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Voorwoord 

Dat deze masterscriptie gewijd is aan Ben Klein is het gevolg van een toevallige 

kennismaking met deze experimentele dichter tijdens een college van professor Hans 

Vandevoorde. Hoewel het gebrek aan informatie rond deze dichter me aanvankelijk wat 

afschrikte, prikkelden de taal, humor en absurditeit uit zijn tijdschrift Ha mijn 

nieuwsgierigheid. De interesse won het van de scepsis en ik geraakte er dan ook van 

overtuigd dat een studie aan zijn werk wijden allerminst een karwei zou worden. Een jaar 

later dient dat laatste enigszins genuanceerd. Tijdens mijn onderzoek ondervond ik namelijk 

moeilijkheden die met de hulp van anderen echter herleid werden tot slechts kleine 

hindernissen. Een aantal mensen ben ik hier dan ook een woord van dank schuldig. 

Het was in de eerste plaats dankzij mijn promotor Hans Vandevoorde dat ik Ben Klein leerde 

kennen, maar bovendien dat mijn interesse voor poëzie opnieuw werd aangewakkerd. Het was 

een boeiend jaar waarin ik werk van vele dichters ontdekte, maar ook en vooral de dichter 

leerde kennen achter het vers ‘Er is een boom geveld met lange groene lokken’. Professor 

Vandevoorde wil ik dan ook bedanken voor zijn geduld, betrokkenheid, begeleiding en niet in 

het minst voor de soms verhitte, maar steeds leerrijke discussies.  

Vervolgens gaat mijn dank ook uit naar mijn moeke. Haar onvoorwaardelijke geloof en steun 

in mijn aanvankelijk wat hobbelige studieparcours maakte dat ik het met deze masterscriptie 

kan afronden.  

In het bijzonder wil ik mijn vriend Wim Schreurs bedanken. Niet alleen voor het al dan niet 

aandachtig luisteren naar mijn uiteenzettingen, het aanreiken van het geknipte woord of de 

verse kop koffie op het juiste moment, maar ook voor de geweldige studententijd die ik met 

hem beleefde. 

Verder richt ik ook een woord van dank tot een aantal mensen die het mogelijk maakten het 

nodige studiemateriaal te verzamelen, wat niet altijd zo eenvoudig bleek. Daarbij denk ik 

vooral aan François Vermeulen en de medewerkers van het poëziecentrum in Gent, maar ook 

aan Simon, Marieke en Emilie voor hun uitstapjes naar de bibliotheken. 
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1. Inleiding 

Toen Ben Klein met zijn poëziedebuut Vonken en spatten in 1954 ten tonele verscheen, was 

hij in vele opzichten een kind van zijn tijd. Aan de vooravond van de gouden, maar tevens 

woelige sixties werd verzet op sociaal, economisch, cultureel en politiek vlak schering en 

inslag. Vooral jongeren schopten heftig om zich heen en verzetten zich met luide stem tegen 

vastgeroeste gezagsinstanties. Ook Klein, een angry young man, liet onder meer via zijn 

poëzie van zich horen. Omdat hij als undergrounddichter zijn werk in beperkte kring 

verspreidde, veroverde hij met moeite een plekje in het collectief literair geheugen. Hugo 

Brems karakteriseert Klein in zijn literatuurgeschiedenis als één van de vele jonge dichters die 

in de experimentele sfeer van het eind van de jaren vijftig debuteerden. Meer nog werd “[h]et 

compromisloze experiment […] na 1960 voortgezet en op de spits gedreven door Klein in zijn 

tijdschrift Het Kahier”. (Brems 2009: 210) Op een kleine vermelding van zijn activiteit in het 

happeningmilieu na, wordt er verder geen aandacht meer besteed aan zijn werk. Als het van 

Brems afhangt, gaat Klein dus de geschiedenis in als dichter van het compromisloze 

experiment. Gerd Segers, toenmalig mederedacteur van Het Kahier X, bevestigt deze 

opvatting in zekere zin wanneer hij in 2010 in een interview met Thomas Crombez onthult dat 

Klein “niet geëvolueerd is.” (Crombez 2010) Terwijl de Antwerpse experimentele scène van 

de jaren zestig stilaan uitdooft, blijft in Klein daarentegen het vuur hevig oplaaien.  

 In de studie over Ben Klein en diens oeuvre gingen nog maar weinigen mij voor. In de 

jaren zestig en zeventig verschenen her en der enkele stukjes als kennismaking met Klein of 

als introductie op zijn bundels, maar van diepgaande analyses kunnen we hier amper spreken. 

Twee auteurs die zich in deze periode toch aan bescheiden reflecties over zijn werk waagden, 

waren Kleins tijdgenoten Paul De Vree en Werner Spillemaeckers. In Paul De Vree belicht 

Ben Klein (1961) geeft De Vree in een korte tekst zijn bevindingen weer over de bundel 8 x 

Klein. Teksten over reine poHesie (1961). Aan de hand van enkele illustrerende gedichten, 

bespreekt hij eerder bescheiden het existentiële karakter en de ars poëtica ervan. “Ben [heeft 

namelijk] alles over zijn tijd en zijn poëzie krachtiger, vollediger en boeiender gezegd, dan ik 

hier analyseer”, aldus De Vree (De Vree 1961: 3). Ook Spillemaeckers buigt zich in Vanaf 

alfa (1970) over Kleins werk. Al vanaf het inleidend gedeelte merken we echter op dat 

Spillemaeckers de in zijn ogen ondergewaardeerde  Klein in een beter daglicht wil stellen: hij 

“geniet inderdaad geenszins de bekendheid, laat staan de erkenning, waarop hij recht heeft.” 

(Spillemaeckers 1970: 39)  Vervolgens bespreekt hij de reine pohesie aan de hand van enkele 
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gedichten uit respectievelijk Uit een ijstijd geschreven (1961) en Combinaat - Mijn foto 

(1963). Hoewel beide bijdragen interessant zijn op zich, zijn ze niettemin van de hand van 

twee persoonlijk betrokken auteurs en geven ze hier en daar de indruk gekleurd te zijn.  

 Literatuurgeschiedenissen als Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis 

van de Nederlandse literatuur 1945-2005 (2009)  of De Vlaamse letterkunde van 1780 tot 

heden (1967) zijn ook karig met informatie over deze dichter, maar in dit laatste geval kan dat 

meer te maken hebben met het feit dat Klein op dat moment nog maar goed tien jaar 

publiceerde.  

 Voor uitgebreide informatie over Kleins werk zijn we dus aangewezen op specifiekere 

publicaties en daarop is het wachten tot eind jaren tachtig. Zo wijdde Veerle Stes in 1986 haar 

masterscriptie aan de poëzieopvattingen van Ben Klein in Het Kahier (X). Daarin ondervond 

ze hoe Klein zich met zijn ‘pohesie’ eerst distantieerde van de klassieke poëzieopvatting, maar 

later ook van de experimentele dichters zoals de Vijftigers. De term experimenteel impliceert 

voor hem eerder een dichter in evolutie en kan niet gelden als een tijdsgebonden 

poëzieafbakening. Het is die evolutie waar Stes naar op zoek ging in Kleins poëtica. Ze 

maakte een onderscheid tussen directe, reine en nieuwe pohesie die ze respectievelijk in Het 

Kahier 11 (1958), Het Kahier 12 (1959) en Het Kahier X 34 (1970) terugvond, maar koppelde 

dit niet aan een onderzoek naar de versinterne poëtica.  

 Twee jaar later verrijken Brems en Dirk De Geest het onderzoeksveld met Barbaar in 

mijn mond (1989). Aan de hand van een overzicht van de poëtische ontwikkeling, een korte 

bloemlezing en enkele getuigenissen van toenmalige protagonisten schetsen ze een beeld van 

een verdeeld poëtisch landschap in Vlaanderen tijdens de jaren 1955-1965 tussen  traditie en 

experiment, maar ook tussen de experimentelen onderling. Naast vermeldingen in de 

bloemlezing en de getuigenissen, komt Klein voornamelijk aan bod voor zijn aandeel in het 

tijdschrift Het Kahier X. Vanaf het achtste nummer (1957) treedt Klein hier immers op de 

voorgrond en “verschuift het accent [van een ruim belangstellingsgebied] naar de literatuur.” 

Hij gebruikt het tijdschrift dan ook als uitlaatklep voor zijn theoretische beschouwingen over 

poëzie en propageert er een “experimentele, taal propagerende poëzie”. (Brems & De Geest 

1989: 56)   

 Veel recenter nog wierp Geert Buelens een kritische blik op Kleins werk in zijn studie 

over Van Ostaijen (Buelens 2009). Hoewel Klein Van Ostaijens invloed voor zijn ‘pohesie’ 

zelf zo goed als onbestaande achtte, toch meende Buelens dat er meerdere raakvlakken met de 

dichter te vinden waren. Aan de hand van enkele gedichten en de gebruikte termen en 

concepten in 8 x Klein. Teksten over reine poHesie, beargumenteert Buelens de verwantschap 
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van Klein en Van Ostaijen.  

 Het mag duidelijk zijn dat Klein noch in de gevestigde literaire kritiek, noch in het 

academisch onderzoek prominent aanwezig is. Het risico bestaat daarom dat aan een zinnetje 

als “[h]et compromisloze experiment werd na 1960 voortgezet en op de spits gedreven door 

Ben Klein” (Brems 2009: 210) veel gewicht wordt gegeven. In combinatie met de getuigenis 

van Segers als zou Klein niet geëvolueerd zijn, kan dit de beeldvorming rond de dichter gaan 

bepalen. De vraag of Klein dit imago aangemeten kan worden, dringt zich hier op.  

 Om een antwoord te formuleren op die vraag neem ik het oeuvre van Klein uit de jaren 

zestig onder de loep. Daartoe geef ik in een eerste, methodologisch hoofdstuk een kort 

overzicht van de geschiedenis van het poëticaonderzoek waarbinnen mijn studie kadert. In een 

tweede hoofdstuk schets ik vervolgens de literair-historische context van Vlaanderen en met 

name Antwerpen tijdens de jaren zestig, waarbij er ook ruimte is voor een beknopte biografie. 

Met dit hoofdstuk wil ik enerzijds inzicht geven in de omstandigheden waarin Klein als 

dichter ontwikkelde, maar het is anderzijds ook onontbeerlijk voor het soort poëtica-analyse 

dat ik in deze scriptie beoog. Voor die analyse bestudeer ik in een derde hoofdstuk eerst de 

impliciete en expliciete versinterne poëticale opvattingen uit de bundels Uit een ijstijd 

geschreven (1961) en Andere facetten (1967). Vervolgens neem ik de poëticale teksten die 

verschenen in 8 x Klein. Teksten over reine poHesie (1961) onder de loep. Daarna toets ik de 

versinterne poëtica aan de versexterne poëtica, waarbij ik ook de eerdergenoemde literair-

historische context betrek. De analyse gaat met andere woorden uit van de volgende 

onderzoeksvraag:  

In hoeverre stemt de versinterne poëtica (impliciete en expliciete) uit de bundels Uit 

een ijstijd geschreven (1961) en Andere facetten (1967) overeen met de versexterne 

(expliciete) poëtica uit 8 x Klein. Teksten over reine poHesie (1961) en bij uitbreiding 

met het literair-historisch gedrag van de auteur in die periode? 
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2. Methodologie 

2.1. Theoretisch luik: literatuurstudie 

2.1.1. Poëticaonderzoek 

Omdat mijn onderzoek de poëtica van Ben Klein betreft, is het noodzakelijk om even stil te 

staan bij het poëticaonderzoek in de Nederlandstalige letteren, dat aanvankelijk gevoerd werd 

door A. L. Sötemann. Na een grondige lectuurstudie zal het duidelijk zijn dat het begrip 

poëtica door de tijd heen grondig van invulling is veranderd en daardoor nu ook meerdere 

ladingen dekt.  

 In het Lexicon van literaire termen (2009) wordt poëtica als “leer van de dichtkunst” 

of meer algemeen als leer “van de genres en technieken van de literatuur” omschreven (Van 

Gorp 2007: 360). Het verwijst dus naar de opvattingen over zowel poëzie als proza. Het was 

W.J. van den Akker die op deze betekenisverschuiving duidde in zijn inleiding bij Een dichter 

schreit niet. (Van den Akker 1985: 9-13) Terwijl poëtica tot het eind van de achttiende eeuw 

als normatief voorschrift voor de poëzie gold, kreeg het begrip vanaf de negentiende eeuw een 

voornamelijk descriptieve betekenis. Nochtans “lijkt [het Van den Akker] niet zonder meer 

juist” dat “de poëtica in de negentiende en twintigste eeuw zou worden gekenmerkt door een 

uitgesproken niet-normatief en zuiver descriptief karakter”. (Van den Akker 1985: 12) Hij 

maakt hierbij dus de kanttekening dat de poëtica’s na het eind van de achttiende eeuw niet 

langer altijd zuiver descriptieve poëtica’s zijn. Een dichter als Klein formuleert zijn poëtica 

ook in de jaren 1960 nog op prescriptieve toon en gebruikt ze dus als de norm voor poëzie.

 Naast deze betekenisverschuiving vond er ook een -verruiming plaats wat betreft het 

materiaal dat poëtica besloeg. 

Zij duidt [namelijk] niet langer op de concrete geschriften waarin de regels van de 

dichtkunst staan opgetekend, maar op ‘het geheel van opvattingen van een auteur (of 

groep van auteurs) over literatuur, blijkend uit uitspraken gedaan in en buiten het 

literaire werk’. (Van den Akker 1985: 9-10) 

Van den Akker zelf wil die verruiming wel enigszins begrenzen en “het begrip ‘poetica’ 

reserveren voor de opvattingen betreffende literatuur.” Hij gebruikt het dus liever niet voor de 

opvattingen van een auteur over domeinen als kunst, religie of filosofie omdat hij vreest dat 

‘poëtica’ op die manier een “volstrekt nietszeggende term dreigt te worden.” (Van den Akker 
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1985: 13)  

 Door deze betekenisverruiming circuleert nu ook het begrip literatuurtheorie of 

auteurspoëtica als synoniem voor poëtica. In dat laatste geval duidt dit specifiek op de 

literatuuropvattingen van individuele auteurs, wat het ook voor mijn onderzoek een bruikbaar 

begrip maakt. 

2.1.2. Poëticamodel van M.H. Abrams 

Een wijdverspreid poëticamodel, dat ook in recentere secundaire literatuur nog als basis 

beschouwd wordt, is dat van M.H. Abrams. In zijn theoretische uiteenzettingen uit The mirror 

and the lamp (1953) deelt hij vier literatuuropvattingen in op basis van een telkens 

verschillende dimensie ten opzichte van het literaire kunstwerk: tekst - werkelijkheid; tekst - 

lezer; tekst - auteur en tekst - tekst. De daaruit voortvloeiende poëtica’s zijn respectievelijk de 

mimetische (“the explanation of arts as essentially an imitation of aspects of the universe”), de 

pragmatische (“first of all looking ‘at the work of art as a means to an end, an instrument for 

getting something done, and tend[ing] to judge its value according to its success in achieving 

that aim’”), de expressieve (“accentuating the author's role, and considering the work of art 

primarily as a result of the creative process: ‘the combined product of the poet's perceptions, 

thoughts and feelings’”) en tot slot de objectieve of autonomistische poëtica (“concentrating 

on the more or less autonomous artifact”). (Sötemann 1985: 98)   

 Een belangrijke opmerking hierbij is wel dat deze poëtica's “zich op diachroon niveau 

[bevinden] en dienen onderscheiden te worden van de synchrone conventiesystemen, 

[namelijk] de periodegebonden regels die de tekstkenmerken bepalen.” (Van den Akker & 

Dorleijn 1991: 509) Er wordt met andere woorden een classificatie op basis van literair-

historische tijdsperiodes gemaakt zonder nadrukkelijk rekening te houden met variaties 

binnen die periodes.  

 Volgens bovenstaande indeling zou Kleins poëtica ternauwernood nog tot de 

autonomistische zuil kunnen behoren. Abrams ziet de structurering van de verschillende 

poëtica's in de literaire geschiedenis immers als volgt: 

 mimetic and pragmatic ones for more than two millennia, expressive theories for a 

 couple of decades in the late eighteenth and early nineteenth century, a mimetic one 

 again for some decennia after that, and an objective complex during the last quarter of 

 the nineteenth and the early twentieth century. (Sötemann 1985: 99) 
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Deze classificatie in de tijd wordt verder uitgewerkt in onder meer Twee eeuwen 

literatuurgeschiedenis (1986), waar de poëtica’s uit de jaren zestig tot en met tachtig 

gekarakteriseerd worden als ‘taalgericht’, ‘parlandistisch’, ‘neo-symbolistisch’ en ‘neo-

romantisch’, al moet het gezegd dat de indeling hier deels gebaseerd wordt op de tijdschriften 

waarin bepaald werk verscheen. Ook hier kan Klein op basis van zijn navolging van de 

Vijftigers ondergebracht worden bij de ‘taalgerichte’ poëtica, die grotendeels dezelfde 

eigenschappen vertoont als Abrams’ autonomistische poëtica. (Van Deel 1986: 295-298; 

Sötemann 1985: 101-102)  

 Ondanks de voordelen die Abrams’ model bijvoorbeeld voor een eerste karakterisering 

van auteurs biedt, zien veel theoretici ook heel wat gebreken en waarschuwen ze voor een 

verkeerd gebruik ervan. (Sötemann 1985, Van den Akker 1985, Dorleijn 1989, Dorleijn en 

Van den Akker 1991, Van Rees en Dorleijn 1993). Hun toepassing van Abrams’ model op de 

poëzie leidde slechts tot “een globale classificering, die op zich weinig zegt. In plaats van te 

differentiëren geeft het model aanleiding te simplificeren [waardoor] de auteurspoetica’s […] 

teveel op elkaar [gaan] lijken.” (Van den Akker & Dorleijn 1991: 515)   

 Ook voor mijn onderzoek zou een vereenvoudiging van die aard ongelukkig zijn. Net 

als Van den Akker lijkt het me namelijk aannemelijk dat er discrepanties kunnen bestaan 

tussen de versexterne poëtica van een auteur en diens poëziepraktijk. (Van den Akker 1985: 

41-44) Kleins poëtica zonder meer als autonomistisch beschouwen omdat hij nu eenmaal in 

de twintigste eeuw leeft en schrijft zou daarom wat voorbarig zijn. Het is dan ook aangewezen 

om even stil te staan bij de althans voor mijn onderzoek relevante problemen van het model 

om uiteindelijk bij een bruikbaar kader uit te komen waarbinnen ik het door mij beoogde 

poëticaonderzoek kan voeren. 

2.1.3. Aanvullingen op Abrams 

2.1.3.1. A.L. Sötemann 

Omdat Abrams de vier poëtica’s koppelt aan bepaalde periodes in de literaire geschiedenis, 

legt hij zijn model een diachronische beperking op. Het is namelijk de periode in de tijd die 

determinerend wordt voor de literatuurtheorie. Onder andere Sötemann zag echter in dat de 

zaken in werkelijkheid veel complexer liggen en verwierp daarom het idee dat de vier 

poëtica’s zogenaamde period concepts zijn. Het is volgens hem dan ook “not plausible that 

each of the four differently slanted complexes of literary conceptions should have existed or 

at least dominated the literary scene only during a certain time”. (Sötemann 1985: 99) 
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Natuurlijk zijn er in elke historische periode wel enkele toonaangevende auteurs die zich 

verzamelen rond “one specific conception of literature” (Sötemann 1985: 99) en zo de 

beeldvorming bepalen. Dat neemt echter niet weg dat althans sinds de tweede helft van de 

twintigste eeuw verschillende poëtica’s tegelijkertijd in zwang zijn.  

 Sötemann wil daarmee zeker niet gezegd hebben dat een literaire classificatie op basis 

van literair-historische periodes overbodig is. Op vlak van stijl, idiomen of literaire conventies 

zal er bijvoorbeeld altijd wel affiniteit te vinden zijn tussen het werk van contemporaine 

auteurs, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat ze er ook dezelfde visies op literatuur op na 

houden. Omgekeerd zag G.J. Dorleijn ook in dat “[p]eriodisering [...] niet zonder meer op 

basis van poetica [kan] plaatsvinden. Een zelfde poetica kan zich immers in verschillende 

periodes manifesteren”. (Dorleijn 1989: 31-32) Voor een complete poëticastudie zijn we 

volgens Sötemann daarom aangewezen op een tweeledige benadering: “the diachronic 

perspective of poetics and the synchronic of ‘style’-periods, supplemented by the evolution of 

the complexes of literary conventions”. (Sötemann 1985: 104)  

 Ook voor dit poëticaonderzoek lijkt het me niet verstandig om vanuit één welbepaald 

model te vertrekken. Beter is het om Kleins werk en persoon met een open vizier te 

benaderen. Daarom zal ik net zoals Sötemann een poëtica niet als een zuiver period concept 

beschouwen. Het is dan ook aangewezen om na te gaan of en in hoeverre ook andere 

elementen dan die van de autonomistische poëtica een rol spelen bij Klein. Zo bekijk ik onder 

meer hoe hij, naast de aandacht voor zijn werk zelf, al dan niet de nadruk legt op het publiek, 

zijn emoties of gedachten en de werkelijkheid.  

2.1.3.2. C.J. van Rees, G.J. Dorleijn en W.J. van den Akker  

C.J. van Rees en Dorleijn onderscheiden op hun beurt twee benaderingen in het 

poëticaonderzoek. Enerzijds is er de reconstructiebenadering, die “gericht is op het 

reconstrueren en systematiseren van denkbeelden over literatuur” en anderzijds is er de 

institutionele benadering die “de rol van literatuuropvattingen in de interactie tussen instituties 

bestudeert.” (Van Rees & Dorleijn 1993: 8) Hoewel beide benaderingen complementair zijn, 

worden ze in het onderzoeksveld zelden bij elkaar betrokken. Er is volgens Van Rees en 

Dorleijn met andere woorden nood aan een sturend en gemeenschappelijk conceptueel kader, 

ook wel een ‘aandachtsgebied’ genoemd, waarbinnen onderzoekers uit verschillende 

disciplines kunnen samenwerken en hun invalshoeken integreren. Op die manier zal de 

inhoudelijke draagkracht van de huidige individuele projecten aanzienlijk toenemen. (Dorleijn 

& Van Rees 1999: 1-29)  
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 Omdat mijn onderzoek naar Kleins poëtica kadert binnen wat ik hierboven beschreven 

heb als reconstructieonderzoek loont het de moeite om deze benadering even onder de loep te 

nemen. Voor een klassiek voorbeeld van de reconstructiebenadering kunnen we opnieuw de 

eerder beschreven theorie van Abrams bekijken. Zijn diachronische indeling is echter niet 

altijd geschikt als classificatiemodel. In ‘Poëtica en literatuurgeschiedschrijving’ (1991) 

opteren Van den Akker en Dorleijn daarom voor een multiperspectivische 

literatuurgeschiedschrijving waarbij niet enkel de poëticale elementen, maar ook bijvoorbeeld 

de literair-historische context onderzocht wordt. “[Bij] de poetica van een auteur [moeten 

namelijk] ook denkbeelden over politiek, filosofie of beeldende kunst gerekend […] worden.” 

(Dorleijn & Van den Akker 1991: 525) Ze ijveren met andere woorden voor een 

multidimensionale benadering die verder gaat dan de al te makkelijke etikettering van de 

auteur in het statisch-diachrone model. In tegenstelling tot Abrams willen Van den Akker en 

Dorleijn bovendien meer aandacht hebben voor verschillen tussen poëtica’s. Het diachrone 

model is namelijk sterk op gelijkenissen gericht en dreigt zo niet alleen de verschillen tussen 

de onderlinge poëtica’s uit eenzelfde periode uit het oog te verliezen, maar ook de 

overeenkomsten tussen auteurs uit verschillende tradities of de verschillen in de 

poëziepraktijk bij auteurs met gelijkluidende poëtica’s.  

 Abrams’ model wordt dan ook vaak enkel ingezet om de externe eerder dan de interne 

poëtica te beschrijven, waardoor het een discrepantie tussen de poëticale opvattingen en het 

werk zelf in de hand werkt. Van den Akker en Dorleijn beseffen dat er “principieel bezien 

geen één-op-één-relatie [is]” tussen de twee, maar waarschuwen tegelijkertijd “[dat] het wat 

artificieel [is] om poetica en werk te beschouwen als gescheiden circuits.” (Dorleijn & Van 

den Akker 1991: 511) Of zoals Van den Akker het stelt: “[D]e vraag dient zich [dan] aan of uit 

gelijkluidende externe poetica's mag worden geconcludeerd dat de opvattingen over poëzie 

identiek zijn.” (Van den Akker 1985: 43) Een onderzoek naar wat er buiten (versextern) en 

binnen (versintern) de poëzie te lezen valt, impliciet dan wel expliciet, kan voor de 

reconstructie van een poëtica namelijk verschillende resultaten opleveren. Van den Akker 

stelde daarom volgend poëticamodel op om zowel ex- als interne poëticaopvattingen te 

integreren in het onderzoek: 
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Omdat ik voor mijn poëticastudie het verband tussen de interne en externe poëtica van Klein 

onderzoek, gebruik ik bovenstaand model. Later kom ik hier nog uitgebreid op terug.

 Ondanks de talrijke problemen, waarvan we hier boven enkelen hebben aangestipt, 

verwerpen Dorleijn en Van den Akker het vigerende model niet. Het kan in eerste instantie 

immers nuttig zijn als initieel ‘karakteriserings-instrument’ op basis waarvan de analyse 

verder gezet kan worden.  

De poeticale beschrijving zou dan in eerste instantie weer synchroon moeten plaatsvinden, dus 

in de literair-historische context […]. Ook het werk zelf en de impliciete poetica dienen erbij 

betrokken te worden evenals de literair-sociale omgeving. (Dorleijn & Van den Akker 1991: 

523) 

Na deze veelzijdige synchrone analyse komt het diachrone niveau opnieuw aan bod door de 

gegevens in literair-historisch perspectief te plaatsen. Daaruit zal blijken dat “het 

chronologisch [en dus diachrone] principe onder druk [komt] te staan. Dichters zullen niet 

slechts één keer worden behandeld.” (Dorleijn & Van den Akker 1991: 524).  

