Recensies
-W a k k e r bij h e t g r a f
M a a r t e n Doorman

Recensie van Theo de Boer, Tamara A ,
Arnater en andere verhalen over subjectiviteit Boom. Amsterdam 1993, 208 pp ,
f134.50

O p het omslagvan Theo de Boers laatste boek, Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit, prijkt een derail
vaneen romaansezuil uit Mozac Het stelt
'de wachters bij her graf" voor, slapende
zoals de iconologische traditie vereist. EIgenlijk is het Ã©Ãfiguur met twee hoofden
en daarmee is het een adequaat symbool
voor een kernidee uit De Boers antropologie, het idee van de menselijke dobbelzinnigheid.
Het tiende opstel uir deze bundel, dat
in 1981 al eens werd gepubliceerd, beschrijft die dubbelzinnigheid door uiteen
tezetten hoe weinig de mens met zichzelf
samenvalt Her zelfbesefvan de mens, eeuwenlang stoelend op de veronderstelde
eenheidvan hersubject, is immersdoor de
kritiekvan Mam, Nietzsche en Freud voorgoed ondermijnd, schreef De Boer Hij
poogde op een haast dialectische manier
deze verloren eenheid van de mens op een
'dieper" niveau te herstellen door inzicht
n de vervreemding o p te vatten als een
vorm van "toeeigening. "De mens zoekt
zichzelf buiren zichzelf" (p 159); in zijn
betrokkenheid op de wereld en in die
'ontvankelijkheid" is herzelfterug te vinden, aldus D e Boer
De wijze waarop hu de menselijke
subjectiviteit i n ditopstel probeerdeveilig
te stellen was niet bijster overtuigend. De

aanhoudende aanvallen die sinds de latere
Heidegger, maar vooral in de Franse filosofie van de laatste decennia, van Foucault
tot Lacan en Derrida, op het subject zijn
uitgevoerd, maakten deze pogingen tot
een achterhoedegeveclit De Boers geloof
in de menselijke subjectiviteit heeft echter
iets onverwoestbaars, zo blijkt UK de andere essays. Dat prikkelt, want er is veel in
het geding. Het klassieke subject uit de
bewustzijnsfiiosofie mag dood zijn, maar
daarmee valt volgens De Boer nog niet
elke subjectiviteit te loochenen. De wachters bij het grafzouden dus wel eens kunnen duiden op alle filosofen die zitten te
slapen bij het doodverklaardesubject, terwijl het ondertussen reeds lang verrezen is
en zich in de gedaante van subjectiviteit
weer onder de mensen manifesteen. Zie
hier het evangelie van De Boer dat in
twaalf opstellen wordt verkondigd.
"De filosofie",zolaathij zich in zijn inleiding omvallen, "is er niet om fenomenen weg te denken maar om ze re redden".
(p. 13) Zo'n defensief uitgangspunt roept
enige scepsis op, het wekt deverwachting
van ad hoc hypotheses, van steeds ingewikkelder betekeningen waarmee de nieuwste waarnemingen van planetenbanen
rond de aarde ten tijde van Copernicus
moesten wordenverklaard Toch isdie scepsis bij deze "verhalen over subjectiviteit"
niet geheel gerechtvaardigd, niet alleen
vanwege de doorgaans heldere SEIJ! maar
ook door de veelzijdigheid van De Boers
argumentatie.
Hoe rolt hij nu de stenen weg voor de
grot waarin antihumanisten en postmodernisten het doodgewaande subject hadden opgebaard? Theo de Boer opent de
weg naar een door hem verdedigde subjecnviteit aan de hand van enkele opstellen
over gedichten Deze opstellen zijn de be-

ste van het boek. Doorzijn aandacht engevoel voorambiguÃ-teitnietalleen op hetdomem van het subject maar ook in het poetisch taalgebruik, slaagt hij er als een van
de heel weinige filosofen in de interpretatie van gedichten werkelijk te verrijken
Filosofie die zich met dichtkunst inlaat, gebruikt poezie normaal gesproken
als illustratie van water beweerd moet worden. Nu doetDe Boer dat uiteindelijkook,
maar hij zoekt niet die ene lezingvan het
gedicht die aan het dichtgespijkerde betoog van een reeds ingenomen standpunt
de gezochte franje en diepzinnigheid toevoegt, zoals in de filosofie gebruikelijk is
Bij zijn bespreking van T.S Eliots The
Dry Salvages (uit The FOUT Quartets) stelt
hij voorop, dat een gedicht een in zichzelf
gesloten kunstwerk is. Dat hoeft andere
interpretaties echter niet te verhinderen,
bijvoorbeeld de uitleg van poezie als een
reeks uitspraken over het bestaan Zolang
we maar in de gaten houden dat een dergelijke hermeneutische interpretatie "niet
de pretentie (heeft) in filosofische taal betertezeggen wat de dichter in zijn gedicht
dichterlijk heeft gezegd". (p.54)
Theo de Boer heeft oog (en oor) voor
de vorm van gedichten A! verhoudt hll
zich in de eerste plaats als filosoof tot de
door hem ter sprake gebrachte poezie, hij
doet dat dan toch met de opschorting van
theoretische vooringenomenheid die onder hermeneuten gewoonlijk meer wordt
verkondigd dan m praktijkgebracht.
Fascinerend is z i p tweede opstel over
Nijhoffs Awater, een van de meest becommentarieerde gedichten uit de Nederlandse poezie, waarin een alter ego van de dichter een tijdlang de raadselachtige Awater
volgt. D e uit dit lange gedicht afkomstige
regel: "Lees maar, er staat niet wat er staat"
wordt hier door D e Boer voorbeeldig toe-

