De geheide vader
Dr. H.W. van Tricht staat met zijn psychologische diepzeevisserij niet langer alleen. Naast
hem staat thans Th. Govaart, die in een dubbelboek over Borderwijk en Claus, Het
geclausuleerde beest, de laatste schrijver eens fijn op de divan heeft gelegd. Het resultaat is
een rapport van 97 bladzijden, dat ‘De krakende makelaar’ heet en aan Claus en diens vrouw
werd opgedragen, waarmee Govaart elk psychologisch adviesbureau in service overtreft.
Een der mooiste conclusies uit die krakende makelaar staat op bladzijde 189: ‘Het is
langzamerhand duidelijk geworden dat Hugo Claus het in de overgangs fase van jongeman
tot man niet gemakkelijk heeft gehad, eventueel: het zich niet gemakkelijk heeft gemaakt.’
Daarmee zijn we in de Nederlandse literatuur een nieuwe overgangsfiguur rijker, - gelukkig
voor Nijhoff die zo lang alleen heeft gestaan. Uit de rest van het opstel blijkt, dat Claus de
moeilijkheden te boven komt en man wordt. Er zit een fijne titel voor een jongensboek in
het opstel: Hugo wordt man.
Claus staat niet alleen. Er hebben meer schrijvers en dichters bij hun vermannen in de knoei
gezeten, zelfs in de negentiende eeuw, toen puberteit, juventus en adolescentia nog ontdekt
moesten worden. Een uiterlijk zo ongecompliceerde figuur als Jan Pieter Heye heeft het flink
te kwaad gehad. Uit zijn verzamelde gedichten citeer ik dit vers van deze verborgen belijder.
Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan.
Hij brengt ons Sint Nicolaas,
ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje
het dek op en neer,
hoe waaien de wimpels
al heen en al weer.
Zijn knecht staat te lachen
en roept ons reeds toe:
Wie zoet is, krijgt lekkers,
wie stout is de roe.
Maar, jongens, wat zie ik?
Een pop van speculaas.
Die heb ik gekregen
Van Sint Nicolaas.

Heye schreef dit vers op middelbare leeftijd, schijnbaar in het herfsttij van zijn virilitas, in
werkelijkheid nog midden in een adolescentie-crisis. Ik wil het gedicht niet regel voor regel
psycho-analyseren. Hoofdthema is de her-verschijning van de gevreesde vaderimago, - in
een droom, in een hallucinatie? De heilig-verklaring van de vader, poging tot bezwering, is in
deze typerend. Men lette ook op het panische
‘Zie, ginds’ in de eerste regel. De vader verschijnt op een stoomboot, - voor de stoomboot
zie men: Heinrich Kluge ‘Der Dampfer als Symbol der verspäteten Pubertätskrise’, in welk
werk ook een aardige verklaring staat van de ook in Heyes vers waaiende wimpels. De vader
komt uit Spanje, het land van de grote gevreesde vaders Philips II en Alva. Ik meen, dat we
bij Heye van een hereditaire neurose kunnen spreken. In de vierde regel wordt het
angstvisioen al werkelijkheid; de adolescent lijdt zijn eerste nederlaag. In een meesterlijke
vorm van zelf-begoocheling richt hij nu de aandacht op het huppelend paardje, daarmee
ongewild het sexueel aspect in dit vader-zoon gevecht benadrukkend.
De vader verschijnt in werkelijkheid niet. Hij heeft, zoals uit de eerste regel van de tweede
strofe blijkt, zijn trawanten, zijn knechten, die de adolescent met dreigingen in het infantiele
stadium terugbrengen. Over de roe hoeft hier niets gezegd te worden; de door Govaart bij
Claus gesignaleerde fallische symboliek is hier aanwezig: het is alleen de vraag of nog van
symboliek gesproken kan worden. Dat we hier met het eerste geval van homosexuele incest
in de Nederlandse literatuur te doen hebben, waag ik te betwijfelen.
Zó ver reikt de macht van de vader, dat de dichter zich door hem een vrouw laat opdringen,
de vrijster, hier gesymboliseerd in een speculaaspop. De laatste regel duidt dan op
meesterlijke wijze aan, hoe machteloos de dichter zich in de stiutatie schikt. Vóór alles
typerend is, dat in dit vers niet over de moeder gesproken wordt. Veel-zeggende stilte.
Heyes broers en zusters, zijn hond, zijn grootouders en de poes van de laatsten komen
evenmin ter sprake. Er wordt nog veel meer niet vermeld, er wordt eigenlijk over bijna niks
gesproken, bewijs te meer hoe toegespitst het conflict is.
Dat Heye als vijftiger de overgang van adolescent naar man overgekomen is - later heeft hij
zelf verklaard, dat hij het zich verbasend moeilijk heeft gemaakt - bewijst zijn vers ‘Heb je
wel gehoord van de zilvervloot’. Hier gaan de Spanjaarden ten onder. En in de naam van de
held, Piet Hein, mogen we zeker een slim pseudoniem van de dichter zelf zien.
Voor dit artikel raadpleegde ik, behalve het werk van Kluge, het Taschenbuch ‘Freud in drei
wochen’ en enkele hoofdstukken uit enkele delen van de Bijleveld-serie.
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