 We kunnen dus besluiten dat er niet alleen nood is aan meer versintern poëtica-

onderzoek, maar ook aan de integratie van het externe en het interne veld. Een 

‘multiperspectivische literatuurgeschiedschrijving’ is hier aan de orde en dat is de manier 

waarop ook ik mijn onderzoek zal voeren. Door een analyse te maken van zowel Kleins 

externe als interne poëtica via zowel een synchrone als een diachrone benadering zal ik 

nagaan of er al dan niet een kloof tussen de twee bestaat en me de vraag stellen in hoeverre 

die betekenisvol is. Daarvoor ontbreekt er mijns inziens echter nog een perspectief, namelijk 

dat van de auteur. 

2.1.3.3. G.J. Dorleijn en het belang van de auteur  

Het belang van het niveau van de auteur voor het poëticaonderzoek werd reeds door Dorleijn 

onderkend. Hij onderscheidt net als Van den Akker en Sötemann enerzijds het synchrone 

niveau van de tekst en de kenmerken ervan “die bepaald worden door persoonlijke en 

algemene conventiesystemen” (Dorleijn 1989: 32). Anderzijds is er ook het diachrone niveau, 

meer bepaald de literatuuropvattingen van de auteur, de in- en externe poëtica. Aan deze 

niveaus, die erg dicht bij elkaar kunnen staan of net erg van elkaar kunnen verschillen, voegt 

Dorleijn nog een derde toe: het literair-sociaal gedrag van de auteur. De reden daarvoor is 

eenvoudig, namelijk dat het gedrag van een auteur “literair-historisch betekenisvol [is].” 

(Dorleijn 1989: 33) 
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Een schrijver schrijft niet alleen teksten (volgens bepaalde persoonlijke of interpersoonlijke 

regels), en huldigt niet alleen opvattingen over literatuur, maar hij vertoont ook een bepaald 

gedrag dat literair-historisch significant is. Hij kiest ervoor zijn gedichten naar een bepaald 

tijdschrift te sturen, richt misschien zelf wel een tijdschrift op, hij beweegt zich in bepaalde 

kringen en salons, is lid van genootschappen, bezoekt speciale kroegen, neemt deel aan 

bewegingen, kleedt zich op een persoonlijke wijze etc. (Dorleijn 1989: 33) 

Omdat de auteur als bindende factor tussen externe en interne poëtica ook in het geval van 

Klein betekenisvol is, bespreek ik in dit onderzoek de literaire persoonlijkheid van Klein en 

diens relatie tot de literair-historische context. Zo kan onder meer zijn aanwezigheid in het 

Antwerpse milieu van de jaren zestig niet onbesproken blijven.  

2.2. Praktisch luik: poëtica-analyse 

2.2.1. De poëtica-analyse 

“Elementen van een poëtica zijn in principe zowat overal te rapen: in manifesten en 

programmaverklaringen, in interviews, of flapteksten, en heel vaak in de gedichten zelf.” 

(Boelaert 1989: 5) Voor mijn poëtica-analyse werk ik daarom concreet volgens een drieledige 

structuur, rekening houdend met de aanvullingen die hierboven werden aangestipt. Aan de 

hand van het model van Van den Akker bespreek ik ten eerste de versinterne en ten tweede de 

versexterne poëtica. In een derde luik vergelijk ik ten slotte zowel overeenkomsten als 

verschillen tussen de poëziepraktijk, de poëzie-uitspraken en het literair-historisch gedrag van 

de auteur. Met deze extra invalshoek is de multiperspectivische benadering die Van Rees en 

Dorleijn vooropstellen gewaarborgd. Bovendien zal zo blijken of de initiële karakterisering 

van Kleins poëtica als autonomistisch al dan niet gerechtvaardigd is. 

2.2.1.1. Eerste luik: versintern poëticaonderzoek 

Voor de analyse van de versinterne poëtica van Klein selecteerde ik telkens drie gedichten uit 

twee bundels die hij in de jaren zestig schreef: Uit een ijstijd geschreven (1961) en Andere 

facetten (1967). Doel daarbij is om zijn werk uit dit decennium zo goed mogelijk te 

vertegenwoordigen. De eerste bundel, Uit een ijstijd geschreven (1961), verscheen vlak voor 

de bestudeerde poëtica werd uitgegeven. Aangezien dit gedachtegoed al eerder in Het Kahier 

verscheen (Stes 1986), is het zeer waarschijnlijk dat Kleins ideeën nog voor de publicatie van 

de poëtica gerijpt waren. De tweede bundel, Andere facetten (1967), vertegenwoordigt het 

einde van het decennium.  
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 Uit elk van deze genoemde bundels selecteerde ik drie gedichten. Hoewel die keuze 

onvermijdelijk deels arbitrair was, neemt dat niet weg dat ik ernaar gestreefd heb om steeds 

twee criteria in acht te nemen. In de eerste plaats heb ik gepoogd op zoek te gaan naar 

gedichten die poëticale uitspraken of andere poëticaal interessante gegevens bevatten. In de 

tweede plaats heb ik geprobeerd om gedichten te selecteren die enigszins representatief voor 

de hele bundel zijn. In die zin speelde de bundelcompositie een belangrijke rol. Zo komt 

telkens het eerste gedicht van de bundel aan bod wegens het vaak inleidende of 

programmatische karakter. Verder heb ik de diversiteit van bepaalde bundels vertaald naar 

mijn corpusselectie. Inherent nadeel aan deze methode is wel dat het “geen enkele criticus 

moeilijk [zal] vallen om een ander gedicht te kiezen en zo een ander verhaal te construeren.” 

(Buelens 2001: 35)  

 Bij de gedichtenanalyse bekijk ik zowel de expliciete als de impliciete versinterne 

poëtica. In eerste instantie zal ik daarom nagaan of de gedichten, direct dan wel indirect, 

tekenen van expliciete versinterne poëzieopvattingen vertonen. Hoewel deze benadering erg 

betekenisvol kan zijn voor de reconstructie van de poëtica, zijn mijn verwachtingen hierbij op 

het eerste gezicht niet echt hooggespannen. Bovendien ligt de klemtoon van dit onderzoek 

evenzeer op de impliciete versinterne poëtica. Met Bronzwaers Lessen in lyriek (1993) als 

leidraad zal ik het literaire idiolect bestuderen en zo dus de poëticale praxis van Kleins werk 

bespreken. Zowel inhoudelijke aspecten, zoals onderwerpskeuze en thematiek, als technisch-

vormelijke aspecten, zoals syntaxis en versbouw, krijgen daarbij mijn aandacht. Gevaarlijk 

daarbij is de verleiding om bepaalde woorden en aspecten meer functionaliteit toe te dichten 

dan nodig is. Buelens vroeg zich zo terecht af “hoeveel wit er door de lezer tussen die regels 

mag worden gevuld voor hij in de voorspelbare val van het hineininterpretieren valt.” 

(Buelens 2001: 32)  

2.2.1.2. Tweede luik: versextern poëticaonderzoek 

Na de versinterne poëtica neem ik de versexterne onder de loep, waarbij de bundel 8 x Klein. 

Teksten over reine poHesie uit 1961 als referentiepunt dient. De versexterne na de -interne 

poëtica bespreken is een bewuste keuze. Het is namelijk steeds mijn bedoeling om zo 

onbevooroordeeld mogelijk de materie te benaderen, wat ervoor zorgt dat de poëticale 

praktijk van de auteur centraler staat dan diens discours erover. Dat het Kleins eerste 

uitgegeven verzameling poëticale teksten is, maakt dat 8 x Klein een interessante casus is om 

theorie aan praktijk te toetsen.  

 Deze bundel, waarvan de onderdelen aanvankelijk in Het Kahier verschenen, werd 
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door Klein zelf omschreven als een reeks “gebundelde opstellen” over zijn reine pohesie en 

krijgt zo de allures van een manifest. Dat is niet zo ongewoon bij avant-gardedichters. Deze 

“kritische standpuntbepaling[en]” zijn dan ook erg  “bepalend […] geweest voor het 

letterkundig ‘tijdsbeeld’”. Niettemin dienen ze “binnen een poetica-onderzoek […] met 

gepaste argwaan te worden bekeken. De behoefte tot provocatie vormt niet zelden de drijfveer 

en leidt nogal eens tot overspanning van ideeën, tegenstrijdigheden in de formulering of 

contradicties met de poëtische praktijk.” (Van den Akker 1985: 19-20)  

 In tegenstelling tot de analyse van de interne poëtica komt het impliciete niveau hier 

nauwelijks aan bod. Het voor deze invalshoek te bestuderen materiaal is immers grenzeloos 

en zou me ver buiten de grenzen van deze masterscriptie drijven. Zaken als ontbrekende 

namen en opvattingen of de manier waarop Klein zijn betoog voert zullen daarom 

noodgedwongen onbesproken blijven.  

2.2.1.3. Derde luik: vergelijkende analyse 

In een derde luik breng ik tot slot mijn bevindingen uit het versintern en -extern onderzoek 

samen en betrek ik ook Dorleijns niveau van het literair-historisch gedrag van de auteur. 

Daarbij dient de inleiding over Klein en in het bijzonder zijn rol in de Antwerpse scène van de 

jaren zestig als uitgangspunt. De overeenkomsten en/of contradicties die uit deze 

vergelijkende analyse naar voren komen, dragen zo hopelijk bij tot een beter begrip van Ben 

Klein als vermeende ‘compromisloze experimenteel’. 

2.3. Hindernissen 

Van meet af aan doken er hier en daar enkele problemen op. Zo stootte ik op een beperkte 

aanwezigheid van Klein in de literatuurgeschiedschrijving en een gebrek aan gerichte 

deelstudies over zowel Klein als zijn tijdgenoten. Bovendien werkten de karige 

beschikbaarheid van primair bronnenmateriaal en het enigmatische karakter van Kleins 

persoon enigszins belemmerend. 

Iedereen weet dat literatuurgeschiedenis niet door de auteur gemaakt wordt, maar door 

 tipgevers, uitgevers, trendsetters, reclamejongens, verdelers, critici en boekhandelaars. 20 jaar 

 later wordt dit genoteerd, geordend en beknopt samengevat door bekwame historici. (Bern 

1988: 171) 

Nochtans is de plaats die een schrijver aangemeten wordt in het literaire veld cruciaal voor 

diens schrijversreputatie. (Van Dijk 1999, Van den Akker & Dorleijn 1996) Daarbij spelen 
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twee factoren een belangrijke rol. Ten eerste is er de literaire kritiek die de beeldvorming rond 

een boek of bundel beïnvloedt. Het zijn onder anderen recensenten, uitgevers en journalisten 

die met hun waardeoordelen op korte termijn niet alleen bepalen of een bepaald boek gelezen 

wordt, maar op lange termijn ook of het al dan niet een plaats in de literatuurgeschiedenis 

weet te veroveren. Een onbesproken auteur als Klein blijft vaak ook ongelezen en bijgevolg 

onbekend. Van den Akker en Dorleijn roepen de literatuurwetenschappers dan ook niet 

onterecht op om voldoende kritisch te zijn ten opzichte van de reeds gevormde beeldvorming.

 Ten tweede speelt ook de auteur zelf een niet onbelangrijke rol bij de receptie van zijn 

werk. (Van Dijk 1999: 65-66) Klein ondernam in dat opzicht weinig actie om zijn poëzie 

onder de aandacht van een groot publiek te brengen, wel integendeel. Hij verspreidde zijn 

werk enkel in eigen kringen en laat ook in niets blijken het grootser te willen aanpakken. 

Sterker nog, hij schrok er niet voor terug recensenten en dergelijke scherp van antwoord te 

dienen. De bespreking van Buelens doet hij – zoals alleen Klein dat kan – bijvoorbeeld af als 

“kwallen paternosterzwijnen vetpuddingen sjachersnuivers hoedhoedhollandsen microkrijsers 

computermelaatsen auladriller” (Klein 2008). Ook de veelzeggende repliek die hij aan Brems 

en De Geest richtte op hun vraag om mee te werken aan een bloemlezing (Brems & De Geest 

1989: 206) is hier een goed voorbeeld van.   

 Het resultaat hiervan is dat marginale dichters als Klein uiteindelijk helemaal niet 

besproken werden. Van deze lacune in deelstudies over Klein en zijn tijdgenoten ondervond 

ook Buelens hinder bij zijn onderzoek naar de invloed van Van Ostaijen in de Nederlandse 

poëzie. (Buelens 2001: 34) Nochtans lijkt er niet echt een gebrek aan interesse te zijn. De 

Antwerpse scène uit de jaren zestig wordt namelijk wel als fenomeen bestudeerd, maar zonder 

dat er dieper ingegaan wordt op de individuen.  

 Een ander gevolg van die beeldvorming is dat de zoektocht naar primair 

bronnenmateriaal niet altijd evenveel resultaat opleverde. Net als Buelens stelde ik vast dat 

“vooral een aantal eigenbeheerbundels uit de jaren vijftig en zestig […] nagenoeg onvindbaar 

[is].” (Buelens 2001: 33) Daardoor heb ik helaas geen volledig overzicht van Kleins werk uit 

de jaren zestig.  

 Tot slot ‘bemoeilijkt’ Klein al dan niet bewust ook zelf de academische studie van zijn 

werk. Zo schuwt hij het gebruik van talrijke pseudoniemen niet, waardoor het schier 

onmogelijk is om een volledige en betrouwbare biblio- en biografie van hem op te stellen. 

Kleins enigmatische identiteit in combinatie met de onvindbaarheid van enkele van zijn 

werken maken dat het onderzoek onvermijdelijk onvolledig is. 
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3. Ben Klein, kind van zijn tijd 

3.1. De jaren zestig 

[W]ij [gaan] ervan uit dat de ontwikkeling van de poëzie niet louter verloopt volgens eigen 

interne wetmatigheden. Integendeel, er vindt een voortdurende wisselwerking plaats met 

andere systemen [en] uiteindelijk met het leven van de hele maatschappij. (Brems & De Geest 

1989: 9) 

Met deze woorden vatten Hugo Brems en Dirk de Geest hun overzicht van de poëzie in 

Vlaanderen van de jaren 1955 tot 1965 aan. (Brems & De Geest 1989) Daarmee 

verduidelijken ze meteen waarom de tijdsgeest van de jaren vijftig en zestig een poëzie deed 

ontstaan die op geen enkel ander moment het licht had kunnen zien. Die tijdsgeest kiemt 

volgens menig historicus namelijk reeds in de jaren vijftig en ook in het literaire veld wordt 

dan het startschot van vernieuwing gegeven. Voor een beter begrip van de poëzie die toen 

floreerde, is een verkenning van de golden sixties en wat er aan voorafging op algemeen 

maatschappelijk niveau dan ook onontbeerlijk.  

 Wanneer we het over de jaren zestig in het algemeen hebben, ligt een afbakening 

althans op thematisch vlak enigszins moeilijk. Deze jaren vormen namelijk het decennium 

waarin de samenleving op zowel sociaal, economisch, cultureel als politiek vlak een heuse 

metamorfose ondergaat. Zo kregen vrouwen meer vrijheid, ontplooide de 

consumptiemaatschappij zich, drong de televisie de huiskamers binnen en werden autoritaire 

machtsverhoudingen aan de kaak gesteld. Een ongeziene welvaartsgolf overspoelde de 

samenleving en werkte een nieuw wereldbeeld in de hand.  

 Maar het rommelde ook in die gouden jaren. “De essentie van de jaren 60 ligt 

[namelijk] vervat in het begrip ‘contestatie’”, stelde Willem Houbrechts. (Houbrechts 1988: 

21) Op alle domeinen werden revoluties ontketend, met onder andere massale stakingen, 

conflicten en betogingen tot gevolg. Het was voornamelijk een kritische generatie jongeren 

die een algemene protestcultuur teweegbracht. Zo werd de westerse kapitalistische 

maatschappij op de korrel genomen, werden de onevenwichtige gezagsverhoudingen in 

politiek en samenleving niet langer getolereerd en werden de nefaste gevolgen van de 

consumptiemaatschappij veroordeeld. Niet alleen internationale bewegingen zoals die van de 

hippies gaven hier gestalte aan, maar ook kleinere strijdbare groeperingen zoals de 

Amsterdamse provobeweging (1965-1967) schoten als paddenstoelen uit de grond. 
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3.2. Het Vlaams poëzie-experiment in de jaren zestig 

Terwijl de Vijftigers na de oorlog in Nederland voor een revolutionaire poëzievernieuwing 

zorgden, gebeurde dat in Vlaanderen voornamelijk door de groep rond het tijdschrift Tijd en 

Mens (1949-1955). Die was het er “in de eerste plaats om te doen de jeugd aan het woord te 

laten, die in 1940 twintig jaar was en niet door professoren maar door de oorlog opgevoed 

werd.” (Joosten 1996: 217) Vanaf 1955 neemt Gard Sivik (1955-1965) de fakkel over en 

distantieert zich van zijn voorganger door poëzie niet langer als uitdrukkingsmiddel voor die 

“naoorlogse ontreddering” te beschouwen. Centraal staat nu het autonome “onbelemmerde en 

speelse taalexperiment” zoals we dat ook zien bij generatiegenoten in tijdschriften als De 

Tafelronde (1953-1981). (Brems 2009: 141)  

 Terwijl in 1955 het experimentele vuur in Nederland stilaan uitdooft, flakkert het in 

Vlaanderen meer dan ooit op. “Het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig 

vormden dan ook het hoogtepunt van het poëtisch experiment in Vlaanderen” en dan met 

name in Antwerpen. (Brems 2009: 209) Een mogelijke verklaring voor die aanhoudende 

belangstelling zou kunnen zijn dat  

[j]onge dichters in Vlaanderen […] veel langer aangetrokken [werden] door het moderne, 

antiburgerlijke appeal van het experiment, dat met het expressionisme uit de jaren twintig en 

met het werk van Van Ostaijen ook stevige historische wortels had. (Brems 2009: 329) 

Deze tweede, nieuwe generatie experimentelen neemt niet alleen het roer over, maar verandert 

daarbij ook steevast van koers. Ze zijn niet langer expliciet gekant tegen het werk van dichters 

van wie de poëzie nog sterk aanleunt bij de traditie. Die strijd is immers gestreden. Het zijn 

integendeel hun eigen voorgangers en tijdgenoten die het moeten ontgelden. Gevolg is dat het 

experimentele circuit na 1955 ruim tien jaar lang getekend zal worden door interne twisten en 

polemieken. Zo beschouwt Paul de Vree, voortrekker van de De Tafelronde, zijn voorgangers 

van Tijd en Mens als “prae-experimentelen” (Brems & De Geest 1989: 27) en krijgen ze als 

het ware de rol toegedicht van “de vader tegen wie men zich dient af te zetten” (Brems & De 

Geest 1989: 47).  

 Gedurende de periode van 1955 tot 1960 zijn de experimentele krachten nog min of 

meer gebundeld en is het literaire klimaat redelijk homogeen en progressief. Nagenoeg 

iedereen is het erover eens dat er opgeschoven moet worden naar autonoom taalexperiment. 

Frans Depeuter omschrijft deze jaren als een ongezien dynamische periode waarin iedereen 

“zich een nieuwe Claus of Lucebert [waant en zich bijgevolg ook] geroepen [acht] om een 

nieuw tijdschrift te stichten en een nieuwe stroming te kreëren.” (Brems & De Geest 1989: 
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151) 

 Hoewel de experimentelen het op dit ogenblik nog eens waren over het doel van hun 

experimentele werk, was het veel minder duidelijk wie dat nu op de beste manier deed. Bobb 

Bern heeft het dan ook niet onterecht over “een groot letterslagveld” (Brems & De Geest 

1989: 144) waar de strijders “in de stellige overtuiging van [hun] Groot Gelijk” leefden 

(Brems & De Geest 1989: 141). De polemiek die het meest in het oog springt, is die tussen de 

aanhangers van Gard Sivik en die van De Tafelronde. René Gysen, spreekbuis van Gard-Sivik, 

presenteert het tijdschrift als “het enige vlaamse tijdschrift dat stelselmatig originele 

eksperimentele poëzie publiceert” (Brems & De Geest 1989: 60) en bovendien “het enige 

konsekwente jongeren-, tevens avant-garde-tijdschrift” (Brems & De Geest 1989: 47). De 

Tafelronde zag dat anders en wierp zich op als dé spreekbuis van de avant-garde, belichaamd 

in de persoon van De Vree. De invloedrijke positie die De Vree binnen het milieu inneemt, 

stak veel tijdgenoten echter de ogen uit en botste na verloop van tijd dan ook onvermijdelijk 

op veel weerstand. Het was uiteindelijk Ben Klein die in 1963 samen met Tony Rombouts, 

Adriaan de Roover en Adriaan Peel paal en perk stelde aan De Vrees hegemonie met een 

pamflet dat er niet om loog: ‘De Vree – De dood van een kriticus’.  

 Ondanks de commotie binnen de literaire wereld zelf staat het experiment halfweg de 

jaren vijftig nog steeds in de marge. Niet alleen domineert de traditionele poëzie de literaire 

kritiek, de experimentelen werken hun marginaliteit ook zelf in de hand door dichtbundels te 

publiceren “met een erg beperkte oplage en weinig of geen verspreiding” (Brems & De Geest 

1989: 27-28). Wanneer het Vlaams poëtisch experiment in 1958 haar hoogtepunt bereikt en 

tijdschriften als Gard Sivik en De Tafelronde dan toch de weg naar een breder publiek vinden, 

is de versplintering pas helemaal compleet.  

 In Waar is de eerste morgen? uit 1960 onderscheidt Jan Walravens naast een 

hernieuwde belangstelling voor inhoud en betekenis in tijdschriften als Gard Sivik en De 

Tafelronde ook een extremistische tendens naar het zuivere woordexperiment. (Brems 2009: 

209) Deze derde generatie, waar ook Klein toe behoorde, wees vanuit haar kleine, marginale 

tijdschriftjes elke integratie in het officiële literaire circuit principieel af en keerde haar 

generatiegenoten uit bovenstaande gecanoniseerde tijdschriften resoluut de rug toe. Deze 

extremisten zochten het grote publiek niet op, maar opereerden vanuit de marge “om de 

zuiverheid van hun uitgangspunten te vrijwaren.” (Brems & De Geest 1989: 45) Wat hen 

echter niet lukte, was om zich allen achter eenzelfde visie te scharen. De verschillende 

pogingen die hiertoe nochtans ondernomen werden, bleven echter zonder resultaat. Ironisch 

genoeg is het uiteindelijk net die “bijna fanatieke a-kommerciële ingesteldheid” die de 
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wildgroei aan tijdschriftjes de kop in drukt (Brems & De Geest 1989: 143).  

 Na 1962 wordt volgens Brems en De Geest dan ook geen noemenswaardig tijdschrift 

met een nieuw ambitieus poëzieprogramma meer gepubliceerd en lijkt drie jaar later het 

poëtisch experiment in Vlaanderen nagenoeg uitgedoofd. Onder meer de groep rond Gard 

Sivik vestigt de aandacht opnieuw op de werkelijkheid en de mens en luidt zo het neo-

realisme in, waarvan we reeds in 1958 sporen zagen in het Nederlandse Barbarber. De neo-

experimentelen uit tijdschriften als Impuls zetten zich dan weer af tegen deze nieuwe 

stroming, maar hetzelfde zal het experiment nooit meer zijn. Het terrein verschuift “van 

gedrevenheid tot epigonisme [en] van revolutie tot bureaucratie” (Brems & De Geest 1989: 

71), maar ook met Antwerpen als revolutionair centrum is het vanaf nu gedaan. Nochtans 

stellen we vast dat Klein nog laat in de jaren zestig en zelfs tot op de dag van vandaag 

experimenteel werk uitbrengt. Het risico bestaat dus dat een benadering die van de literaire 

tijdschriften uitgaat aan “vele merkwaardige vergeten, levende of dode figuren” voorbijgaat. 

Daarom loont het misschien de moeite om de literatuurgeschiedenis van de jaren zestig aan te 

vullen met benaderingen die “terug[gaan] naar de dichters zelf”. (Vandevoorde 2011: 12) 

3.3. Ben Klein en het experiment in Antwerpen  

Antwerpen was ruim tien jaar lang de draaischijf van het poëtisch geëxperimenteer in 

Vlaanderen. Net als elders heerste er ook in Kleins thuishaven een protest- en verzetscultuur, 

die in tegenstelling tot op andere plaatsen “een heel eigen [overwegend cultureel, a-politiek] 

gezicht” kreeg. (Houbrechts 1988: 33) Hoewel volgens Brems “[e]en verschijnsel als provo 

[…] aan Vlaanderen grotendeels [is] voorbijgegaan” (Brems 2009: 257), toch leefde er in de 

Antwerpse undergroundcultuur eenzelfde mentaliteit.  

In 50 hadden de dichters met nieuwe beeldconstructies hun noden in bevrijde verzen 

verwoord, omdat de vooroorlogse gangbare poëtische taal ontoereikend bleek. Toch was hun 

vernieuwing, hoe revolutionair ook, niet zo radicaal, want voor de 55-ers bleek ook politiek en 

literatuur onverenigbaar geworden (Bern 1988: 146) 

Aangezien Antwerpen dankzij de aanwezigheid van de academie reeds sinds de jaren vijftig 

een grote groep kunstenaars huisvestte, is het niet zo verwonderlijk dat net de Scheldestad via 

culturele weg van zich laat horen. Het waren deze kunstenaars die contestatie ademden en als 

bohémiens “altijd in de marge leefden en zullen leven [en] omwille van hun kunstenaarschap 

als zodanig aanvaard w[e]rden.” (Houbrechts 1988: 21)  

 Het protest uitte zich in een radicale verwerping van “een aantal verworvenheden van 
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de twintigste eeuw die nogal gemakkelijk als evidente ‘vooruitgang’ beschouwd w[e]rden” 

(Houbrechts 1988: 31). In deze periode groeit bijvoorbeeld de ecologische bewustwording, 

wat zich in het werk van Antwerpenaren als Klein vertaalt in kritiek op de stadsverloedering 

en de vervuiling van lucht en water. Ze zetten hun protest kracht bij door ook de 

uitdrukkingsvormen ervan aan te pakken. Deze experimentelen verklaarden de oorlog aan taal 

en moraal en doorbraken alle logica door onder meer de vervorming van syntaxis of het 

gebruik van beeldspraak met onmogelijke tegenstellingen, een discipline waarin ook Klein 

uitblonk.  