gepast. Zijn analyse rekent af met een aantal interpretaties, waaronder die van Sotemann en Schenkeveld, volgens welke de
ik-figuur van het gedicht zijn eigen gemoedsleven op dat van Awater projecteert. In het verlengde van wat Vestdijk
ooit schreef, betoogt De Boer dat Awater
plaatsvervanger" is van de ik-figuur, niet
een dubbelganger of spiegelbeeld. In deze
lezing komt het er wat simpel gezegd op
neer dat Awater het leed van de ik-figuur
over een verloren geliefde tijdelijk overneemt, totdat deze in smat is erzelfmee in
het reine te komen. O p dat moment wordt
Awater als het ware overbodig en kan hij
blijven staan terwijl de ik-figuur het station
binnenwandelt om zijn levensreis te hervatten.
Met hei plaatsvervangerschap van Awater worden de grenzen van een Kannaans
gedachte ethiek voor autonome, verantwoordelijke individuen overschreden, aldus De Boer. Zijn interpretatie van Awater suggereert een vorm van subjectiviteit
waaraan de Ander deelheeft. Ter adstructie voegt hij een opmerking van Nqhoff
over diens mensbeeld toe. "De gehele mensheid was in elk mens, als hij zich maar
bevrijden kon uit de slavernij ziper persoonlijkheid" (p.46) In dit licht is de loutering die het gedicht beschrijft geen morele, maar een antropologische, luidt de
conclusie
Een dergelijke conclusie ontleent naar
mijn idee veel aan het romantische mensbeeld, waarin de grenzen die aan individualiteir gesteld zijn telkens (en dan bij
uitstek in de poezie) doorbroken worden.
Hier klinkt een echo van het romantische
adagium, dat het ik pas kan bestaan in en
door de ander, dat het subject zich alleen
n een gemeenschap kan ontplooien. Het
gaat er echter niet om, hoe nieuw deze

gedachten zijn, maar hbe De Boer ze hier
n praktijk brengt. Zoals UIT zijn andere
opstellen blijkt, ziet hij aldus een mogelijkheid om een vorm van s~b~ectiuiteitte
beschrijven die het aloude autonome subject weliswaar achter zich heeft gelaren,
maar die niet de annhumanistischeen postmodernegevolgtrekkingen impliceert, die
het spreken over zulke belangrijke noties
als verantwoordelijkheid en mensenrechten tot holle frasen reduceert
komt De Boer telVia allerlei
kens weer uit op die open plek in het bos,
die hij "subjectiviteit" noemt. Zijn eerste
opstel, De lotgevallen van Tamara A., een
verhaalover hetsubject, is de tekst van een
lezing die hij in 1986 in Praagzou houden
bij de uitreiking van de Erasmusprijs aan
VÃ¡cla Have! en die niet werd uitgesproken omdat hij daar op het vliegveld weer
werd teruggestuurd. Het opstel bespreekt
een gedicht van de Oostduitse schrijver
Reiner Kunze Op een mooie, heel onnadrukkelijke manier stelt De Boer hier de
dood van het subject aan de orde, hij herkent in deze regels het postmoderne beeld
van de mens als "een momentvan een bovenpersoonlijke structuur", (p 23) Maar
waarom, zo vraagt hij zich a( wordt deze
zo onpersoonlijke ervaring eigenlijk nog
in eengedichtuitgedrukt'
Her antwoord volgt snel als hij Foucault ter sprake brengt met zijn beroemde
metafoor van de mens "die wordt uitgew zoals een gelaat van zand bij de grens
der zee'" (p.25) Foucault mag deze mens
dan beschrijven als een gevangene in een
panopticum, gedisciplineerd en genormaliseerd door maatschappelijke mechanismen, we moeten zijn relaas toch niet al
te letterlijk opvatten Want uiteindelijk,
merkt D e Boer volkomen terecht op, probeert Foucault juist met "diabolische" re-

tonek ruimte te scheppen "voor subjectwiteit onder en achter de sfeer van de
aangepaste subjecten", (p.25, 171)
Het autonome, handelendesubject, dat
zijn triomfen vierdevan Descartes tot Husset1 en een laatste opbloei kende in de volstrekt vrije mens van Sattre - die al wel tot
die vrijheid veroordeeldwas - blijkt te zijn
opgelost, maar voor dit actieve subject is
een passieve, met-individuele subjectiviteit
in de plaats gekomen Deze ervaren we in
de poezie, als "een dimensie van het bestaan" die - als de zee in de regels van Eliot
- "nog dieper in de prehistorie terugreikt",
het gebied dat traditioneel tot "de ziel"
behoorde (p.59-60) Maar we ervaren die
subjectiviteit ook in het maatschappelijk
leven, in een gevoel van vetantwoordelijkheid dat ons overvalt. Iemand als
Havel koos in deze optiek niet voor verzet,
maar kwam door een aantal omstandigheden in die situatievan verzet terecht
De argumentatie van De Boer beweegt
zichsteeds van kritiekop de oude bewustzijnsfilosofie naar de constatering dat
zulke kritiek een volgende stap vereist, de
stap van een soort passieve betrokkenheid
op anderen, ofzoals de titel van het laatste
opstel het samenvat van subjectivisme
naar subjecticide, van sublectktde naar
subjectiviteit. Zijn boek beweegt zich echter ook van een sprankelend en spannend
begin naar een wat redundante betoogtrant waarin argumenten, voorbeelden en
citaten terug beginnen te keren. Langzamerhand ga je dan een aantal dingen
missen. Het pleidooi voor een ruirnere
opvatting van de redewordt aanvankelijk
nog getllustreerd, maar krijgt gaandeweg
geen verdere articulatie. Het vermogen
van De Boer, om in allerlei menselijke
verrichtingen juist het dubbelzinnige te
onderscheiden, blijft achterwege wanneer

