegd wordt "het zijn" of "het leven is rond, of "een noot (noix)
maakt mij helemaal rond". Wie zich aan de hypnotische kracht van zulke beelden overgeeft, leeft op dat moment in de rondheid van het leven, zoals de noot zich rondt binnen
haar schil. (PdE, p. 209) Het is aan ons om gebruik te maken van deze documenten van
'pure fenomenologie" die de dichter, de kunstenaar, de verteller en de filosoof ons nalaten. Wij kunnen daaruit bijvoorbeeld ervaren hoe het zijn zich om zijn middenpunt verzamelt en wij kunnen er nieuwe varianten aan toevoegen.

De hoogmoed van de lezer
Behalve een fenomenologie van de verbeelding en een topologie van de ziel, is La
po6tique de l'espace vooral ook een aanwijzing voor het lezen. Aan het begin van zijn
boek beklemtoont Bachelard het verschil tussen de wetenschapsfilosofische of natuurwetenschappelijke methode en zijn eigen benadering als fenomenoloog van de verbeelding. Hij spreekt in feite over zichzelf als hij zegt dat een filosoof die uit het natuurwetenschappelijke rationalisme komt, al zijn kennis en gewoontes moet vergeten. In de
poÃ«tischverbeelding telt het culturele verleden niet, en heeft het geen zin om zich
langdurig in te spannen om tot coherente gedachtenconstructies te komen: "11 faut 2tre
prksent & l'image & l aminute de l'image (...)." Men moet tegenwoordig van geest zijn,
alen voor het beeld op het moment dat het verschijnt.
De nadruk op deze openheid, de voorwaarde om zich door een poÃ«tiscbeeld te kunnen laten raken, wordt later toch wat aangevuld met enkele methodische wenken voor
het leesproces, maar dit gebeurt terloops, zonder schoolmeesterachtigepedanterie. In het
eerste hoofdstuk, 'Het huis, van kelder tot zolder', bij de bespreking van een roman van
Bosco, die hij "een groot dromer van huizen" noemt, legt Bachelard zijn fenomenologische analyse nader uit:
"Wal raadt de fenomenologische houding ons aan? Ze vraagt ons om in onszelf een
trots (orgueil) van het lezen op te roepen, die ons de illusie geeft aan het werk van
de schepper van het boek deel te nemen Een dergelijke houding kan men bij een
eerste lezing nog nauwe lijk^ aannemen. De eerste lezing blijft te passief Daar is de
lezer nog een beetje een kind dat afleiding zoekt door te lezen Maar ieder goed boek
moet meteen als men het uit heeft herlezen worden. Na de schets die de eerste lezing
oplevert, komt het scheppende werk (oeuvre)van het lezen. Nu moeten we het probleem van de auteur achterhalen De tweede, derde ...,lezing geeft ons, beetje bij
beetje, de oplossing van dif probleem Zonder het te merken brengen we onszelf in
de waan dat zowel het probleem als de oplossing van onszelf zijn. Deze psycholo-

gische nuance: 'Ik had dat moeten schrijven', maakt ons tot fenomenoloog van het
lezen." (PdE,p. 38)
Als ik mijn eigen lectuur van Bachelard nader bekijk, blijkt dat zijnpo6t1que voor mij
vooral een boek van vondsten is. Niet het betoog, maar de talloze beelden uit de weelde
van po'tische vondsten, die zich losjes en schijnbaar moeiteloos onder de noemer van
de door Bachelard gethematiseerderuimtelijkheden bij elkaar voegen, dragen het leesplezier van Bachelard over op zijn lezers. Sommige citaten spoken nu nog steeds als losse
zinnetjes door mijn hoofd. Maar niet alleen vondsten uit de dichtkunst blijven me bij,
ook de kleine alledaagse ervaringen, al dan niet 'highlighted' door een citaat, waar hij
zijn liefdevolle en sensitieve aandacht op richt. Naast de subtiele verschillen in ruimtelijkheid en daarmee verbonden 'Befindlichkeiten', zijn dat ook ervaringen als het uitvouwen van een in de kast gestapeld laken, dat groter en groter wordt, of het liefdevol polijsten van een oud houten meubel met was en een wollen doek: welk een ervaring als
een dichter dat doet, zegt hij.
Wat me verder bijblijft van Bachelards huis is dat verbeelding en werkelijkheid geen
contradictie vormen. 'Befindlichkeit' is hier iets onontkoombaar concreets. In plaats van
abstracte existentialia geeft Bachelard altijd een concreet, herkenbaar en doorvoeld 'hier'
waar ons zijn zich in voltrekt. Omdat deze ruimtes tevens talige ruimtes zijn die onze
herinneringen en gevoelens onderdak verlenen, krijgt een zin als "Sprache is das Haus
des Seins" (Taal is het huis van het zijn), een zin die nergens genoemd wordt maar toch
onvermijdelijk in dit boek rondspookt, ineens een nieuwe, verrassend begrijpelijke,
haast tastbare betekenis. Wij lezen elke ruimte, elke plaats, niet alleen als concrete materiele omgeving, maar ook als een betekenis. Deze twee aspecten zijn onscheidbaar;
elke scheiding is retrospectief. De dichter is dan niet zozeer een expert in het zeggen, als
een specialist in het lezen van plaatsen. In de verfijning van zijn waarnemingen, in de
aanmoediging om ook de subtielste persoonlijke gewaarwordngen serieus te nemen en
te genieten, in het ontsluiten van voorbewuste percepties en het zich herkennen in de
wisseling van deze reacties: daarin volbrengt Bachelard een taak die lijkt op die van de
dichter.
De fenomenologie van de 'alledaagse' ervaring die uit haar vervreemding wordt verlost door het po'tische beeld, of beter: door de po'tische sensibiliteit en alertheid, is een
bescheiden maar legitieme erfgenaam van de filosofie die sinds de dagen van H6lderlin
ervan droomt (weer) met de po'zie samen te vallen. Dit is een filosofie die nooit voorgoed tot stand wordt gebracht, want het is geen filosofie van meningen meer. Het is
geen filosofie meer waar iets 'bereikt wordt door 'erover' te spreken. Het is een filosofie
van het woord, maar geen filosofie van het zeggen. Het gaat niet om representatie, maar
om evocatie daarin ligt de po'tische, dat wil zeggen, de werkelijke macht van het
woerd.
In deze filosofie heeft men nooit iets opgebouwd of voorgoed aangetoond. Maar
men heeft mischien ervaringen opgedaan waar men niet meer zomaar achter terug kan
vallen, omdat dergelijke ervaringen ons transformeren, al bestaat dit transformeren uit
niets anders dan het verdiepen van het ervaren zelf. Het zijn ervaringen die men alleen
door steeds nieuwe, andere en vooral ook: verrassende ervaringen kan 'vasthouden'. Het

-

enige dat men er direct uit kan leren en 'meenemen', is het inzicht dat men "pr&entU,
alen en wakker aanwezig moet zijn. 'Moet'? Welnee. We ontdekken, bij de hand genomen door die vriendelijke oude man met zijn witte Sinterklaasbaad, dat deze po'tische
tegenwoordigheid van geest zoveel vernieuwing en zoveel plezier te bieden heeft dat we
haar ook op eigen houtje willen gaan beoefenen.
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