 De geliefkoosde spreekbuis van deze revolutionairen was het gestencilde tijdschrift, 

dat doorgaans in eigen beheer werd uitgegeven. Zo verscheen Het Kahier bijvoorbeeld bij de 

gelijknamige uitgeverij. Op het hoogtepunt van het Vlaams experiment (1958-1959) 

circuleren er in het kloppend Antwerpse hart een amalgaam aan tijdschriften, waarvan de 

redacties elk overtuigd waren van hun eigen gelijk en kunnen. De doe-het-zelfmentaliteit van 

deze barricadespringers doet hen uiteindelijk wel de das om. Zo origineel als de covers er 

dankzij deze amateuristische werkwijze immers uitzagen, des te kleiner waren de 

overlevingskansen. Deze “generatie van de gemiste kansen” (Bern 1988: 158) maakte er 

namelijk een punt van haar producten voor te behouden voor “het milieu van artistieke 

(Antwerpse) kroegen” (Brems & De Geest 1989: 28) en bereikte zo nooit de gevestigde 

literaire kritiek.  

 Die kritiek was vaak op de gewone burger en dus op het traditionele poëtisch circuit 

gericht of om het met Berns woorden te zeggen: “hoe officiëler, hoe traditioneler de richting.” 

(Bern 1988: 167) Onder andere De Vree en Gijsen probeerden wel tegengewicht te bieden 

door in hun tijdschriften De Tafelronde en Gard Sivik eens van invalshoek te veranderen en 

eerder onbekende auteurs te bespreken. Ook Klein vulde zijn Kahier X met “bijtende 

aanvallen of onvoorwaardelijke lofbetuigingen” in essayvorm (Bern 1988: 167). Zo kreeg een 

reeks ‘ongewilde’ auteurs meer naambekendheid, maar deze recensies waren te 

fragmentarisch en het aantal hiertoe geëngageerde tijdschriften te klein om echt het verschil te 

maken. Bovendien waren de redacties het ook onderling niet eens wie onder de 

experimentelen de zaken het best aanpakte, met als climax de vlammende openbare aanklacht 

tegen De Vree in de zomer van 1963. Adriaan De Roover, Ben Klein, Adriaan Peel, Tony 

Rombouts en Emile ’S Jongers die de aanklacht ondertekenden, slaan zo het veld helemaal 

uiteen. Het experimentele veld schaarde zich achter de kritiek die ze leverden aan het adres 

van De Vree, maar de manier waarop werd niet gesmaakt, aldus Bern. (Bern 1988: 157) 

“Nooit [was] er in de Vlaamse literatuur met zoveel vuiligheid gesmeten als in die zomer”, 
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blikt De Roover terug. (Brems & De Geest 1989: 181)   

 Ondanks de interne twisten leefde het experiment binnen de kunstenaarscafés meer 

dan ooit. Het was een periode waarin nagenoeg elk van die kroegen een eigen tijdschrift 

herbergde, waarbij in sommige gevallen – zoals bij Gard Sivik – kroeg en tijdschrift dezelfde 

naam droegen. Klein frequenteerde met de redactie van Het Kahier vooral de bar-dancing 

‘Gounod’, waar ze volgens hem onder andere de literaire actualiteit bespraken en tevens de 

lijnen voor het tijdschrift uitstippelden. (Brems & De Geest 1989: 167) Naar aanleiding van 

het verschijnen van een nieuwe dichtbundel, een nieuw tijdschriftnummer of zelfs zonder 

directe reden kon het cliënteel van de kroegen tussen pot en pint genieten van verschillende 

voorleesavonden “al dan niet gecombineerd met tentoonstellingen […], jazz-optredens [of] 

discussies” (Bern 1988: 155). In 1961 bijvoorbeeld werden in samenwerking met de 

monochrome schilder Jef Verheyen een aantal gedichten plastisch uitgewerkt en 

tentoongesteld in café 't Pagadderke. Onder andere Klein en De Vree luisterden de 

tentoonstelling mee op met “knallezingen en kortdrachten”, getuigt Bern. (Bern 1988: 173).

 Het poëtisch experiment in Antwerpen was dan ook allesbehalve een geïsoleerde 

beweging, wel integendeel. In de artiestencafés, die zowat als biotoop van de experimentelen 

golden, werden niet alleen onderling ideeën uitgewisseld en discussies gevoerd, de dichters 

hadden er ook contact met zowel binnen- als buitenlandse kunstenaars, musici en schilders. 

De experimenteel was dan ook sterk internationaal georiënteerd en dit in een milieu waar een 

heuse “kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines” werd bewerkstelligd. (Bern 1988: 

157)  

 De confrontatie tussen de auteurs, hun collega-kunstenaars en het (toevallig) publiek 

was typisch voor de jaren zestig. Nochtans werd deze manier van werken in Antwerpen 

eigenlijk al eerder gelanceerd door culturele verenigingen als De Nevelvlek of de G58 in het 

Hessenhuis. In elk geval vonden deze confrontaties in de jaren zestig ook meer en meer buiten 

de kleine Antwerpse kroegen plaats, een circuit waarin ook Klein geen onbekende was. Zo 

propageerden Rombouts, Peel en hijzelf op 8 maart 1963 hun standpunten in het Archief en 

Museum van het Vlaams Cultuurleven op een avond getiteld ‘poëzie + pohesie = 3’. Een jaar 

later doen ze het opnieuw, zij het op een andere plek en onder een andere titel (Rombouts 

1988: 174). In december 1965 is er verder de ‘Tension evening and nigh’ in jazzclub Sibemol, 

waar Klein aan de hand van een literaire performance – hij strooide lettertjes over de 

aanwezigen – de traditionele literatuur afbreekt. “Literatuur was een spektakel geworden”, 

waarbij zelfs voorlezen uit een telefoonboek een act kon zijn (Rombouts 1988: 175).  

 Spektakel krijgen we pas helemaal te zien wanneer Klein en consorten in september 
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1966 in Het Kahier X via een persbericht verkondigden dat er in de voetgangerstunnel onder 

de Schelde een manifestatie zou plaatsvinden “waarvan men zegt dat zij moet worden 

beschouwd als een ophefmakend experiment.” (Rombouts 1988: 175) Hoewel deze 

manifestatie op voorhand de goedkeuring van de stad kreeg, daagden op het moment van de 

waarheid alsnog enkele agenten in burger op en werden de betrokken dichters gearresteerd. 

Onder het mom van mogelijk ‘verkeerstechnische moeilijkheden’ had het stadsbestuur de 

vergunning op het laatste moment toch nog ingetrokken. De ware toedracht van het verhaal 

bleek later de aanwezigheid van enkele journalisten en een filmploeg van het tv-programma 

‘Echo’ te zijn en bijgevolg het risico dat de betrokkenen voor de camera zouden getuigen. 

Hoewel de arrestatie van korte duur was, waren de dichters niettemin verontwaardigd en 

richtten ze vlak erna de protestgroep ‘Contramine’ op, waar onder andere Klein, Rombouts, 

Segers, Bern en Peel deel van uitmaakten. Deze groepsvorming was een vaag teken van 

toenadering na jaren van verdeeldheid onder de Antwerpse experimentele dichters. (Rombouts 

1988: 175-176; Bern 1988: 164)  

 Eens opgericht liet dit front van ontevreden dichters geregeld van zich horen. Op 28 

september 1966 bijvoorbeeld organiseerde Simon Vinkenoog het evenement ‘Poëzie in het 

Paleis’ waarop de Nederlandse vooruitstrevende dichters werden uitgenodigd, maar aan 

Vlaamse zijde voornamelijk de oude garde vertegenwoordigd was. Omdat de 

‘Contraminedichters’ geen uitnodiging ontvingen, organiseerden ze op dezelfde dag een 

volgens Rombouts grandioze en zeer succesvolle poëziehappening in ‘De Witte Leeuw’ aan 

de Antwerpse Frankrijklei. Alles draaide om de visualisatie van de poëzie want “[p]oëzie 

leefde ook buiten de woorden”. (Rombouts 1988: 176) Nog geen maand later laat Contramine 

opnieuw van zich horen wanneer de jaarlijkse boekenbeurs de deuren opent. Al jaren vroegen 

de Antwerpse experimentelen namelijk om een gratis stand, maar dit verzoek werd keer op 

keer geweigerd. Een jaar eerder hadden jongeren al protest gevoerd aan de poorten van de 

boekenbeurs zelf, maar dit jaar gingen Klein en Segers een stapje verder. Op een alternatieve 

boekenbeurs op de Tabaksvest droegen ze “uitgedost als lijkbidders […] de officiële Vlaamse 

literatuur […] letterlijk, in een met boeken gevulde zwarte doodskist, ten grave, waarna zij 

met een reeks spirituele acts de herboren poëzie verpersoonlijkten.” (Rombouts 1988: 177). 

Alweer volgde een arrestatie, maar vooralsnog werden de acties niet verboden.  

 Daar kwam echter verandering in tegen het einde van het decennium. De controle en 

argwaan van overheidswege nam sterk toe, wat resulteerde in steeds meer politieoptredens 

tegen onder andere de happenings. Uiteindelijk werd er zelfs vaak een verbod op deze acties 

uitgevaardigd. Zo verging het ook de protestactie tegen het commerciële circuit in november 
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1969 waarbij op de Antwerpse Meir 1000 dichtbundels gratis werden uitgedeeld. Deze 

repressieve aanpak van de overheid was uiteindelijk wel net wat het milieu nodig had om de 

interne twisten aan de kant te schuiven en zich te verenigen in de strijd tegen een 

gemeenschappelijke vijand. Op die manier ruilen velen ook het apolitiek karakter van hun 

poëzie in voor een “geëngageerde schriftuur” (Rombouts 1988: 178). Deze grote verzoening 

kwam er echter op een moment dat het experiment nagenoeg uitgedoofd was en de rol van 

Antwerpen als revolutionair centrum zo goed als uitgespeeld was.   

 De tien woelige jaren uit de Antwerpse geschiedenis zoals die hierboven beschreven 

werden, waren voor de poëzie duidelijk een periode van contestatie en exploratie. Voor deze 

generatie stond poëzie niet gelijk aan easy reading, maar aan moeilijk toegankelijke gedichten 

die heel wat van de lezer vergden. “Hermetische teksten zijn [namelijk] niet onverstaanbaar, 

maar enigmatisch.” (Bern 1988: 165) Klein trekt dit raadselachtige zelfs door in zijn hele 

leven en de informatie die hij daarover verspreidt. Getuige daarvan zijn elkaar tegensprekende 

biografische gegevens. Ook exploratie wordt zeer belangrijk. De verwerping van taal en 

moraal uit zich in een voortdurende zoektocht naar nieuwe uitdrukkingsvormen. 

 In die obsessionele exploratie van een andersoortige schriftuur werd niet alleen de manier van

 zeggen, de (a)grammaticaliteit of het probleem van ‘vorm en inhoud’ al experimenterend

 afgetast en geteisterd, maar ook het vormtechnische van de reproduktie onderzocht en

 uitgeprobeerd. (Bern 1988: 165) 

De happenings en de vaak originele gestencilde uitgaven zijn hier goede voorbeelden van. De 

literatuur als performance is in elk geval geworteld in het Antwerpen van de jaren zestig. 

3.4. Ben Klein, een biografie 

Op 13 juni 1928 zag Frans de Wispelaere het levenslicht in het Poolse Stettin. Dat is althans 

wat hij zelf ons wil doen geloven, maar waarschijnlijker is dat hij in Antwerpen ter wereld 

kwam. Zekerheid omtrent zijn biografische gegevens hebben we in elk geval niet want De 

Wispelaere staat erom bekend zijn officiële biografie in mysterie te hullen. Uiteindelijk treedt 

volgens hem de mens achter de dichter op de achtergrond en moet “de aandacht van de 

belangstellende […] gaan naar het ontwerp en niet naar de maker ervan.” (Pfizer1 1970: 21) 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de dichter door zijn carrière heen achter talrijke 

pseudoniemen is schuilgegaan. (Brems & de Geest 1989: 56)  

                                                             
1 Ben Pfizer is een van de pseudoniemen waaronder Ben Klein publiceert. 
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 In 1954 leren we De Wispelaere met zijn debuut Vonken en spatten beter kennen als de 

experimentele dichter Ben Klein. Taalexperiment draagt hij hoog in het vaandel: “Want taal is 

voor Ben Klein geen scherm, geen eenvoudig communicatiemiddel; taal is torax, taal is 

bloeddruk, taal is hartslag; de taal is gans de dichter, de taal is gans de mens.” (Spillemaeckers 

1970: 44) Niet toevallig verschijnen in zijn bundels en teksten geregeld namen als Antonin 

Artaud, Comte de Lautréamont, Arthur Rimbaud en Ezra Pound. Het zijn deze historische 

avant-gardedichters die Kleins poëzieopvattingen beïnvloed hebben. Zowel de bundel Uit een 

ijstijd geschreven (1961) als Oppositie een stem (s.d.) beginnen met Pounds woorden:  

As for experiment: the claim is that without constant experiment literature dies. Experiment is 

ONE of the elements necessary to its life. Experiment aims at writing that will have a relation 

to the present analogous to the relation which past masterwork had to the life of its time. […] 

Naast individueel werk was Klein ook medewerker of redactielid van enkele tijdschriften 

zoals Ping Pong en Rukken. Een groot aandeel had hij bovendien in het experimentele 

driemaandelijkse tijdschrift Het Cahier (1953-1956) dat later onder zijn redactie Het Kahier 

(1957-1962) en Het Kahier X (1963-1970) werd. De redactie, aanvankelijk bestaande uit 

leden van de Antwerpse artistieke kring ‘De Nevelvlek’, veranderde voortdurend totdat Klein 

in 1957 als nieuw redactielid een steeds grotere invloed begon uit te oefenen. Als centraal 

figuur leverde hij het gros van de teksten en gedichten voor het tijdschrift. De oorspronkelijk 

pluralistische visie met aandacht voor onder meer literatuur, psychologie en filosofie werd 

ingeruild voor een literair avant-gardistisch en “compromisloos experimenteel standpunt”. 

(Boelaert 1989: 13) Hij transformeert Het Kahier tot een heus strijdschrift waarin hij zijn 

‘reine’ experimentele ‘pohesie’ (Klein 1959: 36-38) ventileert en zijn manifest van het 

verisme publiceert (Klein 1961: 41-46). “De aanvankelijk sociale bekommernis van Het 

Cahier werd zo al snel verlaten voor de ‘dictature du mot magique’.” (Bern 1988: 146) Kleins 

non-conformistische poëziebeschouwingen kleuren niet alleen zijn bijdragen aan het 

tijdschrift, maar hij “vat zijn creatieve praktijk zeer duidelijk op als een teken van protest en 

ideologiekritiek. [Want v]oor hem loopt het experiment onvermijdelijk uit op een 

levenshouding, een ‘experimentele’ levenswijze en mentaliteit.” (Boelaert 1989: 13) Hoewel 

deze woorden actief protest doen vermoeden, resulteren Kleins opvattingen niet in direct 

engagement. Ondanks publieke optredens met zijn action-poetry of poëzieperformances 

schrijft hij bewust niet voor commerciële doeleinden. Dit maakt zijn erfenis eerder klein en 

dus vaak ook onbekend.  

 Ook na zijn doortocht bij Het Kahier X  blijft Klein als dichter actief: tussen 1972 en 
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2010 publiceert hij nog een tiental bundels. (Vermeulen 2011) In januari 2011 doet op het 

internet even het gerucht de ronde dat Klein is heengegaan, maar de dood gewaande dichter 

reageert scherp met een blog waarop hij met allerlei teksten een teken van leven geeft. 

Bewijsmateriaal voor zijn levendigheid levert hij via zijn elektronisch verspreide 

brieftijdschriftje Ha, waarin hij al schertsend de actualiteit op de korrel neemt, een stukje uit 

de experimentele geschiedenis op eigen, ongestructureerde wijze toelicht en de lezer enkele – 

niet zelden visuele – gedichten voorschotelt. Als hoofdingrediënten noemt hij humor, 

engagement en schoppen tegen het ‘establishment’ met als blijvend motto: “Wil poHesie 

vernieuwen”. (Vermeulen 2011)  
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4. Versinterne poëtica-analyse 

4.1. Bundelcompositie Uit een ijstijd geschreven (1961) 

“As for experiment: the claim is that without constant experiment literature dies. Experiment 

is ONE of the elements necessary to its life.” (Klein 1961: 2) Met deze woorden van Ezra 

Pound aan het begin van de bundel Uit een ijstijd geschreven (1961) zet Klein meteen de 

toon. Blad na blad wordt de lezer namelijk overrompeld door een in eerste instantie vaak 

onduidelijke woordenvloed, waardoor een eerste lezing geen toegang tot de bundel biedt. 

Minstens even betekenisvol als Pounds uitspraak is het citaat van de minder bekende Willard 

L. Thorp dat erop volgt: “A presented image can be the perfectly adequate expression or 

exposition of any urge.” (Klein 1961: 2) Het is eveneens de perfect adequate verantwoording 

voor wat in deze raadselachtige bundel volgt. Het mysterieuze karakter ervan kondigt zich 

namelijk al aan in de titel. Net zoals we het klimatologisch verschijnsel van een ijstijd 

doorgaans associëren met een ver verleden, stond ook Klein met deze bundel nog maar aan 

het prille begin van zijn dichterscarrière. Die associatie kan dus significant zijn, maar 

evenzeer kan Klein op iets anders of helemaal niets gedoeld hebben. De gereduceerde en 

bijgevolg merkwaardige syntaxis van deze titel is alleszins een voorafspiegeling van wat 

volgt. 

 Een eerste telescopische blik op de bundel leert dat Klein er enige vorm van structuur 

in heeft aangebracht door het geheel op te delen in vier delen: ‘Fauve Fauve’ (1957-1958), 

‘Wij zijn schepen wij lijden altijd schipbreuk’ (1959), ‘Metamorphique’ (1960) en ‘Scherp’ 

(1960). Het verband tussen deze titels en de gedichten die eronder gegroepeerd zijn, is zeker 

niet meteen duidelijk en verschilt bovendien onderling sterk. Zo werd in ‘Fauve Fauve’ een 

gelijknamig gedicht opgenomen en handelt het laatste gedicht uit ‘Wij zijn schepen wij lijden 

altijd schipbreuk’ ook effectief over figuurlijk schipbreuk lijden. Het bijschrift bij 

‘Metamorphique’ waarin het lyrisch ik zijn verlangens uit om een boom te zijn, weerklinkt 

dan weer duidelijk in het gedicht ‘Je est un arbre’. Vanaf het vierde deel ‘Scherp’ is er echter 

geen – althans expliciete – relatie tussen de twee meer te bespeuren.  

 Puur vormelijk beschouwd, is deze bundel op drie prozagedichten na voornamelijk 

gevuld met gedichten die uit versregels bestaan. Wanneer we de zaken echter van naderbij 

bekijken, lijken het in ‘Fauve Fauve’ eerder lukrake verzamelingen van woorden te zijn waar 

weinig structuur laat staan betekenis uit te puren valt. De neiging om hoofdletters aan het 
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begin van een nieuwe zin en leestekens tout court te vermijden, maakt de gedichten er niet 

meteen begrijpelijker op. In ‘Wij zijn schepen wij lijden altijd schipbreuk’ en 

‘Metamorphique’ loopt dit soort gedichten door, maar wordt er ook afgewisseld met werk 

waarin hoofdletters en interpunctie toch hun intrede hebben gedaan. Aan het eind van 

‘Metamorphique’ treffen we uiteindelijk een prozagedicht aan waarmee het laatste, volledig 

uit prozagedichten bestaande deel ‘Scherp’ ingeleid wordt. In tegenstelling tot de voorgaande 

gedichten, onderscheiden de gedichten ‘Zimber’ (40), ‘Sioux’ (45) en ‘Voltage’ (46) zich 

namelijk door hun volzinnen.  

 Met uitzondering van het gebruik van versregels vertonen de gedichten op vormelijk 

vlak weinig markante verschillen. Opvallend is Kleins gegoochel met taal dat als een rode 

draad door de hele bundel heen loopt. Absurde of opvallende woordencombinaties worden 

bijvoorbeeld formeel samengehouden door assonanties of alliteraties, zoals in de 

woordgroepen “Hombre ombre” (8), “noemende oene” (35) of “kleptomane kloosters” (13), 

maar ook in tweeregelige vragen als “welke kaukasus verpulvert? / welke cacao ontsmet?” 

(13). De bundel staat er werkelijk bol van. Ook het simultaan gebruik van verschillende talen 

maakt deel uit van dit taalspel. In ‘Cruauté’ bijvoorbeeld vangt het gedicht aan in het Frans 

met “mulhouse” en “le soleil habite le cameroun”, als het ware chronologisch gevolgd door 

“het glinsteren van brandwonden” in het Nederlands. Met “fröbel” en het “zeichen der zeit” 

belanden we vervolgens plots bij het Duits, om uiteindelijk af te sluiten in het Engels met “the 

heroes [who] killed the holy whale” (14).  

 Bovendien benadrukt Klein bepaalde woorden of individuele letters visueel door ze in 

hoofdletters uit te drukken of ze te isoleren. Het spel met de hoofdletters lijkt eerder 

voorbehouden voor de eerste helft van de bundel. Daar lezen we over “ijzer ladende wagOns” 

(13), de praktijk van het “NORBERTIJNS bidden” (7) en lantaarnlicht dat klaarte “TYPT” 

(11). Net zo leiden de woorden “hyPERnerveus” (22), “NUMEriek” (26), “nOOrs” (38) of 

“mONd” (25) typografisch hun eigen leven. Vreemd genoeg zijn er in de tweede helft op een 

enkel geval na amper nog sporen te vinden van dit zonderlinge gebruik van hoofdletters. 

Woorden beklemtonen door isolatie doet Klein wel consequent en dat op twee manieren. 

Enerzijds plaatst hij ze soms alleen op een versregel, wat de indruk van een onuitputtelijke 

woordenvloed alleen maar versterkt. Versregels als ‘ouate’, ‘Farben’ of ‘frOlde’ uit ‘Tiflies’ 

(13) zijn hier een goed voorbeeld van. Anderzijds realiseert hij die beklemtoning door de 

woorden te spreiden en zo de gehele bladspiegel optimaal te benutten. Een gedicht als 

‘Cruauté’ (14) kan hier ter illustratie dienen. Terwijl het linkergedeelte van het blad 

voorbehouden is voor reguliere versregels zoals “le soleil habite le cameroun”, lijken er aan 
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de rechterkant enkele woorden als “coloSSal” – al dan niet op dezelfde hoogte als de verzen – 

in het ijle te zweven.  

 In deze stortvloed aan woorden biedt Klein de lezer hier en daar toch houvast. Dat 

doet hij onder andere door gebruik te maken van herhalingen. Het gedicht ‘Tegen mezelf’ 

vangt bijvoorbeeld aan met de woorden “Veel van wat moet worden volbracht / doorwaden 

wij alleen, / dat is zeker” en sluit vervolgens ook af op quasi dezelfde manier: “Veel 

doorwaden wij alleen, / dit is zeker” (23). Ook de metaforische voorstelling van de stem in 

‘Melk heeft een witte ziel’ illustreert deze techniek mooi: “haar stem is een sigaret / zij rookt”, 

klinkt het, en wat later “haar stem is een ruit / zij trilt” (10).  

 Inhoudelijk wordt het snel duidelijk dat er na een eerste lectuur geen eenduidige 

betekenis noch thematische samenhang aan het geheel toegeschreven kan worden. De lezer 

krijgt een taalbad waar zonder inspanning kop nog staart aan te vinden is. Ondanks die 

schijnbare onbegrijpelijkheid, zijn er niettemin een aantal factoren die de gedichten en de 

bundel in zijn geheel wat meer betekenis geven. Deze paradox zal ik hieronder met een aantal 

voorbeelden illustreren zonder te pretenderen er een exhaustief overzicht van te geven.  

 De onbegrijpelijkheid speelt op twee niveaus, namelijk dat van individuele woorden 

aan de ene kant en dat van de versregels aan de andere. In de eerste plaats zorgen neologismen 

als “nacembene” (8), “frOlde” (13), “Woekei” (25), “oene” (35) of “ZIMBER” (40) voor een 

zekere graad van onverstaanbaarheid. Zo zou “nacembene” eventueel kunnen verwijzen naar 

de gevierde Italiaanse filmmuziekcomponist Mario Nascimbene, maar uiteindelijk heeft de 

lezer er slechts het raden naar. Ten tweede komt ook het gebruik van een hoop anderstalige 

woorden een goed begrip van de gedichten niet altijd ten goede. Hoewel het Engelse “geyser” 

(38), het Duitse “feldgrau” (13) of het Franse “CIBOULES” (7) voor de doorsnee lezer niet 

onmiddellijk vertaalproblemen zal opleveren, is het vooral het simultaan gebruik van de 

verschillende talen dat voor verwarring zorgt. Gedichten waarin plots het Spaanse “Glándula 

linfática” (8) of het Latijnse “BEGIS” (19) opduiken, doen op zijn minst bevreemdend aan. 

Tot slot vergen ook Kleins vernuftige samenstellingen heel wat inspanning en fantasie van de 

lezer. In ‘Melk heeft een witte ziel’ maakt de onstuimige markt het lyrisch ik bijvoorbeeld 

zieker dan een “honighond” (9). Dat hij ervan walgt lijdt geen twijfel, maar wat we ons dan 

concreet bij een honighond moeten voorstellen blijft een raadsel. Hetzelfde geldt voor de 

“opgewonden wierminderheid” (7), het “Veldtuniekkanon” (8), de “vlijmvalbijlen” (9), de 

“solferstruiken” (14), “het door monsters bevolkt zenuwrag” (27), de “cirkelberg” (38), het 

“sommer-woord” (45) of de “manklievers” (46).  

 Het taalspel beperkt zich zoals gezegd niet tot afzonderlijke woorden of 
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samenstellingen, maar daagt de lezer ook uit op het niveau van de versregels. Wanneer Klein 

in ‘De tijd zwerft onophoudelijk’ de volgens het lyrisch ik vreselijke aanblik van een 

middeleeuwse stad beschrijft, valt een personificatie als “grijnzende magere muren” met 

“tanden als poorten verderf” (20) nog te interpreteren. Ook in ‘De muur de poreuze delta’ 

kunnen we er aan de hand van de context eventueel van uitgaan dat “de moord in de mONd” 

(25) verwijst naar het monddood maken van het volk. Moeilijker te vatten zijn verzen als 

“Decennia calligraphische wijsheid heilig” (21) of “blind als stekelige rots hard puin” (27). In 

deze laatste vergelijking is het bijvoorbeeld een raadsel op welke gemeenschappelijke 

eigenschap Klein doelt. Helemaal onduidelijk wordt het echter wanneer hij het in ‘Fluister het 

verdriet’ heeft over “lampen die niet meer spreken / uit het licht geworpen doelloze / tegen de 

tij van het vlees is tranen” (28). Ook een titel als “In kringen in isthma” (35) of een 

openingsvers als “In deze stof- en opelstad van zandsteen onverschilligheid de huizen 

materialistisch puilen en prikkeldraad mijn sommer-woord doet bloeden” (45) houden op het 

eerste gezicht weinig steek. Het surrealistische beeld, gekenmerkt door “het bijeenbrengen 

van twee onderling min of meer verwijderde realiteiten”, lijkt in deze voorbeelden niet veraf. 

(Drijkoningen 1982: 300)  

 Meer nog, die vernuftige beeldspraak loopt werkelijk als een leidraad door de hele 

bundel. Zowat elk gedicht wordt erdoor gekenmerkt. Enerzijds creëert Klein beelden die de 

lezer uit de werkelijkheid lijken te rukken, maar anderzijds schept hij er ook die meer voor de 

hand liggen en bijgevolg erg sprekend zijn. Wanneer bijvoorbeeld in ‘De eigenhandse 

schipbreuk’ (30) tussen allerlei beelden plotseling de term ‘ratiolabyrint’ opduikt, wordt ons 

vermoeden inderdaad bevestigd dat we rechtstreeks met de hersenspinsels van de dichter 

worden geconfronteerd. Een sneeuwtapijt verwoordt Klein verder als “het kristal kleed der 

sneeuw” (36) en het neologisme “onstad” (29) krijgt betekenis na een opsomming van 

adjectieven als “dode”, “dorre” en “barre”. Het is met andere woorden een stad die geen stad 

is, een stad zonder beschaving, een onleefbare stad.  Op deze beeldspraak kom ik bij de 

analyse van de gedichten nog uitgebreider terug.  

 Ondanks het eerder hermetisch karakter van de bundel, rukt Klein de lezer bij nader 

inzien niet helemaal los uit de werkelijkheid. Een aantal factoren zorgen er namelijk voor dat 

de gedichten alsnog een minimum aan betekenis krijgen. Ten eerste is er het veelvuldig 

gebruik van bestaande plaatsnamen, die tezamen niets minder dan het hele aardoppervlak 

bestrijken. Van “zuid-vlaanderen” (7) gaat het immers over het “Indianen nicaragua” (8) naar 

“oceanië” (11) en via de “chinese muur” (11) verder tot de “kaukasus” (13). Vervolgens 

brengt de bundel ons via de oude Romeinse grenzen of het Luxemburgs dorpje “LIMES” (14)  
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en een omweg langs het Oegandese “MENGO” (37) naar het noordelijke “helgoland” (37), 

het “nOOrs / web om de zon” (38) en “oude Finse boten” (45). Na “Babylon” (45) en de 

“Aramese handelswegen” (45) belanden we uiteindelijk in de Zuid-Afrikaanse townships 

“Sharpeville” en “Vanderbijlpark”, die in één versregel genoemd worden met de Schotse 

enclave “Evanton” (46).  

 Ten tweede dringen er hier en daar ook een aantal bekende producten en concepten de 

poëtische werkelijkheid binnen. In ‘Cruauté’ duiken bijvoorbeeld de voormalige Belgische 

luchtvaartmaatschappij “sabena” en de pleziertreinfabrikant “märklin” op (14). Elders lezen 

we nog over het geneesmiddel “AROBON” (11), het geitenras “mohair” (13) en het 

asfaltingrediënt “bitumen” (29).  

 Tot slot zorgen ook heel wat verwijzingen voor een link met de buitentalige 

werkelijkheid, waarbij de ene al wat betekenisvoller is dan de andere. Intertekstuele 

verwijzingen vinden we bijvoorbeeld terug in ‘Van rood geel en zwart’, waar Klein het over 

een “schone slaapster in de wolk” (11) heeft. In het daaropvolgende gedicht 

‘Bouwkomplexen’ vermeldt Klein ook “de bijbel […] van adam en eva” en hun kinderen 

“abel en kaïn” (12). Het gedicht ‘Birds in a cage’ lijkt dan weer te alluderen op Duchamps 

readymade ‘Why Not Sneeze, Rose Sévaly?’ en haalt zo, net als de absurde beeldspraak die 

we eerder beschreven, ook het surrealisme aan.  

 Andere verwijzingen zijn de eigennamen, waarvan sommige opnieuw de relatie met 

het surrealisme en dadaïsme benadrukken. Zo stoten we bijvoorbeeld op kunstenaars als “jean 

arp” (14), Lautréamont (24), Henri Michaux (39) of Kafka (45). Ook een dichter als Dylan 

Thomas (11) passeert de revue, afgewisseld met een aantal figuren die bekend zijn om hun 

positieve dan wel negatieve verdiensten. Onder meer de Franse olympische alpineskiër “killy” 

(14), de disco- en soulzanger “sylvester” (35), de zwemmer “nakache” (38), de in Californië 

ter-dood-veroordeelde crimineel Chessman (40) en de oprichter van luchtvaartmaatschappij 

Martinair Martin Schröder (38) zijn herkenbaar. Erg betekenisvol is bovendien de vermelding 

van de Duitse opvoedkundige “fröbel” (14) in ‘Cruauté’. Van diens naam is immers het 

eponiem fröbelen afgeleid, dat in de betekenis van ‘vrijblijvend creatief bezig zijn’ Kleins 

lijfspreuk had kunnen zijn. Bij deze namedropping valt het op dat Klein vaak de hoofdletter 

achterwege laat, wat in een aantal gevallen verwarring veroorzaakt. Wie bijvoorbeeld nog 

nooit van ‘nakache’ gehoord heeft, zou er evengoed een zoveelste neologisme in kunnen zien.

 Tot slot wekt Klein een breed historisch verleden weer tot leven via tal van namen, 

begrippen en andere verwijzingen. Zo worden de middeleeuwen opgeroepen door 

verwijzingen naar de geloofsgemeenschappen der Norbertijnen (7) en Benedictijnen (21), het 
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aanzicht van middeleeuwse steden met “torens, kantelen / rottende pest” en poorten (20), 

maar ook door verwijzingen naar figuren als de Angelsaksische geleerde Alcuinus (21), 

hofmeier Pepijn de Korte (12) of de troubadours (22). De klassieke oudheid weerklinkt dan 

weer in de Griekse god Aether (36) en de demon Lamia (40), maar ook in de Romeinse 

“cohortes” (40) en de stad Babylon (45). Tot slot zijn er de verwijzingen naar de veel oudere 

Chinese geschiedenis, met onder andere de mythologische draak Kung Kung (26) en de Gele 

Keizer (25), wiens regeerperiode het begin van de Chinese jaartelling in 2698 voor Christus 

betekende. Soms beperkt het verleden zich binnen het gedicht tot één historische periode, 

zoals de beschrijving van de middeleeuwse stad in ‘De tijd zwerft onophoudelijk’ (20), maar 

elders staan de gedichten bol van de anachronismen. In het prozagedicht ‘Zimber’ (40) 

verenigt Klein bijvoorbeeld de Griekse demon Lamia, de bijbelse figuur Lot en de Romeinse 

cohortes met de twintigste-eeuwse crimineel Chessman en de atoomboom. 

4.1.1. Analyse van de gedichten 

Vanaf de eerste lezing is al duidelijk dat het selecteren van drie gedichten als representatie 

voor de bundel geen sinecure wordt. De vaak ondoordringbare taal verhindert een vlotte 

deductie van expliciete poëticale opvattingen. In elk geval zijn er binnen de bundel qua vorm 

drie soorten gedichten te onderscheiden: de heuse ‘woordverzamelingen’, de door interpunctie 

en hoofdletters iets meer gestructureerde gedichten en tot slot de prozagedichten. Daarvan 

besloot ik er elk één te bespreken, zonder daarbij de inhoudelijke diversiteit over het hoofd te 

zien. Naast overwegend autonomistisch getinte gedichten kwam ik er immers ook een aantal 

tegen met een opmerkelijk expressieve lading.  

 Het eerste gedicht dat ik las, is tevens het aanvangsgedicht van de gelijknamige 

bundel: ‘Fauve Fauve’. Zoals ik in de methodologie reeds aangaf, zal het eerste gedicht 

telkens besproken worden voor het vaak inleidende en tevens programmatische karakter. Het 

tweede geselecteerde gedicht ‘Gedachte’ is eerder expressief en behoort tot de categorie die 

van iets meer structuur getuigen. Het derde is tot slot het prozagedicht ‘Zimber’. 

4.1.1.1. Analyse van ‘Fauve Fauve’ 

Een gewaarschuwd man is er twee waard, moet Klein gedacht hebben wanneer hij dit gedicht 

‘Fauve Fauve’ (7) doopte. Les fauves of ‘de wilden’ is immers de verzamelnaam voor een 

groep beeldende kunstenaars uit het begin van de twintigste eeuw die de naam te danken 

hadden aan hun expressieve manier van schilderen met ongemengde kleuren. Schilders als 

Henri Matisse, André Derain en Maurice de Vlaminck zetten het fauvisme op de kaart. 
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Toevallig is deze titel dan ook niet. Net als bij de andere gedichten uit het gelijknamige 

overkoepelende deel van de bundel word je als lezer in een zowel vormelijke als inhoudelijke 

chaos geworpen.  

 Op vormelijk vlak zijn er vier belangrijke factoren die deze chaotisch indruk 

bewerkstelligen. Eerst en vooral wordt er gebruik gemaakt van een vrije strofische opbouw, 

waardoor er zo goed als geen enkele strofe een gelijkaardige structuur vertoont. Zo telt de 

eerste strofe acht regels, de tweede twee regels, de derde zeven, de vierde opnieuw twee en de 

vijfde en zesde strofe respectievelijk vier en zes. Bovendien ontbreken ook rijm en metrum als 

bindende elementen. Daardoor lijken niet enkel de strofen op zichzelf te staan, maar vertonen 

ook de versregels binnen die strofen geen formeel-visuele samenhang. Daarnaast werkt ook 

het gebrek aan interpunctie dit fragmentarische karakter in de hand. Slechts in de tweede 

strofe, die de vorm van een distichon heeft, wordt een vraagteken gebruikt om de retorische 

vraag “gedenkt gij krysanten onze doden?” af te sluiten. Een nadere lezing leert tot slot dat 

een erg losse syntaxis het geheel nog verder fragmenteert. Hoewel we soms wel zinnen 

samengesteld uit onderwerp en persoonsvorm te lezen krijgen, is het vaak moeilijk om er 

betekenis aan te geven. “[D]e zon beschenen dag sleept als een wiel” is bepaald geen 

alledaagse volzin.  

 Inhoudelijk staan we in dit gedicht dan ook voor een raadsel. Het lijkt wel een 

beeldenstorm in de strikte betekenis van het woord. Klein bestookt de lezer immers met 

voortdurend wisselende beelden en vertaalt de vormelijke chaos zo ook naar het inhoudelijke 

niveau. De eerste strofe vangt namelijk al aan met een zin die op zijn minst de wenkbrauwen 

doet fronsen. Van “de zon beschenen dag” kan je nog aannemen dat het een uitdrukking is 

voor een zonnige dag. De versregel begint zo in elk geval met een positieve noot. Dat die dag 

vervolgens “sleept als een wiel”, valt niet alleen minder eenvoudig te interpreteren, maar doet 

de goedgehumeurdheid van het begin van de regel ook teniet. Op de volgende versregel 

vervolgt Klein: “stralen aluminiumspaken”. Semantisch gezien staat ‘stralen’ in verband met 

‘zon’ en kunnen de ‘spaken’ onderdeel zijn van het ‘wiel’, maar tot een klare boodschap 

dragen die associaties allesbehalve bij. Vervolgens sleurt Klein ons naar weer een heel ander 

uiterste: “CIBOULES”. Dit Franse woord in hoofdletters lijkt hier totaal verloren te staan en 

zorgt voor een heuse breuk tussen het voorafgaande en datgene wat nog volgt. Op een 

volgende versregel heeft Klein het immers plots over een opgesmukte hoed die 

“kersevruchten” draagt, en zo veel weg heeft van een boom. Daarna drijft hij de verwarring 

verder op de spits met drie versregels over de uitdijing van “zuid-vlaanderen” met haar torens 

en kerken. De semantische velden die Klein hier bijeenbrengt zijn met andere woorden te 
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divers om een en ander nog met elkaar in verband te kunnen brengen. In combinatie met de 

vergezochte beeldspraak, de absurde vergelijkingen en de vormelijke chaos, zorgt dit ervoor 

dat elke zoektocht naar coherente betekenis moeilijk wordt. Je lijkt als lezer in Kleins 

gedachtestroom te verzeilen en daar heeft de logica klaarblijkelijk niets te zoeken.  

 Een verklaring voor die chaos vinden we in de surrealistische techniek van de écriture 

automatique. Deze oorspronkelijk parapsychologische term werd door de surrealisten als 

techniek bij het schrijven gehanteerd. Wanneer een schrijver dit toepast laat hij of zij het 

onderbewustzijn aan het woord zonder enige vorm van controle. De ratio als ordenend 

principe wordt daarbij dus uitgeschakeld, wat onvermijdelijk resulteert in een stroom aan 

willekeurige gedachten. Dit automatisch schrift laat dan ook meteen toe de eerder beschreven 

losse syntaxis en de moeilijke betekenisgeving enigszins te kaderen.  

 Dat Klein zich in ‘Fauve Fauve’ van dit surrealistisch procédé bedient, staat immers 

vast en wel om vier redenen. Zoals ik eerder al beschreef, is er ten eerste vormelijk noch 

inhoudelijk ook maar de geringste vorm van structuur terug te vinden. Ten tweede worden een 

aantal strofen duidelijk gekarakteriseerd door terugkomende vrije associaties binnen eenzelfde 

semantisch veld. Zo lezen we in de eerste strofe over de kerktorens in de Zuid-Vlaamse 

dorpskernen die geassocieerd kunnen worden met de kerkhoven in de tweede strofe. Ook in 

de derde en vierde strofe werkt dit kerkelijke thema door wanneer het over respectievelijk het 

“NORBERTIJNS bidden” en de “koepels” gaat. Ondanks de afwezigheid van een ordenend 

rationeel principe, blijkt uit zulke associaties dat de dichter ook in diens onderbewustzijn 

beïnvloed wordt door de werkelijkheid waarin hij of zij leeft. De retorische vraag “gedenkt gij 

krysanten onze doden?” doet namelijk een kritisch-reflecterende ondertoon vermoeden. Klein 

verwijst er duidelijk mee naar de traditie om op Allerheiligen en Allerzielen chrysanten op de 

graven van de overledenen te plaatsen. Hij lijkt zich daarbij echter de vraag te stellen of 

mensen met deze rituele handeling ook effectief de doden herdenken, dan wel die taak 

afschuiven op de bloemen waarmee ze de kerkhoven verzadigen.  

 Ten derde geldt ook een sterk doorgedreven taalspel als indicator voor de écriture 

automatique. Alliteraties als “kerkhoven kweken”, “gelagzaal gonst” of “boten blazen”, maar 

ook assonanties als “nerveuze rompen ijzer” of “briljant schiet glinsteringen af” zijn hier 

goede voorbeelden van. Daarnaast getuigen ook het letterspel in woorden als “kErk” of 

“NORBERTIJNS” en het gebruik van neologismen als “kakes” van een onderbewuste manier 

van schrijven waarbij woorden niet geschreven maar gespuid worden.  

 Ten slotte bevat ‘Fauve Fauve’ ook een heel aantal beelden die door totale willekeur 

tot stand gekomen lijken te zijn. André Breton zei reeds in zijn surrealistisch manifest dat 
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voor hem “het beeld dat de hoogste mate van willekeur vertoont [en] de meeste tijd vergt bij 

het omzetten in praktisch taalgebruik” het sterkst is en dat blijkt Klein goed begrepen te 

hebben. (Drijkoningen 1982: 310) De vergelijking waarin “de zon beschenen dag sleept als 

een wiel” bijvoorbeeld geeft stof tot vergeefs nadenken. Buiten het feit dat zowel de zon als 

het wiel rond zijn, is er niet meteen een gemeenschappelijke factor die beide leden van de 

vergelijking verbindt. Hetzelfde geldt voor de metafoor “mijn keel dat ruisend bos” waar het, 

zeker zonder context, vruchteloos zoeken is naar een gemene basis. Het zou misschien op een 

fluisterstem kunnen wijzen, maar er is geen versregel te bekennen die zulke interpretatie 

ondersteunt. Dat beeldenpalet is op de koop toe doorspekt van de totaal uit de lucht gevallen 

vetgedrukte woorden die in de verste verte geen inhoudelijk verband met de rest van het 

gedicht vertonen. Het lijkt wel alsof woorden als “CIBOULES”, “NOGA” en 

“AUTODROOM” tijdens het schrijfproces in de dichters hoofd geschoten zijn en op die 

manier als bij toeval in het gedicht terechtkwamen. De afzonderlijke versregels prikkelen dan 

wel onze verbeelding, maar in relatie tot de voorgaande en volgende regels blijven ze logisch 

onverklaarbaar. 

4.1.1.2. Analyse van ‘Gedachte’ 

Hoewel Klein de lezer in Uit een ijstijd geschreven onderdompelt in een experimenteel 

taalbad, zijn heel wat van de gedichten meer dan dat. Meer dan eens valt er namelijk een 

kritische of reflecterende ondertoon in de bundel te ontdekken. ‘Gedachte’ (24) is zo een van 

die gedichten. In wat volgt analyseer ik eerst beknopt het algemene expressiviteitsgehalte in 

de bundel, waarna ik het gedicht ‘Gedachte’ net als ‘Fauve Fauve’ op vormelijk en 

inhoudelijk vlak bespreek. Opnieuw wijzen een aantal gegevens in de richting van het 

surrealisme, maar in tegenstelling tot het vorige gedicht is het hier de inhoud die ons daartoe 

leidt. 

 In sommige gedichten uit deze bundel beperkt de kritisch-reflecterende ondertoon zich 

tot een enkele versregel of strofe – zoals we reeds zagen bij de tweede strofe van ‘Fauve 

Fauve’ – maar in andere gevallen beslaat het een volledig gedicht. De “onstad” met haar 

“dode hond”, “dode schemer” en “dode aster” in ‘Climat’ (29) verraadt bijvoorbeeld een 

grondige kritiek op stadsverloedering. “Een vreselijke aanblik” bij een middeleeuws 

stadsbeeld in ‘De tijd zwerft onophoudelijk’ (20) doet niet veel beters vermoeden. Woorden 

als “verval”, “verderf” of “walgen” ademen aversie uit. Ook ‘De eigenhandse schipbreuk’ 

(30) waarin de aftakeling van mens en natuur centraal staat, geeft door het veelvuldig gebruik 

van het bezittelijk voornaamwoord ‘mijn’ een zeer expressieve indruk. Bij sommige gedichten 
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is zelfs de titel al een eerste aanwijzing van het expressieve karakter. Titels als ‘Tegen mijzelf’ 

(23), ‘In mezelf Labrador’ (27), ‘Je est un arbre’ (36) en het hier besproken ‘Gedachte’ 

creëren immers een bepaalde verwachting. Hoewel het in deze laatste titel niet expliciet om 

mijn gedachte gaat, vinden we in de versregels wel persoonlijke voornaamwoorden als “wij” 

en “ons” die het geheel toch enigszins personaliseren. Bovendien wordt het vermoeden van 

een expressieve lading bevestigd door het gedicht ‘Tegen mijzelf’ dat aan ‘Gedachte’ 

voorafgaat. Aan zowel het begin als het eind van dit gedicht komt de dichter tot het besef dat 

de mens vaak alleen staat in het leven. Het openingsvers “Veel van wat moet worden 

volbracht / doorwaden wij alleen, / dat is zeker” weerklinkt in de slotverzen “Veel doorwaden 

wij alleen, / dit is zeker” (23). De dichter uit er zijn angsten, twijfels en klachten, waardoor hij 

het pad effent voor verdere expressieve lezingen.  

 Wat de vorm betreft, vertoont ‘Gedachte’ een aantal verschillen en gelijkenissen met 

‘Fauve Fauve’. Het gedicht is ten eerste opgebouwd uit slechts een enkele strofe, die uit vijf 

door interpunctie gescheiden volzinnen bestaat. Op de vierde versregel zorgt een halve 

witregel echter al voor een breuk, veroorzaakt door het enjambement “relatieve”. Op die 

manier komt er een abrupt einde aan de gestructureerde start van het gedicht, waarin de 

versregels nog netjes afgesloten werden door hun inhoudelijke coherentie of een 

welgeplaatste komma. Opmerking hierbij is dat het wel net die halve witregel is die ervoor 

zorgt dat het enjambement althans visueel verbonden blijft met haar vers. Ten tweede is het 

klank- en letterspel dat we in ‘Fauve Fauve’ zagen, hier veel minder prominent aanwezig. Een 

alliteratie vinden we bijvoorbeeld in een geijkte uitdrukking als “in het wilde weg” wat doet 

vermoeden dat ze eerder toevallig tot stand kwam. Hoewel de assonantie van de lange a-klank 

het gedicht dan weer wel visueel domineert, zorgt dit niet voor een bepaald ritme of rijm, wat 

in ‘Fauve Fauve’ evenmin het geval was. De taal is hier in elk geval minder autoreferentieel, 

maar dat wil daarom nog niet zeggen dat we een transparante boodschap meegedeeld krijgen. 

De lezing wordt namelijk opnieuw bemoeilijkt door mank lopende zinnen en een losse 

syntaxis. Zo heeft de eerste zin veel weg van de prozaïsche techniek van de stream of 

consciousness: 

 Het zich construeren van rozen in de hersens 

 wat wij nog allemaal zullen doen, 

 denken om voor ons zelf de glanzende, relatieve 

             waarheden te ontdekken, 

 een philosophie om eindelijk te kunnen ademen 
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 of dynamisch proza langs de lijn Lautréamont 

 – een feest van de haat. 

Het is opnieuw een exploitatie van het onderbewuste die resulteert in directe irrationele 

uitingen van de gedachten, maar in tegenstelling tot ‘Fauve Fauve’ is er hier wel sprake van 

enig logisch verband. De gedachte waar we als lezer in vertoeven is namelijk enigszins 

gestructureerd door het gebruik van interpunctie en wordt niet voortdurend onderbroken door 

een extreme wisseling van beelden of semantische velden.  

 Inhoudelijk staat het gedicht in schril contrast met ‘Fauve Fauve’ en dat om drie 

redenen. Ten eerste kan het in zijn geheel iets gemakkelijker betekenis gegeven worden. In 

plaats van een beeldenstorm krijgen we hier een enigszins coherente betekenis met de 

uitwerking van één verhaal, één gedachte. We zien een dichter die aanvankelijk barst van de 

plannen, nadenkt over “wat wij nog allemaal zullen doen” en blij is om het vele materiaal 

waarmee hij nog aan de slag kan. Aan het eind komt echter het besef dat het door tijdsgebrek 

of het vergetelheid uiteindelijk onmogelijk is om alle “te bewerken stof” ook effectief onder 

handen te nemen. Ten tweede zijn surrealistische beelden ook hier aanwezig, maar ze zijn 

minder talrijk en botsen lang niet zo frontaal als in ‘Fauve Fauve’. De vergelijking 

“onuitvoerbaar als een ijzeren vulkaan” lijkt op het eerste zicht bijvoorbeeld vreemd. Lava 

kan in principe ijzer bevatten, maar een ijzeren vulkaan is bepaald geen alledaags 

verschijnsel. Doordat zulke vulkaan niet bestaat, wordt het geheel “onuitvoerbaar” en creëert 

Klein een absurde vergelijking. Tot slot doet slechts een enkele breuk de lezer opschrikken, 

maar dan wel op een geheel andere manier dan in ‘Fauve Fauve’. Het draait hier niet om 

vetgedrukte totaal verrassende woorden of andere visuele effecten, maar om de regel “feest 

van de haat” ingeleid door een gedachtestreepje. Inhoudelijk staat dit immers in schril contrast 

met de positieve en hoopvolle sfeer die uit zowel de voorafgaande als de volgende versregels 

spreekt.  

 Het surrealisme blijkt in ‘Gedachte’ niet zozeer uit formele aspecten of een 

autoreferentiële taal, maar eerder uit de weergegeven inhoud. Erg betekenisvol daarbij is het 

uiten van het verlangen van het lyrisch ik om “de glanzende, relatieve / waarheden te 

ontdekken, / een philosophie om eindelijk te kunnen ademen / of dynamisch proza langs de 

lijn Lautréamont”. In die wens schuilt waardering voor Lautréamont die als voorloper van het 

surrealisme beschouwd wordt en door Breton geprezen werd om zijn sterke 

verbeeldingskracht. Zo  gebruikt hij in zijn surrealistisch manifest Lautréamonts uitdrukking 

“De robijnen van de champagne” om de schijnbare tegenstellingen van de surrealistische 
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beelden aan te tonen (Drijkoningen 1982: 310). Als gevolg van deze vermelding zou het 

tweede deel van het gedicht dan gelezen kunnen worden als de uiting van een zekere 

droefenis om het verlies van een te jong gestorven talent.  

 Als we dit tweede deel echter los van de vermelding van Lautréamont benaderen, dan 

lezen we het als de dichter zijn frustratie over de onmacht om alle plannen te realiseren. Vanaf 

de achtste tot en met de tiende regel deelt Klein bovendien iets poëticaals mee. In de achtste 

regel geeft hij aan hoe hij door “[o]pgetekende invallen, kortschrift, in het wilde weg” aan de 

materie voor zijn poëzie komt. Het is een perfecte verklaring voor een hermetisch gedicht als 

‘Fauve Fauve’ en meteen ook een bevestiging van Kleins surrealistisch automatisch schrijven. 

Wanneer hij het plots over “te bewerken stof” heeft, wordt deze hypothese dan weer 

genuanceerd. Hoewel automatisch schrijven een totale afwezigheid van de ratio of andere 

vormen van controle veronderstelt, suggereert deze versregel dat de originele gedachtestroom 

alsnog getransformeerd wordt tot een herwerkte versie, het uiteindelijke gedicht. 

4.1.1.3. Analyse van ‘Zimber’ 

Het raadselachtige karakter van dit gedicht begint al met de titel. Het Duits klinkende 

neologisme ‘Zimber’ (40) laat de lezer van meet af aan in het ongewisse. Zimber zou kunnen 

duiden op een familienaam, maar aangezien er geen betekenisvolle figuren achter schuilgaan, 

blijven we in het duister tasten. Vast staat dat het een van de zeldzame prozagedichten uit de 

bundel is, een genre dat wordt omschreven als “[e]en korte prozatekst die zich van het 

gewone proza onderscheidt doordat hij verscheidene eigenschappen bevat die vaak 

voorkomen in poëtische taal.” (Van Gorp 2007: 378) De vrijheid van stijl en thematiek en het 

autonome, intern gesloten karakter van prozagedichten wekten de interesse van menig 

surrealist. Niet alleen geestesvader André Breton waagde zich eraan, maar ook 

experimentelen als Hugues C. Pernath, Paul Snoek, Gust Gils, Willy Roggeman en Marcel 

Obiak werden erdoor aangetrokken. Het prozagedicht ‘Zimber’ bevat geen versificatie, maar 

is integendeel opgebouwd uit volzinnen die wederom gekenmerkt worden door een erg losse 

syntaxis. Het gedicht bevat bovendien meer beeldspraak dan we van een prozatekst 

verwachten. Andermaal ontdekken we sporen van het surrealisme, die door een bepaalde 

vormelijk-inhoudelijke harmonie en een kritisch-reflecterende ondertoon echter gerelativeerd 

worden. 

 Net als in ‘Gedachte’ zijn het hier niet zozeer de vormelijke dan wel de inhoudelijke 

aspecten die het surrealistische karakter van het gedicht bevestigen. Zo is het surreële 

prominent aanwezig in het semantische veld van het onderbewuste en esoterische. Woorden 
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als “droom”, “transcendente”, “surreële denken” en “god” verwijzen naar een werkelijkheid 

die de deze niet is. Dat wordt in de eerste versregel van de tweede strofe bovendien expliciet 

bevestigd: “Dit zijn is niet meer aan het andere verwant”.  

 Vervolgens herkennen we de surrealistische vrijheid van denken in het bijeenbrengen 

van verschillende historische perioden zonder enige logisch-chronologische volgorde. De 

bijbelse en klassieke oudheid schemeren bijvoorbeeld door in intertekstuele verwijzingen naar 

figuren als Lot en de mythische Lamia, maar ook in Griekse woorden als “polymeer”, het 

afgekorte (oecu)“menisch”, “anemoon” of het Latijnse woord “cohortes”. Met de vermelding 

van “Chessman” en de “atomisch bom” katapulteert Klein de lezer dan weer naar de 

twintigste eeuw. Opnieuw kan “Dit zijn is niet meer aan het andere verwant” als 

verantwoording gelden.  

 Verrassende combinaties op zulke manier realiseren doet Klein ook aan de hand van 

inhoudelijke contrasten. Zo vindt de beweging die uitgaat van het woord “aandrijven” plaats 

in een van stilstand getuigende “wereld van levenloze voorwerpen”. Evenzo staat de onrustige 

“wilde jacht” haaks op de rustige “stilte” waar ze achteraan gaat. In tegenstelling tot de 

expliciete breuken die we in ‘Fauve Fauve’ en ‘Gedachte’ zagen, gaat het hier dus om 

antitheses die in de gevoelswaarde van de woorden schuilen.  

 Bovendien drijft Klein zijn taalspel ten top door woorden aan de hand van voetnoten 

van een overbodige of volslagen absurde duiding te voorzien. Bij het Latijnse woord 

“cohortes” legt hij onderaan bijvoorbeeld uit dat het “[e]igenlijk cohorten” had moeten zijn. 

Nochtans is die spellingsnuance hier wel het laatste waar de lezer over struikelt. Ook elders in 

de bundel vinden we hier voorbeelden van terug. In ‘De eigenhandse schipbreuk’ (30) wordt 

bij “plagen (*) insecten aan het oor” uitgelegd dat het hier niet om het werkwoord, maar wel 

degelijk om het “mv. v. het nw. plaag” gaat, terwijl in ‘De muur de poreuze delta’ (25) 

verduidelijkt wordt dat “30.000 loden mannen” eigenlijk mannen met “[l]ood in de schoenen” 

zijn. Met zulke voetnoten schept Klein bij de lezer de verwachting dat een en ander 

verduidelijkt zal worden. Door er een overbodig detail of onzinnige verklaring aan toe te 

voegen, werkt Klein respectievelijk een heuse anticlimax of totale absurditeit in de hand. 

Niettemin brengen zulke interventies de lezer aan het lachen want het is vaak absurd om in 

een stortvloed aan woorden slechts één beeld ervan toe te lichten. Daarenboven plaatst Klein 

zijn voetnoten uitgerekend bij de woorden die eigenlijk geen verdere verduidelijking 

behoeven.  

 Hoewel het gedicht voornamelijk door de inhoud aanleunt bij het surrealisme, zien we 

hier opnieuw dat de immer gebroken syntaxis voor complete verwarring zorgt. Naast het feit 
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dat de eerste strofe inhoudelijk op weinig meer lijkt dan een opsomming van verschillende 

ongerelateerde gedachten, werkt ook het gebrek aan (vervoegde) werkwoorden die schijnbare 

willekeur in de hand.   

 Omdat al deze aspecten samenkomen in dit gedicht, ontstaat er een spanning tussen de 

realiteit enerzijds en het irreële anderzijds. Terwijl verwijzingen naar bestaande figuren als 

Chessman, historische gebeurtenissen als atoombombardementen of intertekstuele 

verwijzingen de band met de werkelijkheid onderhouden, geeft de dichter poëticaal ook aan 

“de sprong [gemaakt te hebben] naar het surreële denken” en zo een taalspel te scheppen 

waarin “[d]it zijn […] niet meer aan het andere verwant [is]”. Het is door deze voortdurende 

wisselwerking dat de lezer uit de werkelijkheid wordt weggerukt en het gedicht vervolgens 

enkel vanuit het onderbewuste betekenis kan geven.  

 Desalniettemin wordt de autonomie die van het surrealisme uitgaat in ‘Zimber’ op een 

aantal vlakken genuanceerd. Enerzijds merken we op dat er voornamelijk in de tweede strofe 

een aantal kritische bedenkingen doorschemeren. “Het land Chessman” bijvoorbeeld verwijst 

duidelijk naar de Verenigde Staten, die in uitingen als “hun muren haat en speren” en “hun 

cirkels der atomische bom” bekritiseerd worden voor de gewelddadige manier waarmee ze 

zich op het wereldtoneel mengen. Verder spreekt er ook een algemeen maatschappelijk 

onbehagen uit “de vrijheid die verstrengeld werd” of “het knielen aan een vuile god”. 

‘Zimber’ is in dit opzicht geen alleenstaand geval. De kritisch-reflecterende ondertoon loopt 

als een rode draad door de bundel heen. In het prozagedicht ‘Sioux’ (45) wordt bijvoorbeeld 

het ongebreideld materialisme op de korrel genomen, terwijl in ‘Voltage’ (46) de heikele 

toestand van de Zuid-Afrikaanse “slums zonder brood, zonder ’n segment zon” wordt 

aangekaart. Daarnaast vinden we ook in andere gedichten als ‘Fauve Fauve’ (7), 

‘Bouwkomplexen’ (12) of ‘Climat’ (29) kritiek op respectievelijk de uitdijing van Zuid-

Vlaanderen, de verkavelingswoede en de stadsverloedering. Die kritisch-reflecterende 

ondertoon wordt bovendien versterkt door de prominente aanwezigheid van het lyrisch ik. Het 

is namelijk het ik die “het menische teken, de sprong naar het surreële denken” bemand heeft. 

Verder lezen we nog: “Het land Chessman mankt achter mij” en “Lichaam ter zee ben ik”. Die 

aanwezigheid verpersoonlijkt het gedicht en versterkt zo enigszins het expressief karakter van 

het gedicht, waardoor opnieuw de autonomie van het geheel deels ondermijnd wordt.  

 Anderzijds zou ook de harmonie tussen vorm en inhoud op rationele inmenging 

kunnen wijzen. De eerste twee strofes vertegenwoordigen namelijk elk een apart inhoudelijk 

deel. Zo wekt de eerste strofe een en al verwarring op om de redenen die we hierboven reeds 

aangaven. In de tweede strofe lezen we vervolgens een verklaring voor de incoherentie 
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waarmee we net geconfronteerd werden. “Dit zijn is niet meer aan het andere verwant”, zo 

blijkt immers, waardoor de anachronistische combinatie van tijdperken en de wisselwerking 

tussen verwijzingen naar de bewuste en onderbewuste werkelijkheid iets duidelijker worden. 

Bovendien geeft de dichter aan “het menische teken” en “de sprong naar het surreële denken” 

bemand te hebben wat erop zou kunnen wijzen dat hij inderdaad de wereld ‘oecumenisch’ 

tracht te beschrijven en dat op een surreële manier. Op die manier zouden ook de syntactische 

verwarring en de contrasterende connotaties verklaard kunnen worden. Na deze woelige 

eerste twee strofes, valt het tot slot op dat de derde en laatste strofe volledige rust uitstraalt. In 

deze laatste versregel reflecteert de dichter over het voorgaande en doet er tevens afstand van. 

Zo krijgt de laatste strofe de allures van een stokregel waarin een soort zinspreuk schuilt. 

4.2. Bundelcompositie Andere facetten (1967) 

Andere facetten andere face luidt de titel op de kaft van de bundel, terwijl de officiële versie 

ingesnoerd is tot Andere facetten. Wanneer we de bundel openslaan, staat er dan weer een 

uitgebreidere variant: Andere facetten andere facetten andere facetten andere face. Het lijkt of 

de paginabreedte de titel telkens per toeval afbreekt, maar dat dit steeds resulteert in ‘face’ als 

laatste woord roept vragen op. Wil de dichter een nieuwe weg op? Wil hij poëzie op een 

andere manier benaderen en het zo een nieuw gezicht geven? Net als Uit een ijstijd 

geschreven (1961) wordt de lezer in elk geval nog voor de aanvang van de bundel 

geconfronteerd met het enigmatische karakter ervan. Bovendien voorziet Klein ook deze 

bundel van een bijschrift na de titel. Terwijl hij in Uit een ijstijd geschreven nog inspiratie 

haalde bij Ezra Pound en Willard L. Thorp, staat hij hier zelf in voor de inleiding (1): 

Ik ontmoette J. Vaché 5 of 6 keer. Soms  

deed hij heel erg vreemd.  

 Zelfs mijn tenen zijn een paradox. 

 Zo sneeuwden de woorden in 1965. 

Met de verwijzing naar Jacques Vaché (1895-1919) worden opnieuw de banden met het 

surrealisme aangehaald. Vaché inspireerde Breton immers niet alleen op persoonlijk vlak, 

maar ook bij zijn ontwikkeling van het surrealisme. Sterker nog, “Vaché is surrealist in mij” 

luidt het in Bretons manifest. (Drijkoningen 1982: 304) De dichter verklaart dat hij Vaché een 

aantal keren ontmoette, maar in werkelijkheid stierf de man nog voor de dichter het 

levenslicht zag. Deze paradox wordt bevestigd in de tweede regel. In de laatste regel besluit 
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Klein met “Zo sneeuwden de woorden in 1965” waarmee hij lijkt aan te geven dat de 

woorden als bij toeval op het blad dwarrelden. Die associatie met sneeuw weerklinkt ook 

wanneer Klein Vaché zijn “avalanche” (13) noemt in het gedicht ‘VACHé’ verderop in de 

bundel. Hij is als het ware de lawine waardoor Klein zich graag laat overrompelen. Op die 

manier wordt deze Franse schrijver als inspiratiebron bevestigd en blijkt dat de in eerste 

instantie betekenisloze en vooral absurde inleiding integendeel toch veelbetekenend is. Het is 

als het ware een aankondiging van de vrijheid van schriftuur en een waarschuwing dat we ons 

als lezer best de moeite getroosten om waarheden te zoeken.  

 Net als in Uit een ijstijd geschreven (1961) brengt Klein ook hier structuur aan door de 

gedichten te verzamelen onder vier delen. De titel van het eerste deel, ‘Rekl’, kan meteen ook 

het eerste neologisme van de bundel zijn. In wat volgt zien we er immers nog een aantal, maar 

daarom niet in alle gedichten. Door het ontbreken van een context kunnen we voor ‘Rekl’ op 

het vlak van betekenisgeving geen kant op, wat doet vermoeden dat de dichter hiermee op iets 

anders doelt. Aangezien enkele gedichten uit dit deel rechtstreeks of onrechtstreeks in verband 

gebracht kunnen worden met reclameboodschappen, kunnen we dit vierletterwoord ook als 

een afkorting van het woord ‘reklame’ lezen. ‘COMBINAAT het Boek waarover men praat’ 

(7) lijkt bijvoorbeeld sterk op een promotekst voor Kleins werk. Hier prijst de zelfverklaarde 

“meest omstreden / auteur ter wereld” op een niet zo bescheiden, maar wel humoristische 

manier zijn eigen kwaliteiten en maant de lezer aan om zijn “onberispelijk boek” te kopen. 

Het gedicht “onbekommerd menstrueren... met de auto ‘TZ20’” (6) echoot dan weer de 

gebalde zeggingskracht van een reclameslogan. Andere gedichten die niet meteen de allures 

hebben van een advertentie, kunnen we wel onrechtstreeks aan marketing koppelen door de 

gebruikte reclametechnieken zoals herhalingen, assonanties en alliteraties. Titels als ‘Jongens 

jongens een slijkvulkaan’ (9) of ‘Sweet boat sweet berth’ (10), maar ook versregels als “Hoera 

hoera heel het kot staat in brand”, “En lachen lachen” of “Komeet komeet komage” (9) 

missen hun effect niet.  

 Het tweede deel heet ‘Mijn dichters’ (12), waarmee Klein Jacques Vaché, André 

Breton en Benjamin Péret bedoelt. Naar elk van hen is een gedicht genoemd, maar die 

verwijzing is niet overal even expliciet. Titels als ‘Vaché’ (13) en ‘Benjamin Péret’ (15) zijn 

redelijk duidelijk, maar met ‘A.’ zet Klein de lezer aan het werk. Het is aan de hand van de 

vermelding van Bretons geboortedorp “Tinchebray”, zijn roman Nadja en zijn belangrijke 

bron van inspiratie “Freud” dat we weten dat de ‘A.’ voor André staat. Deze drie namen halen 

opnieuw de banden met het surrealisme en dadaïsme aan. Op de invloed van Vaché wees ik 

hierboven al, maar ook de vermelding van Breton als geestesvader van het surrealisme en 
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Péret die tot de surrealistische schrijversgroep behoorde, is in dat opzicht betekenisvol. Deze 

laatste gaf onder andere het surrealistisch manifest mee vorm en wordt er zelfs in vermeld als 

een van de heren die “[b]lijk van absoluut surrealisme hebben gegeven”. (Drijkoningen 1982: 

303) In datzelfde manifest wordt ook op het belang van Freud voor het surrealisme gewezen 

omdat hij “[z]eer terecht […] zijn aandacht gericht [heeft] op de droom.” (Drijkoningen 1982: 

292)  

 In het derde deel ‘Étran’ (16) hebben we mogelijks opnieuw met een afkorting te 

maken, zij het ditmaal met een Franse. Zo kan ‘Étran’ namelijk verwijzen naar étrange, 

étranger of étrangeté. Afgaand op de gedichten die erop volgen, is een verwijzing naar iets 

zonderlings of eigenaardigs alleszins niet vergezocht. Titels als ‘Dark is the pit and fuel a 

barometer’ (21) of ‘Collier de hyacint van een droom’ (22) klinken erg vreemd en absurd en 

spreken zo tot de verbeelding.  

 Ook de titel van het vierde en laatste deel, ‘Les jeux magnifiques (o.a. 6 Raadsels)’ 

(24), liegt er niet om. De lezer krijgt hier een groot spel met woorden, letters en klanken 

voorgeschoteld. Hoewel het geheel een groot raadsel is, worden er precies zes antwoorden 

gegeven onderaan de bladzijde. Om ze te kunnen lezen moet je de pagina ondersteboven 

houden wat typisch is voor raadseltjes in tijdschriften of kranten. Omdat Klein met ‘Les jeux 

magnifiques’ niet alleen vormelijk, maar ook inhoudelijk een ander pad bewandelt, bespreek 

ik dit later uitvoerig.  

 Hoewel de onderverdeling in vier delen voor structuur zorgt, vinden we geen 

inhoudstafel zoals we die bij Uit een ijstijd geschreven zagen. De verklaring daarvoor vinden 

we in de vormgeving van de bundel. Het betreft niet meer dan enkele A4 pagina’s die bij 

elkaar geniet werden zonder verharde kaft en vervolgens in eigen beheer uitgegeven werden 

bij Het Kahier. Daardoor lijkt de bundel eerder op een veredeld tijdschriftexemplaar dan op 

een uitgave. Bovendien laten de gedichten zich niet gemakkelijk opsommen in een 

inhoudstafel omdat ze in veel gevallen geen titel dragen of de vorm van de heuse jeux 

magnifiques hebben.  

 Met uitzondering van de zogenaamde jeux magnifiques zijn de gedichten uit de eerste 

drie delen wat de vorm betreft gelijkaardig opgebouwd. Eerst en vooral zijn het nagenoeg 

allemaal erg korte gedichten die vaak slechts uit een enkele strofe bestaan. Het aantal regels 

per gedicht varieert daarenboven tussen één in “onbekommerd menstrueren... met de auto 

‘TZ20’” en tien in ‘Sweet boat sweet berth’ (10). ‘COMBINAAT het Boek waarover men 

praat’ (7) vormt de uitzondering op de regel. In dit laatste gedicht overschrijdt Klein niet 

enkel het gemiddelde aan versregels en strofen, hij werkt er ook met kolommen om zijn 
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boodschap duidelijk te maken.  

 Vervolgens wordt ook in deze bundel interpunctie gemeden en dat in zo goed als alle 

gedichten. Wel schrikt Klein er niet van terug om eens een vraag te stellen. Zo gaat hij in 

‘VACHé’ (13) de existentiële toer op door “Het leven?” in vraag te stellen. Met het antwoord 

“We kunnen er even om dobbelen en glimlachen” relativeert en ondermijnt hij alle ernst. 

Verder stelt hij nog eigenaardige vragen als “Liggen hommels in onvrede?” (17) of antwoordt 

hij “Misschien is het de zon?” (22) wanneer hij zich in ‘Collier de hyacint van een droom’ 

afvraagt wie er op de toetsen van het klavier klopt. Als enig gedicht waarin elke zin afgesloten 

wordt met een punt is het opnieuw ‘COMBINAAT het Boek waarover men praat’ (7) dat 

afwijkt van de norm.  

 Anders dan in een groot aantal gedichten uit Uit een ijstijd geschreven mijdt Klein hier 

minder consequent het gebruik van hoofdletters aan het begin van de zin. Dat betekent 

daarom nog niet dat hij er op een uniforme manier mee omspringt. In sommige gedichten 

duidt hij met een hoofdletter een nieuwe zin aan, zoals dat consequent gebeurt in 

‘COMBINAAT het Boek waarover men praat’ (7). In andere gedichten begint dan weer elke 

versregel, ongeacht de zinsconstructie, met een hoofdletter. Gedichten als ‘Panamarenko dies 

of laughter’ (5), ‘Sweet boat sweet berth’ (10) of ‘Benjamin Péret’ (15) illustreren dit. In ‘ook 

Australië met heroïne’ (4) of “onbekommerd menstrueren... met de auto ‘TZ20’” (6) laat hij 

ze tot slot volledig achterwege.  

 De woordcultus die Klein in Uit een ijstijd geschreven bewerkstelligt, treedt ook in 

Andere facetten naar voren. Assonanties en alliteraties lopen door elkaar in voorbeelden als 

“Gaan de vrouwen op de wand wandelen” (10), “Eire appelen vallen van de rand van de zon” 

(17) of Max’ keel die een “rauwe rasp” is (11). In “Hoera hoera heel het kot staat in brand” of 

“En lachen lachen” (9) werpt Klein er op de koop toe nog herhalingen tussen. Daarnaast 

vinden we ook combinaties van assonanties en anaforen in versregels als “Zoiets legt aan / 

Zoiets blijkt een kapitein te zijn” (23) of “Iemand klopt op de toetsen / Iemand ?     Misschien 

is het de zon ?”2 (22). Van rijm of metrum is er dan weer geen spoor te bekennen. Uit 

bovenstaande voorbeelden mag wel blijken dat woordcombinaties die enkel op formele 

aspecten berusten, hier heel wat zeldzamer zijn dan in Uit een ijstijd geschreven. De schaarse 

voorbeelden die we dan toch van zulke enigmatische combinaties vinden, lijken net als in de 

eerste bundel eerder om een welbepaald klankeffect dan om hun betekenis samengesteld te 

                                                             
2 Bij het citeren van versregels neem ik de typografie steeds nauwgezet over. De soms grote spaties in de citaten 

maken daar deel van uit. 
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zijn. “Komeet komeet komage” (9) of “Met licht in peper poppen” (10) kunnen hier als 

voorbeeld dienen.  

 Naast het woordspel speelt Klein ook hier met verschillende talen, zij het beperkter. Zo  

lezen we Engelstalige titels als ‘Panamarenko dies of laughter’ (5), ‘Wembley cupfinal’ (8) of 

‘A dagger is a building’ (23), maar ook tweetalige titels als ‘Max le grand territoire heeft 

keelpijn’ (11). Het taalspel wordt bovendien ook op het niveau van de versregels gespeeld, 

zoals de voorbeelden “Gags coups” (5), “TENSION TENSION TENSION TENSION 

TENSION TENSION TENSION TENSION” (11), “Vaché     mijn avalanche” (13) of “Wat 

feest emotion” (10) aantonen. Tot slot zien we de plurilinguïst in Klein ook aan het werk in 

samenstellingen als “perrucheblauw” (19).  

 Daarnaast experimenteert Klein ook met de ruimte tussen de woorden. In ‘Max le 

grand territoire heeft keelpijn’ (11) leidt dat zelfs tot een extreem aantal witregels tussen de 

eerste strofe en de slotregel. Nadat de dichter er eerst het optreden van Max als operazanger 

aankondigt, sluit hij onderaan de pagina af met de in hoofdletters gedrukte woorden 

“TENSION TENSION TENSION TENSION TENSION TENSION TENSION TENSION” 

(11). In de overige gedichten zijn de ruimtes minder extreem. Zo last Klein bij apostrofes als 

“Ovia     ik houd van je” (18) of “Iemand ?     Misschien is het de zon ?” (22) een rustpauze in 

door net na de aanspreking enkele spaties te laten. Soms gebruikt hij ook spaties na woorden 

waarop een duiding volgt. In ‘VACHé’ (13) lezen we bijvoorbeeld “Het leven ?     We kunnen 

er even om dobbelen en glimlachen”, maar ook “Leven     met zijn leven spelen” of “Vaché     

mijn avalanche”. Op pagina zeventien wordt deze techniek eveneens gebruikt: “Muilkorf     

gevangenis voor tanden”. In de laatste drie voorbeelden kan de extra ruimte tussen de 

woorden trouwens duiden op een ellips van het werkwoord. Minder opvallende spaties komen 

we tot slot nog tegen in gedichten als ‘A.’ (14), waar de vermelding van Bretons geboortedorp 

“Tinchebray” gevolgd wordt door een klein vacuüm.  

 Verder zijn er nog enkele vormelijke aspecten die in het oog springen, maar slechts een 

enkele keer voorkomen. Zo wordt in ‘Jongens jongens een slijkvulkaan’ (9) de letter H in het 

woord “acoHde” visueel geaccentueerd. Terwijl dit typografisch gegoochel in Uit een ijstijd 

geschreven nog de hele eerste helft van de bundel kleurde, is het hier tot één gedicht beperkt. 

Daarnaast valt in ‘VACHé’ (13) en ‘Benjamin Péret’ respectievelijk de losstaande aanvangs- 

en slotregel op.  

 Wanneer we alle gedichten naast elkaar leggen, kunnen we besluiten dat ze qua 

opbouw weinig verschillen. In tegenstelling tot gedichten zoals we die zagen in het gedeelte 

‘Fauve Fauve’ van Uit een ijstijd geschreven, hebben we hier niet echt te maken met lukrake 
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woordverzamelingen die door een totaal gebroken syntaxis een uiterst chaotische structuur 

veroorzaken. Hoewel er hier en daar van losse syntaxis nog wel sprake is, oogt het geheel 

toch aanzienlijk minder fragmentarisch.  

 Inhoudelijk is er hier van de absolute chaos die de gedichten uit de eerste delen van 

Uit een ijstijd geschreven uitstraalden dan ook geen sprake meer. Hoewel het geheel nog 

steeds enigszins versplinterd en hermetisch is, oogt het autonome en totaal van de 

werkelijkheid losgerukte taalspel gematigder doordat het minder op toeval berust. De vaak 

moeilijk te duiden taalexploratie waarmee Klein ons in Uit een ijstijd geschreven om de oren 

sloeg, lijkt hier met andere woorden ingeruild te worden voor iets meer inhoudelijke 

samenhang die op verschillende manieren gecreëerd wordt.  

 Ten eerste vertoont de bundel samenhang doordat de titels van de verschillende 

gedeelten erg betekenisvol zijn voor de gedichten die eronder gegroepeerd zijn. Ze draaien 

immers allemaal rond een welbepaald thema of lijken een boodschap uit te dragen. Zo 

herkennen we in nagenoeg elk gedicht uit ‘Rekl’ een aantal reclameboodschappen of -

technieken, waarmee de dichter bijvoorbeeld een bundel aan de man probeert te krijgen (7) of 

spanning tracht te creëren voor een operaoptreden (11). In ‘Mijn dichters’ zijn de gedichten 

dan weer genoemd naar drie figuren die Klein elk op de een of andere manier inspireren of 

waar hij bewondering voor heeft. Het lyrisch ik noemt Vaché bijvoorbeeld “mijn avalanche” 

(13), Breton “mijn ziel mijn bloed mijn woede” (14) en in het gedicht ‘Benjamin Péret’ (15) 

getuigt de versregel “Je tibia straalt goud uit” van een iets dieper verscholen bewondering. 

Het gedeelte ‘Étran’ wordt vervolgens gekenmerkt door het volstrekt eigenaardige karakter 

van de gedichten. Ze kunnen op dit vreemde karakter na niet meteen met elkaar in verband 

gebracht worden en zijn zo allesbehalve rond eenzelfde expliciet thema gegroepeerd. Terwijl 

we op pagina achttien nog een liefdesexpressie aan Ovia te lezen krijgen, bevat ‘Gedicht met 

het Koppelwoord ‘zijn’’ (20) effectief een absurde en bovendien foutieve vervoeging ervan. 

Mede door die diversiteit is deze groep gedichten ook het minst duidelijk. Tot slot bevat ‘Les 

jeux magnifiques (o.a. 6 Raadsels)’ een reeks extreme taalspelletjes, waarin concrete poëzie 

centraal komt te staan.  

 Inhoudelijke samenhang wordt ten tweede ook bereikt door een aantal semantische 

velden die in de hele bundel voorkomen. Het lichamelijke komt bijvoorbeeld duidelijk naar 

voren in het “onbekommerd menstrueren” (6) of in Max’ “keelpijn” als gevolg van diens 

optreden in de Sibemol (11). Deze isotopie is ook sterk aanwezig in ‘Panamarenko dies of 

laughter’ (5), ‘VACHé’ (13), ‘A.’ (14), ‘Eire appelen vallen van de rand van de zon’ (17), 

‘Dark is the pit and fuel a barometer’ (21) en ‘A dagger is a building’ (23). Het meest 
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geconcentreerd vinden we ze echter terug in ‘Collier de hyacint van een droom’ (22) waar het 

met “weefsel”, “klauwen”, “rode bloedcellen” en “metastases” om kanker draait. Een ander 

voorbeeld is de isotopie van het transport. In de woorden “vlucht” (4), “auto” (6), 

“vliegtuigschroef” (9), “boat” (10) of “motor” (20) krijgt het semantisch veld expliciet vorm, 

maar in andere gevallen zijn de associaties eerder impliciet. Zo zijn de “kapitein” (23) en de 

“matrozen” (10) personeel “aan boord” (10) van een vaartuig dat bijvoorbeeld “[o]nder Duitse 

vlag” (21) vaart, slapen ze in een “berth” (10) en kan hun schip geen schade maar “averij” 

(15) oplopen. In die vele verwijzingen naar zeevervoer zien we hier en daar tot slot ook 

overlappingen met het semantisch veld van het water, dat verder geconstitueerd wordt uit 

woorden als “zeesluis” (11), “[...]blauw” (19), “eiland” (19), “koraal” (20), “stomen” (21), 

“rivier” (21), “slib geulen” (21) en “tegenstroom” (22).  

 Ten derde vindt de lezer ook aanknopingspunten met de buitenwereld. Het aantal 

intertekstuele verwijzingen bijvoorbeeld is dan wel beperkt, maar daarom niet minder 

betekenisvol. Zo gaat het in ‘COMBINAAT   het Boek waarover men praat’ (7) duidelijk over 

Kleins bundel Combinaat – mijn Foto (1963). In ‘A.’ (14), het gedicht over André Breton, 

vinden we dan weer een verwijzing naar diens surrealistische en semi-autobiografische roman 

Nadja. Elders stoten we nog op plaatsen, gebeurtenissen en namen afkomstig uit de 

buitentalige werkelijkheid. Zo is er onder andere de beschrijving van de rechtstreekse vlucht 

tussen Luxemburg en Sydney (4), maar ook het adres van Kleins atelier in de “St.-

Michielskaai 11, Antwerpen” (7) of Bretons geboortedorp “Tinchebray” (14) worden vermeld. 

Ook historische gebeurtenissen als de jaarlijkse “Wembley cupfinal” (8) of de “Russische 

revolutie” (14) vinden in deze bundel een plaats, zij het opnieuw in veel mindere mate dan in 

Uit een ijstijd geschreven. Tot slot is er nog plaats voor enkele klinkende namen zoals onder 

andere “Darwin” (4), “Panamarenko” (5), “Vaché” (1; 13), André Breton in de afkorting “A.” 

(14), “Freud” (14) of “Benjamin Péret” (15).  

 Bij al deze aanknopingspunten verdienen twee vaststellingen wat extra aandacht. Ten 

eerste valt het namelijk op dat de verwijzingen naar de werkelijkheid niet zelden betrekking 

hebben tot Kleins eigen levenssfeer. Panamarenko (5) bijvoorbeeld was een tijdgenoot en net 

als Klein actief in het toenmalige Antwerps happeningmilieu. Het gedicht ‘Panamarenko dies 

of laughter’ lijkt zelfs zo’n happening te beschrijven. Het jazzcafé Sibemol (11), dat onder 

meer als forum voor de happenings gebruikt werd, ging rond diezelfde tijd na een bestaan van 

amper zes weken ten onder aan haar torenhoge ambities (Wouters 2012). Ten tweede is het 

opmerkelijk dat Klein alle bovenstaande verwijzingen van een hoofdletter voorziet. In 

tegenstelling tot in Uit een ijstijd geschreven is een mogelijke verwarring zo deels van de 
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baan.  

 Hoewel de thematische samenhang, de uit associaties bestaande semantische velden en 

de aanknopingspunten bij de werkelijkheid een zeker tegengewicht vormen voor het 

hermetische en fragmentarische karakter van de bundel, verhindert dat niet dat Klein zich 

andermaal als woordkunstenaar laat gelden. Dat resulteert in een onbegrensde 

verbeeldingskracht die enerzijds leidt tot vernuftige spitsvondigheden, zoals neologismen en 

sterke beeldspraak, en anderzijds gepaard gaat met een losse syntactische structuur. 

Neologismen en originele samenstellingen als “mutsenbra broekenpauwe tanden” (5), 

“dakendanser” (8), “radioönisch”, “schakoschijters” (9), “gierenopstand” (15) of “Sokorri” 

(21) verwijderen de lezer van de werkelijkheid en voeden het hermetisch karakter van de 

bundel. Ook de beeldspraak in ‘Gedicht met het Koppelwoord “zijn”’ (20) en in versregels als 

“Pop tijger van een hart” (5), “onbekommerd menstrueren... met de auto ‘TZ20’” (6), “Vaché     

mijn avalanche” (13) en “Kwartsiet is je eiland” (19) werkt dit effect in de hand. Deze 

neologismen, samenstellingen en beeldspraak liggen op de koop toe ingebed in een structuur 

van losse syntaxis die de bevreemding ten top drijft. De ellips in “Muilkorf     gevangenis 

voor tanden” (17) of de regels “Schandalen eiergeel de Russische revolutie ontwikkelen” (14) 

en “Dingen wilde dans roest” (23) dragen bij tot de betekenisvervreemding van de gedichten.

 Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in Andere facetten opnieuw naar het 

surrealisme en dadaïsme verwezen wordt. Die verwijzingen zien we bijvoorbeeld expliciet in 

beeldspraak en in de namen “Vaché” (1; 13), “Benjamin Péret” (15) en “A.” (Breton) (14). 

Meer nog kan echter het bijschrift aan het begin van de bundel als een soort vooraankondiging 

gelezen worden. “Zo sneeuwden de woorden in 1965” (1), luidt het, waarmee Klein aangeeft 

dat hij ook hier met taal in al haar facetten zal spelen. De vaak moeilijk te interpreteren 

beeldencollisie, het fragmentarische karakter van de gedichten en de vrije strofebouw 

getuigen van die taal zonder beperkingen. Die taalvrijheid zorgt wel net voor het absurde 

karakter van de poëzie, dat de lezer vaak in het duister doet tasten, maar hem tegelijkertijd 

“aan het lachen maakt.” (Drijkoningen 1982: 310) Humor, een belangrijk element in het 

surrealistisch discours, speelt ook in Andere facetten een centrale rol omdat het de enige 

instantie is van waaruit het surreële enigszins betekenis krijgt. Het onbekommerd menstrueren 

met een auto, de atleet die tijdens de Wembley cupfinal de wedstrijd staakt voor een mooie 

vrouw, de overdreven reclame voor Kleins eigen bundel of zijn volstrekt onzinnige en absurde 

biografie (30): het zijn slechts enkele voorbeelden die de lezer een lach ontlokken. Deze 

schijnbaar onverzoenlijke beelden en anticlimaxen brengen ons dan ook tot wat Andere 

facetten in wezen is: “Ernst onder nul–”. (14) 
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Les jeux magnifiques 

‘Les jeux magnifiques’, het vierde en tevens laatste deel van de bundel, betekent op zowel 

vormelijk als inhoudelijk vlak een totale breuk met de voorgaande delen. Om die reden 

besloot ik om het apart te bespreken. Ook in Uit een ijstijd geschreven zagen we dat Klein aan 

het eind van de bundel een andere richting uitging en overschakelde op prozagedichten, maar 

de breuk was er minder radicaal. Ondanks de afwijkende vorm waren er immers toch heel wat 

gelijkenissen met de andere gedichten. Kleins jeux magnifiques daarentegen lijken in de 

verste verte niet meer op een gedicht. In plaats daarvan krijgen we een divers aanbod aan 

bizarre raadseltjes en merkwaardige spelletjes voorgeschoteld (26; 29), waarbij de 

antwoorden al even absurd zijn als de vragen. Bovendien heb je als lezer er het gissen naar of 

het om een raadsel gaat, mocht het vanonder niet aangegeven staan. Zulke onconventionele 

poëzie met dadaïstische trekjes vraagt onvermijdelijk om een andere benadering. We hebben 

namelijk te maken met concrete poëzie waarin een bepaald beeld of een bepaalde klank 

centraal staat en niet langer de betekenis ervan. Het heeft dan ook niet de intentie iets uit te 

beelden. (Beekman 1986: 272) Integendeel, “[d]e taal wordt hoofdzakelijk beschouwd als 

grondstof waarmee een autonoom object gemaakt kan worden” (Van Gorp 2007: 100) met als 

gevolg dat de dichter volledig op de achtergrond verdwijnt en er niet langer sprake is van een 

individuele stijl.  

 De concrete poëzie zoals Klein die beoefent in ‘Les jeux magnifiques’, vertoont drie 

distinctieve kenmerken. Eerst en vooral staat in een aantal ‘gedichten’ de klank centraal. Zo 

zien we op pagina 27 een fragment van fonetische poëzie. We krijgen een reeks haast 

onuitspreekbare woorden en neologismen gepresenteerd met daaronder de afbeelding van een 

ponskaart. Belangrijker hier zijn echter de vertalingen van die woorden naar fonetisch schrift 

zodat de lezer weet hoe het woord in kwestie zou moeten klinken. Impliciet geeft dit dan ook 

aan dat het om een tekst gaat die bedoeld is om voorgedragen te worden. Op pagina 25 zien 

we dan weer een staaltje klankpoëzie met ritmische typografie. Eenzelfde woord krijgt door 

een aantal typografische ingrepen zoals haakjes, hoofdletters of het weglaten van letters 

telkens andere klemtonen waardoor de klank primeert. Het is met andere woorden een 

“[s]pecifieke vorm van visuele poëzie […] waarbij het woord bevrijd [wordt] van [...] zijn 

traditionele typografie [...]. Woorden w[o]rden aan-toon-baar gemaakt door ze in 

verschillende lettertypes, lettergroottes en letterstijlen over de bladzijden aan te brengen.” 

(Van Gorp 2007: 411) Dat spel met letters en met de indeling van de bladspiegel zagen we 

weliswaar ook al in Uit een ijstijd geschreven, maar het zat er nog vervlochten in een meer 
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conventionele en lineaire structuur.  

 Ten tweede staat er geregeld ook een beeld of concept centraal. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit een aantal onverklaarbare neologismen waarbij de aandacht gevestigd wordt op het 

woordbeeld eerder dan op de betekenis. Zo lezen we op pagina 27 bijvoorbeeld “Hpepe”, 

“woesze” of “batros-al” en verder “Heluma” (28), “Vibrareweeme” (28), “taHmi” (29) of 

“abdarg” (29). De communicatieve functie valt hier volledig weg, waardoor de lezer niet 

afgeleid wordt door betekenis, maar integendeel bevangen wordt door de vorm van de 

woorden en het beeld dat ze tot stand brengen. De vermelding van “Letter- / symboliek” (27) 

geeft bovendien aan dat dit procedé soms ook op het dieper niveau van de letters speelt. In dit 

specifieke geval gebeurt dat door het fonetisch schrift en de codes die eraan toegewezen 

worden, maar ook de “Letterwaarde” in het letterspel op pagina 29 werkt dit in de hand. De 

aandacht wordt dus op de afzonderlijke letters gevestigd, waardoor de woorden waar ze toe 

behoren er ondergeschikt aan zijn.  

 Naast de woord- en letterbeelden treedt op pagina 29 eveneens een concept naar voren, 

namelijk dat van een spel. Uit de beschrijving ervan blijkt dat de winnaar op voorhand al 

vastligt, wat haaks staat op het intrinsiek competitieve karakter van een spel. Klein vult hier 

het spelconcept dus op een eigen, nogal ludieke manier in en verdringt zo het originele 

competitieve idee naar de achtergrond. Verder treffen we in ‘Les jeux magnifiques’ ook een 

aantal readymades aan, wat andermaal wijst op de beklemtoning van het concept. Op pagina 

27 vinden we bijvoorbeeld een raadsel. Hoewel er nergens een concrete vraag wordt gesteld, 

wordt het uit het onderaan toegevoegde antwoord “ponskaart” duidelijk dat het effectief om 

een raadsel gaat over de integraal opgenomen ponskaart. Op pagina 28 zien we vervolgens 

een soort grafiek waarin woorden zijn opgenomen die afhankelijk van hun positie ten opzichte 

van de assen een waarde krijgen. Er worden met andere woorden objecten uit de 

werkelijkheid integraal opgenomen in het kunstwerk, waarmee Klein zich in het vaarwater 

van de dadaïst Marcel Duchamp en diens readymades begeeft. Duchamp beschreef de 

readymade namelijk als een product dat door de artiest buiten alle esthetische beschouwingen 

gekozen wordt en door de isolatie uit de oorspronkelijke context – en dus ook van de 

oorspronkelijke betekenis – een nieuwe identiteit krijgt. (Cabanne 1991: 62) Wanneer het 

begrip in de literatuur wordt toegepast “slaat [het] op een object uit de werkelijkheid dat 

volledig of gedeeltelijk in zijn oorspronkelijke vorm in een literair werk wordt opgenomen 

maar er een andere functie krijgt” met een “spanning tussen fictionalisering en 

defictionalisering” tot gevolg. (Van Gorp 2007: 388)  

 Een derde kenmerk van concrete poëzie zijn de reducties: “de syntaxis wordt 
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vervangen door een andersoortige woordrangschikking; het aantal woorden is uiterst beperkt.” 

(Beekman 1986: 272) Nagenoeg elk ‘gedicht’ van ‘Les jeux magnifiques’ wordt hierdoor 

gekenmerkt. Onder andere versregels en strofes ontbreken waardoor de klemtoon 

onvermijdelijk op de woord- en letterbeelden valt. Zo zien we vaak woordrangschikkingen die 

eigenlijk de vorm van opsommingen aannemen (25, 27, 28, 29). Deze ‘gedichten’ vragen dan 

ook niet om gelezen, maar om bekeken te worden.  

4.2.2. Analyse van de gedichten 

Als gevolg van een ver doorgedreven taalspel krijgt Andere facetten een hermetisch en 

fragmentarisch karakter. Dat bemoeilijkt opnieuw niet alleen een vlotte deductie van 

expliciete poëticale opvattingen, maar ook de selectie van drie gedichten die representatief 

zijn voor de hele bundel. In tegenstelling tot Uit een ijstijd geschreven zijn al de gedichten uit 

de drie eerste delen van Andere facetten op een gelijkaardige manier opgebouwd. Zoals ik 

hierboven reeds aangaf, verandert Klein immers pas vanaf het vierde deel ‘Les jeux 

magnifiques’ radicaal van koers. Omwille van het relatief unieke karakter besprak ik dit deel 

uitgebreid en als één geheel afzonderlijk van de andere delen. Omdat ‘Les jeux magnifiques’ 

slechts als concept betekenis krijgt, bespreek ik dan ook geen apart onderdeel ervan.  

 Het eerste gedicht dat ik analyseer heet ‘ook Australië met heroïne’ (4) en maakt deel 

uit van het gedeelte ‘Rekl’. Net als ‘Fauve Fauve’ in Uit een ijstijd geschreven is dit het 

gedicht waarmee de bundel aanvangt. Vervolgens bespreek ik ‘VACHé’ (13), een van de drie 

gedichten uit het tweede gedeelte ‘Mijn dichters’. Het derde tot slot heet ‘Collier de hyacint 

van een droom’ (22) en komt uit het gedeelte ‘Étran’. 

4.2.2.1. Analyse van ‘ook Australië met heroïne’ 

‘[O]ok Australië met heroïne’ (4) is een titel die onmiddellijk de aandacht trekt. Door de 

telegramstijl lijkt het eerder op een krantenkop over drugsproblematiek of -trafiek dan op de 

titel van een gedicht. Het bijwoord ‘ook’ aan het begin van de titel wekt bovendien de indruk 

dat deze kop inspeelt op bekend nieuws. In elk geval oefent de titel door zijn 

actualiteitsgehalte aantrekkingskracht uit op de lezer. Die wordt hier dan ook niet voortdurend 

heen en weer geslingerd tussen werkelijkheid en verbeelding, zoals dat in ‘Fauve Fauve’ het 

geval was. Net als in ‘Gedachte’ wordt hier integendeel een bepaalde gedachte of een zeker 

beeld uitgewerkt, in dit geval een reclameadvertentie voor een vliegreis. Dankzij het 

reclamegehalte schuilt er in dit gedicht heel wat logica, die op sommige momenten echter ook 

doorprikt wordt.  
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 Op vormelijk vlak biedt dit gedicht weinig nieuws. Het geheel oogt heel summier en 

fragmentarisch en zoals dat wel vaker het geval is in deze bundel ontbreekt er interpunctie, 

rijm en metrum. Bovendien wordt de syntaxis geregeld onderbroken door ellipsen en mist de 

strofebouw een vast patroon: het gaat van een regel in de eerste strofe, over zes regels in de 

tweede strofe, tot twee regels in de laatste strofe. Wel lijkt deze specifieke strofebouw in 

combinatie met andere vormelijke kenmerken functioneel te zijn voor de inhoud die erin 

verkondigd wordt. Die heeft namelijk veel weg van een advertentie, waardoor het vermoeden 

bevestigd wordt dat ‘Rekl’ als afkorting van het woord reklame gelezen kan worden.  

 Ten eerste is de opbouw van het gedicht erg functioneel voor de overdracht van de 

boodschap, net zoals bij reclame vorm en inhoud onlosmakelijk verbonden zijn. De titel weet 

met zijn allures van een krantenkop meteen de nieuwsgierigheid van de lezer te prikkelen en 

dwingt hem om verder te lezen, wil hij weten waarover het bericht nu juist gaat. De eerste 

strofe brengt in slechts twee woorden verduidelijking: “rechtstreekse vlucht”. Het zou zo uit 

de vakantiebrochure van een touroperator kunnen komen, zeker gezien de geruststelling in de 

tweede strofe dat de vlucht “zonder enig ongemak” zal verlopen. In de derde strofe wordt de 

lezer tot slot aangespoord om actie te ondernemen, wat de lezing van dit gedicht als een 

advertentie nogmaals versterkt. Vreemd genoeg moeten de inlichtingen echter niet bij de 

reisagent, maar “bij de kangoeroes” genomen worden.  

 Een reclametechniek vinden we ten tweede ook terug in deze associatie: wie Australië 

zegt, zegt immers ook kangoeroes. Diezelfde associatie werkt door in de eindbestemming 

“Sydney”. Door de titel met het midden en slot van het gedicht te verbinden, wordt de 

boodschap net als in reclame herhaald en ingekaderd.  

 Ten derde vertoont dit gedicht ook het gereduceerde karakter van een advertentie, met 

als doel zo snel mogelijk de essentie overbrengen. Zo zien we in de titel al ellipsen en wordt 

er slechts een enkele keer een werkwoord gebruikt, namelijk wanneer de lezer aangespoord 

wordt om inlichtingen te winnen. In plaats van werkwoorden te gebruiken, wordt de beweging 

die uitgaat van de tweede strofe weergegeven door de voorzetsels “van”, “naar” en “via”. Het 

gereduceerde geheel mist zijn effect niet en werkt erg beklijvend.  

 Hoewel ‘ook Australië met heroïne’ door deze lezing enerzijds meer samenhang 

vertoont, wordt die hier anderzijds toch ook doorbroken. Deze keer zijn het geen almaar 

botsende beelden, maar een versnippering van versregels en de introductie van twee vreemde 

elementen – Darwin en kangoeroes – die tot nadenken stemmen. Op die manier slaagt Klein 

erin om van wat aanvankelijk een redelijk logisch gedicht lijkt de logica toch te doorbreken.

 Wanneer we de tussenstops uit de tweede strofe op een wereldkaart visualiseren, dan 
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blijkt de rechtstreekse vlucht van Luxemburg naar Sydney over Athene, Karatchi en 

Singapore inderdaad op een rechte lijn te liggen. Vormelijk worden de regels van deze tweede 

strofe echter helemaal versnipperd zonder dat daar enige inhoudelijke logica achter 

schuilgaat. We stellen vast dat de woordgroepen arbitrair uit elkaar gerukt werden, waardoor 

het gedicht aan duidelijkheid inboet.  

 Daarnaast is de regel “en Darwin zonder enig ongemak” die de tweede strofe afsluit 

opmerkelijk. Darwin past niet in het rijtje van steden waardoor zijn optreden hier verwarring 

zaait. De Beagle deed destijds wel Sydney even aan, maar doorgaans wordt Darwin eerder 

geassocieerd met de evolutieleer of zijn passage op de Galapagoseilanden. Hoe het ook zij, 

“Darwin” is het eerste inhoudelijk bevreemdende element dat de lezer tegenkomt. Het is enkel 

diens ongeremde verbeelding die deze vreemde verschijning betekenis kan geven.  

 Het slot van het gedicht blijkt bovendien absurd en lachwekkend aangezien de 

potentiële klant zich niet bij een reisbureau, maar wel bij kangoeroes moet informeren. 

Daarenboven impliceert dit dat de reiziger pas inlichtingen kan vragen wanneer hij of zij de 

bestemming reeds bereikt heeft, wat indruist tegen de logische gang van zaken bij het plannen 

van een reis. Het is dus duidelijk dat Klein zich in zijn verbeelding niet laat tegenhouden door 

wat rationeel gezien kan, een houding die hij door vermeldingen als “Darwin” en 

“kangoeroes” klaarblijkelijk ook van de lezer verwacht. 

4.2.2.2. Analyse van ‘VACHé’ 

De dichter ontmoette Vaché naar eigen zeggen “5 of 6 keer”, maar “[s]oms deed hij heel erg 

vreemd”. (1) Dat mag ook niet verbazen aangezien de geboorte van de ene dichter en de dood 

van de andere ongeveer tien jaar uit elkaar liggen in de tijd. “Absurditeit met een grote O” 

dus, die elke zoektocht naar betekenis futiel lijkt te maken. De schrijfwijze van de titel trekt 

de aandacht omdat ze in eerste instantie op een typografisch spelletje lijkt. Evenzeer kan het 

echter een praktische keuze zijn bijvoorbeeld als gevolg van de beperkte mogelijkheden van 

de typemachine of om de verwarring met het Franse vache te vermijden. Aangezien Vaché 

ook in het bijschrift op de eerste pagina vermeld wordt, kan zijn belang voor deze bundel in 

elk geval moeilijk overschat worden. Zoals Vaché voor Breton “surrealist in mij” was 

(Drijkoningen 1982: 304), vormt hij ook voor Klein een avalanche aan inspiratie. Het 

anachronisme dat ik hierboven reeds vermeldde, is een voorafspiegeling van het paradoxale 

karakter van de gehele bundel.  

 Qua vorm toont ‘VACHé’ (13) veel overeenkomsten met wat in de bundelcompositie 

al ter sprake kwam. Het is een van de zovele gedichten die opgebouwd zijn uit slechts een 
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strofe en een gebrek aan interpunctie vertonen. Het eenzame vraagteken in de eerste versregel 

springt daarom nog het meest in het oog, samen met de inspringing en witregel in diezelfde 

regel en de vele uitgerekte spaties die zowel rustmomenten als ellipsen vertegenwoordigen.

 Dit gedicht vraagt duidelijk om een andere lezing, maar door de verschillende 

onsamenhangende en flitsende beelden is het moeilijk te duiden. Hoewel we de vele flarden 

slechts moeizaam thuis kunnen brengen in een groter geheel, bevatten ze afzonderlijk 

beschouwd wel enigszins betekenis. Zo vat de regel “Absurditeit met een grote o” niet alleen 

dit gedicht, maar ook de hele bundel handig samen en echoot het de gelijkaardige contradictio 

in terminis “de A van kosmos” in ‘Jongens jongens een slijkvulkaan’ (9). De laatste drie 

regels zijn dan weer een zinspeling op Vachés overdosis opium die hem hier de beschrijving 

“lijk van de andere” oplevert en waardoor Klein “leven” gelijkstelt aan “met zijn leven 

spelen”. “Vaché     mijn avalanche” is vervolgens een rechtstreekse terugverwijzing naar de 

woorden die in 1965 nog “sneeuwden” (1), waarmee de dichter lijkt aan te geven dat de 

woorden als bij toeval op het blad dwarrelden.  

 Cohesie vinden we enerzijds in de isotopie van de strijd: het leven als inzet voor een 

dobbelspel, de “[r]evolvermaniak”, het “[p]rovinciaal tumult”, maar ook “[d]e angst die 

vrouwen hebben tussen hun borsten”, de “artillerieduels” en “[h]et lijk van de andere”. 

Ondanks de afwezigheid van zowel rijm als metrum, zorgt anderzijds het klankenpalet als 

gevolg van onder andere de assonantie van de a en de o voor een zekere muzikaliteit. 

Wanneer we daarbij over het “spektakel”, “de scène”, het “tumult” en de “[v]ertaler 

artillerieduels en rook” lezen, rijst het vermoeden dat hier een performance beschreven wordt. 

Het is de dichter die de artillerieduels of de polemieken onder woorden brengt, een vuur dat 

uiteraard rook oplevert die door haar troebelheid niet zelden voor absurditeit staat.  

 Hoewel de beeldenvloed en de syntactisch-semantische destabilisering hier niet zo 

extreem zijn als in ‘Fauve Fauve’, blijft het voor de lezer in dit gedicht heel moeilijk, zo niet 

onmogelijk om alles te begrijpen. Betekenis zoeken en vinden is daarom een werk van langere 

adem, waarbij de lezer eventueel geholpen zou kunnen worden met een gedetailleerde studie 

van Vachés werk. Alleszins, net zoals de retorische en filosofische vraag als “Het leven?” 

suggereert, is het waarschijnlijk dat deze zoektocht geen eenduidig of helder antwoord zal 

opleveren. In ‘VACHé’ wordt er dus een bepaalde indruk, een zekere sfeer gecreëerd die doet 

vermoeden dat er een diepere associatie in het gedicht schuilgaat.  
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4.2.2.3. Analyse van ‘Collier de hyacint van een droom’ 

In ‘Collier de hyacint van een droom’ (22) toont Klein zich andermaal een woordkunstenaar 

en laat hij geen kans onbenut om de lezer op het verkeerde been te zetten. De taal is de 

grondstof voor een exploratie van het onderbewuste, dat zich uit in een snelle opeenvolging 

van een aantal beelden. Sprekend is de titel waarin hij door een ellips en een vreemde 

woordencombinatie de lezer vrij laat in zijn interpretatie ervan. Daarbij valt de vermelding 

van de “droom” op, die als freudiaanse echo (14) opnieuw de banden met het surrealisme 

aanhaalt. Klein laat zijn gedachten aan het woord en lijkt nogmaals elke inmenging van de 

ratio te verwerpen.  

 Hoewel we op het eerste gezicht niet meteen overrompeld worden door een 

woordenvloed in de lijn van ‘Fauve Fauve’, toch slaagt Klein erin de taal in dit eenstrofig 

gedicht optimaal te laten weerklinken. Dat doet hij bijvoorbeeld in de anafoor “Iemand” op 

het einde van het gedicht, de alliteratie “kwaadwillig klavier” of het binnenrijm “rechthoekige 

driehoek”. 

 Structureel wordt de lezing ook enigszins bemoeilijkt door de verschillende 

enjambementen die de syntactische structuur onderbreken. Doordat Klein zijn versregels 

telkens met een hoofdletter markeert, krijgen we de indruk dat ze inhoudelijke samenhang 

zullen kennen. Niets is echter minder waar want een ontwrichte zin als “Bakens zijn er wel 

maar de tegenstroom daar / Zit het hem in dat de wind / Ophield een rechthoekige driehoek / 

Te zijn” vereist een reconstructie uit maar liefst drie regels. Door deze opbouw met zinnen die 

meerdere regels bestrijken, word je als lezer vanaf het eerste woord meegezogen in de 

maalstroom van het gedicht. Op een eerste rustmoment is het wachten tot de allerlaatste 

versregel, waar Klein een opmerkelijke spatie laat tussen “Iemand ?” en “Misschien is het de 

zon ?”  

 Zoals in de bundelcompositie reeds werd opgemerkt, wordt Andere facetten gekleurd 

door de nadruk op het lichamelijke. Het lijkt alsof een toevallige associatie vorm krijgt in 

woorden als “menstrueren” (6) of “keelpijn” (11). In ‘Collier de hyacint van een droom’ komt 

dat semantisch veld tot ontplooiing in het ziektebeeld van uitgezaaide kanker, waar we echter 

vrijwel geen coherente beschrijving van krijgen. De ziekte krijgt integendeel verder vorm in 

de “metastases”, maar ook door beelden als “[d]e rode bloedcellen in een handdoek” of het 

“weefsel” met “klauwen”, waarvan de logica moeilijk te achterhalen is. Zulke verwarrende 

beeldencombinaties zagen we bovendien al in de titel, maar ook het feit “dat de wind / 

Ophield een rechthoekige driehoek/ Te zijn” of de suggestie dat het misschien de zon is die 
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kwaadwillig op de toetsen klopt, roept vragen op.  

 Het gedicht lijkt tot slot een dubbele bodem te hebben waardoor een poëticale lezing 

ervan mogelijk wordt. Hoewel de titel in eerste instantie niets doet vermoeden, worden we 

vanaf de eerste regel meteen geconfronteerd met ziekte en kwaadaardig weefsel, met 

“[b]akens” die niet opgewassen zijn tegen de “tegenstroom”. In een meer symbolische lezing 

van het gedicht kan datzelfde plots opgedoken weefsel ook een andere betekenis krijgen. In 

dat geval representeert het namelijk de inspiratie die zich met zijn “klauwen” vasthaakt in de 

dichters gedachten. De letters worden uitgezaaid als “metastases”, die op hun beurt 

veroorzaakt zijn doordat “[i]emand klopt op de toetsen” en zo op zuiver toevallige wijze de 

woorden de vrije loop laat gaan. Die gewelddadige en ongecontroleerde inval van inspiratie 

lezen we trouwens ook elders in de bundel. In ‘Jongens jongens een slijkvulkaan’ 

bijvoorbeeld wijst een versregel als “Hoera er dringt een komeet in mijn kamer / Met veel 

geknetter kleur en een onmetelijke glans” (9) op een gelijkaardige poëticale mededeling. Het 

is een adequate omschrijving van de sfeer die we opsnuiven in Kleins bundel, met beelden die 

zodanig flitsen dat het inderdaad knettert in onze bovenkamer. Daarvoor wordt van de lezer 

wel een verbeelding verwacht die “radioönisch” suist en “sneller [wentelt] dan een 

vliegtuigschroef” (9). 
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5. Versexterne poëtica-analyse 

5.1. Analyse van 8 x Klein. Teksten over reine poHesie (1961) 

De bundel 8 x Klein, die volgens de auteur bestaat uit een verzameling “gebundelde opstellen” 

(1), werd geschreven tussen 1958 en 1960 en kreeg officieel vorm in 1961. Zo verscheen een 

uiteenzetting over “reine pohesie” al in het twaalfde nummer van Het Kahier in 1959. (Klein 

1959: 36-38) 8 x Klein is dan ook effectief een verzameling essays, (zelf)interviews en 

recensies waarin Ben Klein vanuit het standpunt van de vijfenvijftigers zijn visie op poëzie en 

op de rol van de dichter, lezer en recensent uit de doeken doet. In dit derde luik van mijn 

poëtica-analyse geef ik hier een overzicht van.  

 In de inleiding kondigt Klein reeds aan dat hij zal toelichten wat hij onder reine 

pohesie verstaat en welke dichters zijn bewondering en waardering wegdragen. Dat houdt 

echter ook in dat zij die er niet in slagen zo’n poëzie te scheppen en met name de 

“traditionalisten” stevig op de korrel genomen worden. Deze laatsten worden niet alleen 

verweten het experiment te verwerpen en te “ridiculariseren”. Ze zijn bovendien ook “laf”, 

hebben “geen enkele verdienste” aangezien ze “met hun vormcomplex het gedicht 

verstijven”, en zijn “hopeloos ten achter”. (1) Het mag duidelijk zijn dat Klein voor hen geen 

toekomst meer ziet. Meermaals werpt hij zich in deze bundel dan ook op als criticus en 

beoordeelt hij werk van onder meer Hubert Lampo, Gerrit Kouwenaar, Richard Minne, 

Hugues C. Pernath, Werner Verstraeten, Paul de Vree, Jo Verbrugghen, Lucebert en Hillel 

Frimet. Ook Jan Walravens moet eraan geloven. In het laatste hoofdstuk geeft Klein zijn 

ongezouten mening over diens bloemlezing Waar is de eerste morgen? (1955). Met deze 

kritische stukken rekent hij af met de huidige generatie literaire critici die in zijn ogen niet 

deugt.  

 In deze poëticabundel voert Klein een heuse lofrede op de experimentele poëzie, die 

volgens hem weinig dichters onder de knie hebben en die vele recensenten naast zich 

neerleggen. Het werk van de experimentelen is in een notendop nochtans “boeiend, zeldzaam, 

origineel : het is kijken, gans anders denken, subliem voelen, het onderbewustzijn – het 

onbekende – exploreren, de magie van de taal hanteren.” (1) Hij benadrukt de eindeloze 

mogelijkheden van deze beweging en waarschuwt voor de verregaande gevolgen ervan. Het 

experiment is voor hem meer dan de literaire uitingsvorm, het is een “levenshouding”. (1) 

Niet verwonderlijk stelt Klein hoge eisen aan zowel dichter als lezer van reine pohesie. 
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5.1.1. Pohesie 

Ondanks het respect en de waardering voor het werk van de experimentelen, wil Klein zijn 

eigen pohesie liever niet als ‘experimenteel’ bestempelen. De vijfenvijftigers staan volgens 

hem immers verder dan de vijftigers omdat zij de fase van het experiment inmiddels hebben 

doorlopen. Hun werk ‘experimenteel’ noemen zou kleinerend zijn voor de volwaardige en dus 

“pure” of “direkte” pohesie (4) die ze schrijven. Deze en andere uitlatingen getuigen van het 

verheven karakter van Kleins kunstopvatting. Voor zijn generatie is de direkte pohesie de 

enige mogelijke omdat ze perfect inspeelt op het toenmalig maatschappelijk klimaat. De mens 

heeft sinds de Tweede Wereldoorlog immers te veel meegemaakt en is daardoor onverschillig 

geworden. Op dat moment is de direkte pohesie de enige die “een jachtig ritme totaliseert en 

de lezer tracht te verrassen [en] hem niet op adem [laat] komen.” (6) Die cultivering van de 

exclusiviteit van de direkte pohesie vertaalt zich dan ook in wantrouwen voor opvattingen die 

niet aan deze idealen beantwoorden. Wanneer de interviewer in het interview getiteld ‘Te 

korte adem en te weinig taal’ (34-36) naar Kleins tolerantie ten opzichte van andere 

poëzieopvattingen polst, lijkt Klein er nog enigszins aandacht en respect voor te kunnen 

opbrengen. Toch weerhoudt hem dat er finaal niet van ook aan deze opvattingen hoge eisen te 

stellen.  

 Hoe die verwachtingen op het vlak van de pohesie in de praktijk volgens Klein 

ingelost dienen te worden, breng ik samen in drie voorschriften, waaraan vervolgens een 

aantal kenmerken van pohetisch werk gekoppeld kunnen worden. Die kenmerken worden 

vaak door de dichter zelf uitdrukkelijk vermeld, maar hier en daar kunnen we ze ook afleiden 

uit zijn beoordelingen van andermans werk.  

 In de eerste plaats draait het hier om pohesie om de pohesie, wat erg veel weg heeft 

van het principe van ‘l’art pour l’art’ van de Tachtigers. Klein heeft “een pohesie voor ogen 

die niet iets anders, doch uitsluitend zichzelf mededeelt.” (10) Om de autonomie van het 

gedicht te vrijwaren, mag de pohesie dus in geen geval dienstbaar (12) noch louter 

beschrijvend zijn (36). De gedichten worden daarom vaak gekenmerkt door creaties, snelheid 

of “TAAL an sich”. (12) Die preoccupatie met autonomie zien we in deze poëtica echter wel 

enigszins gerelativeerd wanneer Klein de pohesie als “afweer tegen de toenemende 

vermaterialisering en mecanisering” (21) ziet en onderkent dat schrijvers van de reine pohesie 

in hun werk een natuur- en kosmisch verlangen koesteren (43). In tegenstelling tot l’art pour 

l’art is het Klein bij de pohesie om de pohesie in elk geval niet zozeer om de schoonheid te 

doen, dan wel om de ontelbare ontdekkingen, het telkens opnieuw vinden van taal, ritme of 
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ontploffende beelden. Dat resulteert onder meer in de anti-vorm (6) van veel gedichten en het 

gebrek aan harmonie (29) erin. Het is woordkunst waarin woorden worden opengebroken en 

verzen door abstractie allure krijgen. (16) Tegelijk is pohesie ook meer dan woordkunst. 

“Pohesie is magie, een ireëel fluïdum, zij laat zich niet in codex brengen.” (12) “Zij is ook 

reine gestalte waarin het onderbewustzijn van de dichter ademt, magische formule of 

hooggebergte sneeuwval, afweer en verzet tegen de slagen van buiten uit. Pohesie is de 

zuiverste van alle religiën” (10), waardoor haar reikwijdte zich niet tot enkel het literaire 

kunstwerk beperkt, maar integendeel doorwerkt in alle aspecten van het leven van een 

moderne dichter.  

 Klein benadrukt ten tweede de invloed van het dadaïsme en surrealisme voor de 

pohesie. Zo “hebben [de vijfenvijftigers] de verworvenheden van dada – en het surrealisme 

[…] – geassimileerd d.w.z. in hun onderbewustzijn verwerkt tot pohesie.” (5) De 

antipoëtische elementen waarrond de dadaïsten hun “apohesie” opbouwden, worden door de 

vijfenvijftigers net als intrinsiek poëtisch gezien en “beschouw[d] als bestanddelen die het 

pohesiegehalte van het gedicht opvoeren.” (40) Het surrealisme komt in deze poëticabundel 

ook terug in het vaak expliciet geaccentueerde belang van het onderbewuste, de droom en het 

toeval. “Een gedicht als mirakel en zelfstandige verklanking van het innerlijke onbewuste” 

(12) slaagt erin de lezer “te SCHOKKEN met een pohesie van de droom, de hallucinatie en 

het visioen.” (17) De reine pohesie moet puur zijn, waarmee Klein op originele pohesie doelt 

waarin “toevallig materiaal, indrukken van buiten uit en de onderbewustzijnflora na 

langdurige meditatie worden opgenomen en het gedicht maken.” (20) Dit is wat Klein de 

“physionomie” of de “techniek van de droom” (30) noemt, waarbij het geheel associatief en 

eruptief tot stand komt en “de alchimie van het onbewuste” (31) bevat. Het gedicht mag dus 

zeker niet gekunsteld zijn of gecontroleerd tot stand komen, zoals dat volgens Klein bij 

Kouwenaar bijvoorbeeld wel het geval is. (24) Het resultaat zijn “onlogische montages van 

beelden en impressies” zoals we die inderdaad uit dromen kennen. (31) In het gedicht zelf uit 

zich dat onder meer in “een conglomeraat van taal in haar natuurlijke staat” (31), in 

verschillende “woordfamilies” (32) of semantische velden ontstaan door associaties, in sterk 

associatieve, abstracte en onverwachte beelden (16, 22, 6) en neologismen (16), maar ook in 

ingeweven contrasten (16), paradoxen (6), regels die “eigenaardige wendingen” (6) 

aannemen, anachronismen (6) en taalcoupures (6) die het geheel een fragmentarisch karakter 

bezorgen. Doordat de pohesie zo verwant is aan de droom komt ook wat de dichter 

bezighoudt erin voor. Het gaat dan niet om een expliciete boodschap of moraal, maar eerder 

om impliciete uitingen van de individualiteit waar de vijfenvijftiger mee worstelt. (33) De 



62 

 

pohesie is net als de droom snel, agressief en visueel en kan “dus het best langs visuele weg 

om worden benaderd.” (7) Zo niet zou ze door de snelle opeenvolging van beelden bij het 

voordragen immers niet doordringen. Ook de voorbeelden die Klein aanhaalt verraden 

surrealistische en dadaïstische invloeden. “[T]ussen de traditionele potschijters” ontdekt hij 

bijvoorbeeld geen surrealisten als Comte de Lautréamont, Dylan Thomas of Henry Miller. 

(15) Verder verwijt hij Kouwenaar dat die “vergat het duo Pound-Eliot te vermelden” terwijl 

hij enkele vijftigers wel “wegbereiders der nieuwe pohesie noemde” (23) en vraagt hij de 

lezer om namen als Stéphane Mallarmé (20), Jean de Bosschère en Antonin Artaud (22) te 

onthouden. “Pohesie nu heeft [dus] weinig met verstand en logika te maken” (7), maar dat wil 

volgens Klein nog niet zeggen dat ze hermetisch is. Die indruk wordt alleen maar gewekt 

omdat de pohesie tot stand komt door assimilatie en dus een aangepaste manier van lezen 

vereist. Ze is inderdaad fragmentarisch, onverklaarbaar (21) en irrationeel (29), maar het is 

een misvatting om deze eigenschappen gelijk te stellen aan ontoegankelijkheid.  

 Ten derde dient een gedicht binnen de reine pohesie als een onlosmakelijk geheel, een 

“snoer van woorden” beschouwd te worden. (48-49) In de zoektocht naar taal in haar 

natuurlijke staat heerst immers de “[d]ictature du mot magique” (20), wat wil zeggen dat niet 

elk woord zomaar in het snoer past, wel integendeel: 

 Enkel het alleen-mogelijk-woord mag worden geregistreerd [want] [s]lechts wanneer de in 

 de termen schuilende krachten loskomen en op elkaar GLOBAAL reageren, naarmate de 

 stuitende betekenis vervaagt, ontstaat een alchemische stroom, ontwikkelt het vers zich 

 volwassen en wordt de limiet van het onzegbare ± benaderd. (20-21) 

Die alchemische stroom uit zich concreet in het heel intens benutten van de woordbetekenis. 

De dichter speelt in op en goochelt met de altijd maar wijzigende gevoelswaarde van de 

woorden. Op het gekozen materiaal na, is in het uiteindelijke reine gedicht dan ook niets 

toevallig. “Elk woord heeft daar zijn functionele associatieve rol te vervullen” (33), waarbij 

“het brute WOORD, alchemisch verbonden, extreme pohetische waarde heeft.” (19) Het reine 

gedicht is op die manier een “constellatie” waarin “de totaalindruk primeert”. De suprematie 

van beelden is uit den boze, wat betekent dat metaforen niet de overhand mogen nemen, maar 

in evenwicht moeten blijven met het overige woordmateriaal. Gevolg is een pohesie die “na 

langere inschouwing nog aan betekenis [wint]” (18) waardoor de lezer er nooit alles over te 

weten zal komen (19). Er zit dus beweging in deze pohesie, die onder meer bewerkstelligd 

wordt door de “electronie der klanken, voorbijflitsende metaforen, het uitspringen en op 

elkaar reageren van letters (signes), het magnetisme tussen de verschillende kleuren.” (32) De 
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interactie tussen letters die Klein hier propageert, past hij trouwens ook toe in deze 

poëticaopstellen. Door sommige woorden in hoofdletters te drukken, springen ze ertussenuit 

en prikkelen ze de nieuwsgierigheid van de lezer.  

 Dat alles brengt ons uiteindelijk tot de uitgebreide definitie van wat een rein gedicht 

nu juist is, namelijk een gedicht dat “radicaal autonoom ademt” (19) en in geen geval 

dienstbaar is, waarbij “de gezamenlijke spanning der abstracte termen gelijk is aan die der 

beeldende (communicatieve) termen” (21) en dus “de eeuwig tegengestelden concreet, 

abstract in volkomen evenwicht brengt” (19). Het is een gedicht dat “onmogelijk in proza kan 

worden omgezet [waardoor] er dus geen enkele betekenis overwegend is”, een gedicht dat 

verder “door verschillende inspiratiegolven werd beïnvloed (veel thematisch) [,] associatief 

tot stand kwam [,] technisch volmaakter of -anders uitgroeide dan elk voorheen door de auteur 

geschreven vers [en tot slot] metafysische energie geworden is.” (21) 

5.1.2. De traditionalisten 

In zijn betoog over de pohesie laat Klein ook niet na uitvoerig te beschrijven wat pohesie niet 

is, namelijk datgene waar de traditionalisten mee bezig zijn. Reeds in de inleiding beschrijft 

hij hen als volgt: 

 “De traditionalisten – zij die geen enkele verdienste hebben, met hun vormcomplex het 

 gedicht verstijven, geen pohesie schrijven, hopeloos ten achter zijn, niet kennen wat er actueel 

 in het buitenland wordt geschreven – zullen tenslotte niet langer kunnen standhouden en over 

 de ganse lijn in het ongelijk worden gesteld. Nog verweren zij zich krampachtig, nog 

 misbruiken zij de democratie om moderne dichters te ridiculariseren. Grondige argumenten ter 

 desappreciatie van de reine pohesie worden door hen nooit aangevoerd. Zij praten altijd naast 

 de zaak, weten niet waarover het gaat, springen van de hak op de tak en ontwijken stelselmatig 

 elk openbaar debat. Want zij zijn laf die mensen, niet eerlijk en weinig correct.” (1) 

Wat Klein betreft zijn de traditionalisten dus een tragisch lot beschoren en dat spijt hem 

allerminst. “De traditionalisten zijn onze vijanden” (8), lezen we immers. “De traditionalisten 

zitten dood” (11), meer nog, ze “ZIJN DOOD...” (13). Vast staat dat “het traditionalisme [in al 

zijn vormen dient] uitgeroeid” (22) want voor hen is er geen toekomst meer. De enige reden 

waarom ze nog stuiptrekken is de patronage van de literaire kritiek, die gekenmerkt wordt 

door “VERVALSING en MEINEED” (8), “ONBENNULIGHEID en PROVINCIALISME” 

(9), aldus Klein. Het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1983), een voornamelijk literair 

tijdschrift met een aanzienlijke invloed op de naoorlogse Vlaamse letteren, omschrijft hij 

bijvoorbeeld als “bladzijden dorre beschouwingen” (9).  
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 Niet verwonderlijk is Klein in zijn beschrijving van de traditionalisten dan ook heel 

agressief en scherp, wat niet zelden resulteert in scheldtirades en een aaneenrijging van 

verwijten. Hij noemt ze onder meer “schreeuwpubers”, “zeikers”, “gatlikkers”, 

“conformisten” (8), “sukkelaars” (11), “traditionele potschijters” (15), “staatsagenten met 

vlinderdasjes” (14), “commerciële ijdeltuitjes”, “mensjes van klein karakter”, 

“kringloperkes”, “schoonschriftknutselaars”, of “achterbakse parochieboerkes” (15) die van 

het buitenland niets horen of zien.  

 Kleins kritiek gaat echter verder dan de uitlatingen ad hominem die ik hierboven 

noemde. Hij identificeert de traditionele poëzie namelijk met alles wat pohesie niet hoort te 

zijn. De eenvoud van de traditionele poëzie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de toehoorder het 

gedicht meteen begrijpt. Hun werk is dan ook niet gestoeld op het visuele zoals dat bij de 

pohesie van de vijfenvijftigers wel het geval is. De traditionalisten houden eerder vast aan een 

“geijkt schema” en onderwerpen hun verzen aan controle waardoor het vers niet kan 

“stromen”. (12) Onder andere Minne verwijt hij een gebrek aan taalintuïtie, creaties en 

taalautonomie (12) wat resulteert in “rijmen en botsen om er van te kotsen” (11). Dat mag ook 

niet verwonderen aangezien dit soort dichters niet vertrouwd is met surrealisten en dadaïsten 

als Breton, Lautréamont, Tristan Tzara of Vladimir Majakowski (11, 15). De traditionele 

poëzie reikt bovendien niet verder dan het kunstwerk zelf. Traditionalisten houden er geen 

pohetische levenshouding op na, maar “plegen [pohesie] als tijdverdrijf” (11). Meer dan wat 

“pohesie lijmen of proza VERZORGEN” (14) ziet Klein daarom niet in hun werk. 

5.1.3. De dichter 

De eisen die Klein aan de dichter stelt zijn dus minstens even streng als die hij aan de pohesie 

stelt. Zo doet de rol die Klein aan de dichter toeschrijft ten eerste sterk denken aan die van een 

poeta vates. De dichter is volgens hem immers “een ziener, een waaghals met de geest en met 

de taal” (35) en niet iemand die zich het vak grondig meester gemaakt heeft. Immers, “[o]n ne 

devient pas poète, men is dichter geboren.” (20) Door zijn taalintuïtie, of beter 

“woordfeeling” (19), voelt de dichter de waarde van woorden aan en is hij in staat om pohesie 

op te vangen en vervolgens zelf te scheppen: “[d]e dichter ziet niet het begrip, hij manipuleert 

het woord om het woord of tast naar het KARAKTER ervan dat letterbeeld is en eens teken, 

klank was.” (20) De dichters noemt hij daarom ook “magiërs”. (4) Zij weten “oude, 

afgetakelde woorden” opnieuw een “pohetische stem” te geven door “de woorden uit hun 

krachtveld” te rukken en ze zo in “andere zonnestelsels” te slingeren. (4) De voeling met het 

woord is met andere woorden zo sterk dat hij in staat is handig in te spelen op de 
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omgevingsgerelateerde betekenisvariatie ervan. Sterker nog, “[s]chrijven is roeping en 

innerlijke noodzaak”. (7) Net zoals pohesie eerder al “de zuiverste van alle religiën” (10) 

bleek, schrijft Klein met deze woorden ook de dichter een religieuze status toe. Het mag in elk 

geval duidelijk zijn dat ook zijn opvatting over het dichterschap verheven is: “[h]et creëren 

van een volledig autonome wereld vergt [immers] bovenmenselijke inspanningen [en] kan 

slechts door weinigen worden ondernomen.” (22)  

 De dichter, maar ook de criticus of prozaïst, moet daarom ten tweede een “VENT” zijn 

en dat veronderstelt een bepaalde houding. (38) Die vent kent namelijk zijn tijd, sluit geen 

compromissen, werkt in eenzaamheid, is cynisch en gruwt van alles wat politiek is. (10) Het 

is bovendien “iemand met een stem, een verkondiger van de waarheid, een opstandige die 

zich weigert neer te leggen bij de algemene gang van zaken”. (35, 37, 41) De reeds genoemde 

Frimet geldt daarbij als voorbeeld bij uitstek door zijn reactie op onder meer de propaganda, 

corruptie en commerciële geest die de Verenigde Staten en haar burgers kenmerken. Voor de 

generatie van de vijfenvijftigers ging hun kritiek vooral uit naar inperkingen van de vrijheid, 

waardoor hun gedichten in zekere zin “manifesten van vrijheid” zijn. (33) De experimenteel 

mag evenwel geen “auteur-burger” zijn, wat wil zeggen dat hij zich niet mag engageren door 

middel van zijn werk. Doet hij dat wel dan is hij geen “VENT”, maar een “slaaf”. (7) De 

massa zal er hun pohesie niet minder om minachten, maar daar kan de dichter alleen maar 

zelfvertrouwen uit putten. (22) In tegenstelling tot die massa erkent de dichter namelijk “de 

macht van het toeval of het noodlot. In zijn wereldbeschouwing is er […] plaats voor de 

magie, het absurde, het occulte, de raadselachtigheid.” (33) Het experiment reikt dus verder 

dan het werk en kleurt ook de hele levenshouding van de dichter. “[I]nteressant is hij die en 

experimenteel schrijft en experimenteel leeft en experimenteel ageert.” (8) Leven van de 

pohesie, dat is wat de dichter werkelijk verrijkt. (22)  

 Hoe de poëet dan ten slotte pohesie het best creëert, wordt reeds in de inleiding van de 

bundel uiteengezet: hij moet “kijken, gans anders denken, subliem voelen, het 

onderbewustzijn – het onbekende – exploreren, de magie van de taal hanteren.” (1) 

Vanzelfsprekend is die taak echter allerminst omdat het transimmanent denken (19) en een 

enorme verbeeldingskracht (42) vereist. “Dichten kan geen spel zijn. […] Elk vers eist 

[immers] een totale inspanning [waarbij] [h]et […] er op aan[komt] het gedicht bewust te 

beleven, elke invloed categorisch af te wijzen en daarin slaagt men niet spelenderwijs.” (19-

20) De schrijvers van de nieuwe generatie “injekteren, verrijken [de taal en] verbuigen de 

grammatika” (3), waarbij het beeld de dichters voorkeur wegdraagt omdat hij als moderne 

mens nu eenmaal visueel is ingesteld. (6-7) In dit hele proces is het bovendien noodzakelijk 
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om voortdurend te vernieuwen en te evolueren, iets waar Minne (12) en Pernath (17) 

bijvoorbeeld niet in geslaagd zijn. Zij zijn integendeel ter plaatse blijven trappelen. Het komt 

erop aan de taal telkens opnieuw te ontdekken en originaliteit te creëren. (33, 35) Pohesie 

schrijven ervaart Klein als een avontuur (33, 35, 48) waarbij “psychisch-lijflijke kracht [wordt 

omgezet] in taalkracht” (45). 

5.1.4. De lezer 

Reine pohesie wordt volgens Klein vaak onterecht als hermetisch, ontwrichte taal of 

regelrechte onzin beschouwd. Oorzaak daarvan is de eenzijdige benadering en een gebrek aan 

intense beleving van het gedicht bij menig lezer en criticus. Een veelvoorkomend probleem is 

namelijk dat de doorsnee lezer aan de oppervlakte of “de buitenkant van het gedicht” blijft. 

“In plaats van de woordenstroom, de klanken, het ritme op zich te laten inwerken, neemt hij 

initiatief en wil het gedicht per se VERSTAAN.” Echter, het experimentele vers dat 

autonomie nastreeft “kan nooit geheel worden verstaan; het kan alleen worden ondergaan.” 

(3) Doordat de inhoud centraal geplaatst wordt in hun pohesielezing wordt wat werkelijk van 

tel is net weggedrongen. Zo is er geen aandacht voor het gedicht als “taalmekanisme”, voor de 

“technische bagage, de werkwijze van de dichter, zijn evolutie, de heterogene samenstelling 

(beeld- en woordmateriaal, klanksuprematie, de funktie van het woord) en eigenaardigheden”. 

(15) De lezer mag die zogenaamde “negatieve categorieën” (39-40) niet schuwen, wil hij de 

moderne pohesie adequaat benaderen. Hij moet ze integendeel als een verdienste zien. Net zo 

is het niet aan de critici om de pohesie af te breken, maar om “haar alleen maar zo scherp 

mogelijk te definiëren.” (39) Dat alles betekent echter niet dat er geen inhoud zou zijn. Die 

schuilt immers in de pohetische assimilatie. (3) “[M]aar hij die alvorens de physionomie van 

het gedicht te kennen naar het ,wat’ tast, stuit op onoverkomelijke hinderpalen.” (28) “Een 

gedicht wordt [dan ook] niet gelezen of verstaan, het wordt waargenomen!” (22)  

 Zo’n waarneming impliceert een unieke beleving van het gedicht die niet voor elke 

lezer weggelegd is, wat opnieuw getuigt van Kleins verheven opvattingen over alles wat met 

reine pohesie te maken heeft. “Het beleven van een vers vergt vanwege de lezer een uiterste 

taalgevoeligheid, een scherpe visualiteit, zin voor klank en ritme en een ontwikkeld 

concentratievermogen.” (28) Bovendien vraagt het uitdiepen ervan veel tijd en oefening (48). 

De lezer moet het kunnen laten bezinken (15, 22) en hij kan dus geen genoegen nemen met 

een enkele lezing (32). Wanneer hij het rein gedicht op de juiste manier benadert, “verwekt 

[dat] een lyrische, nerveuze spanning.” Tijdens zijn speurtocht kan er dan “plotseling contact 

ontstaan tussen het troebel onderbewustzijn van de spoorzoeker en de pohesiematerie 
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waardoor dat onderbewustzijn radicaal wordt geagiteerd”. Pure pohesie openbaart zich 

vervolgens “als een lawine woorden en beelden”, waarna de lezer zich in een soort “toestand 

van extase” zal bevinden. (30) 
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6. Vergelijkende analyse 

Nadat ik de versinterne en -externe poëtica van Klein uit de jaren zestig onderzocht, zal ik in 

dit laatste deel een vergelijkende studie maken waarbij ik op zoek ga naar zowel 

overeenkomsten als verschillen tussen de poëziepraktijk, de poëzie-uitspraken en het literair-

historisch gedrag van de auteur. Op die manier kan ik een antwoord formuleren op de vragen 

die aan het begin van deze studie gesteld werden, namelijk in hoeverre de versinterne poëtica 

(impliciete en expliciete) uit de bundels Uit een ijstijd geschreven (1961) en Andere facetten 

(1967) overeenstemt met de versexterne (expliciete) poëtica uit 8 x Klein. Teksten over reine 

poHesie (1961) en bij uitbreiding met het literair-historisch gedrag van de auteur. Daarbij heb 

ik eveneens oog voor de mate waarin het werk van de dichter in dit woelige decennium 

evolueert. 

 Uit deze analyse zal blijken dat de poëtica van Klein op zowel versintern als -extern 

vlak overwegend, maar niet zuiver autonomistisch is. In beide dichtbundels stelde ik vast dat 

de zoektocht naar poëticale opvattingen en betekenis door een aantal bevreemdende 

elementen sterk bemoeilijkt wordt, wat volgens de poëticabundel net de bedoeling blijkt. Het 

is namelijk in deze elementen dat volgens Klein de betekenis schuilt. Zo brengen de vele 

associaties semantische velden tot stand, geven de uiteenlopende namen blijk van 

intertekstuele verwijzingen en zijn de absurde woordspelletjes onderdeel van een grotere 

woordcultus.  

 De eerste voorwaarde die Klein in zijn poëticabundel aan een rein gedicht stelt, is dat 

het ‘radicaal autonoom ademt’ en ‘associatief tot stand komt’ zodat ‘geen enkele betekenis 

overwegend is’. Hij legt daarbij ook uitgebreid uit hoe die autonomie nu precies verwezenlijkt 

wordt. De raakvlakken met het surrealisme en dadaïsme zijn daarbij zonder meer opvallend. 

Daarom vergeleek ik zijn versinterne en -externe poëtica met het surrealistisch manifest van 

Breton en kwam zo tot de markante vaststelling dat de revolutionaire ingesteldheid van de 

surrealist en het streven naar vrijheid duidelijk terugkomen in Kleins pohesie. Op versintern 

niveau merkte ik reeds dat het automatische schrift en de exploratie van het onderbewuste in 

zowel Uit een ijstijd geschreven als in Andere facetten een vlotte deductie van de expliciete 

poëticale opvattingen verhinderde. De impliciete boodschappen die we hieruit kunnen puren 

zijn er daarom echter niet minder om. Op versextern niveau daarentegen vond ik in 8 x Klein 

nagenoeg enkel expliciete poëticale opvattingen die niet zelden bij het surrealisme aanleunen. 

Ik onderscheid hieronder vier elementen die de these ondersteunen als zou Kleins poëtica haar 
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autonomistisch karakter ontlenen aan surrealistische invloeden. Daarbij toon ik aan dat er 

effectief een opvallende overeenstemming bestaat tussen de versinterne en -externe poëtica 

enerzijds, en het literair-historisch gedrag van de auteur anderzijds. Ondanks het overwegend 

autonomistische karakter van de poëtica, moet het tot slot toch ook gezegd dat er enkele 

elementen zijn die dit besluit enigszins relativeren. 

6.1. Autonomistische poëtica 

6.1.1. Exploratie van het onderbewuste 

De autonomie van Kleins poëtica wordt in de eerste plaats verwezenlijkt door de technieken 

en procédés eigen aan het surrealistische genre, waarbij voornamelijk de exploratie van het 

onderbewuste in het oog springt. In zijn manifest wijst Breton de heerschappij van de logica 

af ten voordele van de exploratie van het onderbewuste net omdat die logica ervoor zorgt dat 

we het onbekende tot het bekende herleiden. Voor l’écriture automatique komt het er net op 

aan de droom en het onderbewuste aan te wenden en op die manier droom en werkelijkheid te 

laten versmelten in een surrealiteit. Waar werkelijk nood aan is, is het “[d]ictee van het 

denken, zonder controle van de rede, in welke vorm dan ook, vrij van iedere esthetische of 

ethische vooringenomenheid” (Drijkoningen 1982: 291-295) en dat kan alleen bereikt worden 

“wanneer men geheel alleen is en de slaap nadert” (Drijkoningen 1982: 299).  

 Die boodschap draagt Klein ook uit in 8 x Klein, waarin het belang van het 

onderbewuste, de droom en het toeval expliciet geaccentueerd worden. Zo is het gedicht 

volgens hem een verklanking van het innerlijke onbewuste dat via de physionomie associatief 

en eruptief tot stand komt met onlogische montages van beelden als gevolg. Meer nog is 

pohesie “reine gestalte waarin het onderbewustzijn van de dichter ademt, magische formule of 

hooggebergte sneeuwval”. (Klein 1961: 10) Enkel in volstrekte eenzaamheid kan de dichter 

het onzegbare benaderen en zo de dictature du mot magique verwezenlijken.  

 Die lijn wordt vervolgens consequent doorgetrokken in zijn poëzie zelf, met name 

door het gebruik van de écriture automatique. Deze “techniek ontwikkeld door de surrealisten 

[heeft als doel om] zonder enige controle of censuur (moreel, esthetisch of politiek) hun 

spontane gevoels- en gedachtewereld […] te uiten.” (Van Gorp 2007: 134) Denken we hier 

bijvoorbeeld aan de irrationele uitingen van de gedachtewereld van het lyrisch ik in 

‘Gedachte’. De vrije associaties die uit deze “ongeremde bevrijding van het onbewuste” (Van 

Gorp 2007: 134) voortkomen, zien we versintern echter het best geïllustreerd in ‘Fauve 

Fauve’ waar er vormelijk noch inhoudelijk ook maar de geringste vorm van structuur terug te 
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vinden is. Ook in ‘ook Australië met heroïne’ of ‘VACHé’ zien we dit. In zowel Uit een ijstijd 

geschreven als in Andere facetten is bovendien het semantische veld van het onderbewuste en 

esoterische expliciet aanwezig. In ‘Zimber’ verwijzen woorden als droom, transcendente, 

surreële denken en god naar een werkelijkheid die de deze niet is, maar ook de titel ‘Collier 

de hyacint van een droom’ is in deze zin exemplarisch. Die vrije associaties genereren echter 

niet alleen semantische velden binnen eenzelfde gedicht, maar ook binnen eenzelfde 

hoofdstuk of zelfs op het niveau van de hele bundel. De surrealistische vrijheid van denken 

zien we verder ook in onder andere de woordfamilies, neologismen, paradoxen of 

taalcoupures waar Klein het in zijn poëticaopstellen over heeft, maar eveneens in de 

anachronistische combinatie van tijdperken. Zo komen in ‘Zimber’ de klassieke en bijbelse 

oudheid samen met gebeurtenissen uit de twintigste eeuw of beweert Klein in het voorwoord 

van Andere facetten Vaché een aantal keer ontmoet te hebben.  

6.1.2. Chaos in vorm en inhoud 

Een rechtstreeks gevolg van deze exploratie van het onderbewuste is de inhoudelijke en 

vormelijke chaos die opnieuw bijdraagt tot het autonome karakter van Kleins poëtica. Op 

inhoudelijk vlak uit zich dat in een heuse woordcultus die het effect heeft van een stortvloed 

aan woorden en beelden. In het surrealistisch manifest zien we dat zo’n beelden ontstaan door 

“het bijeenbrengen van twee onderling min of meer verwijderde realiteiten” waarbij Bretons 

voorkeur uitgaat naar “het beeld dat de hoogste mate van willekeur vertoont”. (Drijkoningen 

1982: 300, 310) Op die beelden stoten we ook meermaals in Klein zijn poëzie en hoewel die 

de lezing van zijn gedichten bemoeilijken, laten ze wel de taal optimaal en autonoom 

weerklinken. Die taal is er een “zonder beperkingen” en werkt “als opium op de geest in[...]”, 

aldus Breton. (Drijkoningen 1982: 306, 308) Klein wijkt daar met zijn taal an sich, zijn 

pohesie van de droom, de hallucinatie en het visioen niet ver van af en weet de onbegrensde 

taal ook in beide onderzochte dichtbundels te implementeren. Zo creëert hij 

woordverzamelingen die geen structuur noch allesomvattende betekenis vertonen, waardoor 

enkel de taal overblijft. Dit komt heel duidelijk tot uiting in ‘Fauve Fauve’, waarin de 

semantische velden te divers zijn om een en ander nog met elkaar in verband te kunnen 

brengen. Bovendien maakt Klein in beide bundels gebruik van absurde beeldspraak en 

vergelijkingen als ‘blind als stekelige rots hard puin’ die de lezer uit de werkelijkheid rukken. 

Wanneer die beelden elkaar dan ook nog eens in sneltempo opvolgen, worden we bedolven 

onder een beeldenstorm die het gedicht in fragmenten uit elkaar doet spatten. De taal zonder 

beperkingen resulteert ook vaak in humor, een belangrijk element in het surrealistisch 
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discours. In Andere facetten speelt het zo een centrale rol omdat het soms de enige instantie is 

van waaruit het gedicht enigszins betekenis krijgt. Vervolgens maakt Klein ook nagenoeg 

overal handig gebruik van klankspel om de autonome, onbegrensde taal te beklemtonen. Dat 

doet hij door te werken met stijlfiguren waarin de klank centraal staat, zoals alliteraties, 

assonanties en herhalingen. In Uit een ijstijd geschreven gaat hij daarbij zelfs zo ver dat 

bepaalde woordgroepen enkel en alleen samenhoren door hun klank. Ook andere 

bevreemdende, maar welluidende elementen als neologismen, vernuftige samenstellingen, 

onbegrijpbare verzen en het simultaan gebruik van verschillende talen maken in zowel Uit een 

ijstijd geschreven als in Andere facetten dat het lijkt alsof je als lezer in Kleins 

gedachtestroom verzeild raakt, waar de logica klaarblijkelijk niets te zoeken heeft.  

 Op vormelijk vlak wordt die taalautonomie verder bewerkstelligd door een gebrek aan 

formeel-visuele samenhang en het daaruit resulterende fragmentarisch karakter van de 

gedichten. In 8 x Klein wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat de dichter telkens opnieuw 

op zoek gaat naar de mogelijkheden van woorden en taal in het algemeen. Een anti-vorm en 

gebrek aan harmonie gaan daar onvermijdelijk mee gepaard. Daarmee bedoelt Klein niet 

alleen de electronie der klanken of voorbijflitsende metaforen zoals ik hierboven beschreef, 

maar ook het uitspringen en op elkaar reageren van letters. Concreet komt dit in beide 

dichtbundels voornamelijk tot uiting in het typografisch spel. Zo worden hoofdletters aan het 

begin van de zin en interpunctie bijna systematisch vermeden. Terwijl in Uit een ijstijd 

geschreven al een groot deel van de gedichten hierdoor gekenmerkt worden, is interpunctie in 

Andere facetten nagenoeg volledig afwezig. De enige uitzondering zijn de vragen, die in beide 

bundels met een vraagteken benadrukt worden. Verder beklemtoont Klein in Uit een ijstijd 

geschreven bepaalde woorden of individuele letters visueel door ze in hoofdletters uit te 

drukken of ze in de ruimte te isoleren. In Andere facetten gebeurt dit slechts een enkele keer, 

maar daar wordt dan weer geëxperimenteerd met de ruimte tussen de woorden. Opnieuw valt 

zo de aandacht op de letters, klanken en woorden an sich eerder dan op de betekenis ervan, 

waardoor de autonome taal andermaal naar voren treedt. Naast dit typografisch spel 

experimenteert Klein ook met de opbouw en structuur van het gedicht. In de twee 

dichtbundels die ik analyseerde, is de vrije strofische opbouw de norm en ontbreken rijm en 

metrum steevast. Het merendeel van de gedichten wordt bovendien in meer of mindere mate 

gekenmerkt door een losse, gebroken syntaxis en door breuken veroorzaakt door 

enjambementen of versnipperde versregels. Ook hierdoor verhoogt het fragmentarische en 

summiere karakter van de gedichten.  

 De inhoudelijke en vormelijke chaos veroorzaakt door autonome taal wordt ook 
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verwezenlijkt in ‘Les jeux magnifiques’, een gedeelte waarin de invloed van het dadaïsme 

merkbaar aanwezig is. Voor dadaïsten staat namelijk de vrijheid van de poëzie centraal. 

Daarvoor trachten ze 

 een maximum aan wanorde te scheppen […] door middel van het doorbreken van 

 grammaticale regels, het verwaarlozen van interpunctie, het experimenteren met typografie, 

 het naast elkaar plaatsen van elementen die geen verband met elkaar houden, het doorbreken 

 van genres, het uitbuiten van de klankwaarde van woorden in zogenaamde klankgedichten en 

 andere technieken. (Fontijn & Polak 1986: 189) 

Het zijn precies die dadaïstische elementen die Klein uitbuit in ‘Les jeux magnifiques’. In de 

poëticabundel benadrukt Klein daarenboven dat de moderne dichters de antipoëtische 

elementen van de dadaïsten beschouwen als bestanddelen van hun reine pohesie. In ‘Les jeux 

magnifiques’ voegt hij de daad bij het woord. We zien hier immers concrete poëzie waarbij 

beeld, klank en dus opnieuw taal centraal staan. De dichter verdwijnt daardoor logischerwijs 

op de achtergrond. Het dadaïsme is versintern verder ook impliciet aanwezig door de 

integratie van readymades en in zekere zin zelfs expliciet door de vermelding van het woord 

‘lettersymboliek’. Diezelfde lettersymboliek komen we dan weer tegen in Kleins versexterne 

poëtica waar hij ze enerzijds expliciet vermeldt en ze anderzijds ook impliciet aan bod laat 

komen door meermaals woorden door middel van hoofdletters te accentueren.  

 De reine pohesie vereist volgens Klein dan ook een aparte visuele benadering. De 

doorsnee lezer slaagt hier volgens Klein echter niet in doordat hij aan de oppervlakte van het 

gedicht blijft en geen aandacht heeft voor het taalmekanisme, de werkwijze van de dichter, het 

beeld- en woordmateriaal, de klanksuprematie of de functie van het woord. Klein neemt het 

de lezer dan ook kwalijk als die het fragmentarisch, irrationeel geheel simpelweg afdoet als 

hermetisch omdat de zoektocht naar inhoud niets oplevert. Die zoektocht is namelijk hoe dan 

ook tevergeefs: het gedicht wordt niet gelezen of verstaan, het wordt waargenomen aldus 

Klein. 

6.1.3. Verwijzingen naar de werkelijkheid 

Hoewel het autonome karakter van de poëzie overheerst, vinden we in zowel Uit een ijstijd 

geschreven als in Andere facetten hier en daar factoren die tegenwicht bieden aan het 

autonome taal- en woordspel. Er wordt namelijk op verschillende manieren naar de 

werkelijkheid verwezen. Zo stoten we in beide bundels op plaatsnamen uit de buitentalige 

werkelijkheid en verwijzingen naar een breed historisch verleden, die in Uit een ijstijd 
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geschreven door hun frequentie zelfs leiden tot semantische velden die de hele bundel 

beslaan. Verder brengen intertekstuele verwijzingen naar bijvoorbeeld Duchamps readymade 

‘Why Not Sneeze, Rose Sévaly?’ of Bretons semi-autobiografische roman Nadja het 

dadaïsme en surrealisme impliciet naar voren. Ook de talrijke voorbeelden van namedropping 

met onder andere Lautréamont, Vaché en Péret in beide bundels maken hier deel van uit. 

Opvallend daarbij is dat het merendeel van deze namen niet alleen terugkomt in 8 x Klein, 

maar ook in het surrealistisch manifest. In Uit een ijstijd geschreven zagen we vervolgens nog 

verwijzingen naar andere bekende figuren als Chessman en Schröder, evenals vermeldingen 

van een aantal bekende producten en concepten. In Andere facetten werden we tot slot 

geconfronteerd met elementen uit Kleins eigen levenssfeer en dan voornamelijk met 

happenings en performances. Tijdgenoot Panamarenko zien we bijvoorbeeld in ‘Panamarenko 

dies of laughter’, een gedicht dat zeer toepasselijk een happening lijkt te beschrijven. Ook het 

jazzcafé Sibemol, waar Klein performances hield, komt aan bod en in ‘VACHé’ lijken 

woorden als spektakel, scène en tumult zulke performances op te roepen.  

 Hoewel deze herkenbare elementen kunnen wijzen op een mimetische poëtica, hebben 

ze hier allerminst de bedoeling de werkelijkheid weer te geven. Die werkelijkheid maakt 

integendeel deel uit van de gedachten van de dichter en sijpelt op die manier in het gedicht 

door. Daardoor wordt er uiteindelijk een spanning teweeggebracht tussen realiteit en 

irrealiteit, tussen traditie en originaliteit. De mimetische elementen staan dus niet op zichzelf, 

maar gaan op in het autonome taalspel. Het is die wisselwerking tussen het bekende en 

onbekende die ervoor zorgt dat de lezer uit de werkelijkheid wordt weggerukt en het gedicht 

bijgevolg enkel vanuit het onderbewuste betekenis kan geven. Dit verdedigt Klein ook in zijn 

versexterne poëtica. Wat de dichter in gedachten bezighoudt, komt volgens hem namelijk 

onvermijdelijk in de pohesie terecht en schaadt daarom de autonomie van het gedicht niet. Net 

zo zag Breton al in dat wat artistieke en literaire producten betreft het soevereine denken 

“slechts [kan] schommelen tussen het besef van zijn volledige autonomie en dat van zijn 

strikte afhankelijkheid.” (Drijkoningen 1982: 335) 

6.1.4. Poëticale uitingen 

Tot slot vertolken ook de poëticale uitingen de autonomistische poëtica. Andere facetten vangt 

bijvoorbeeld aan met ‘Zo sneeuwden de woorden in 1965’, waarmee Klein lijkt aan te geven 

dat de woorden als bij toeval op het blad dwarrelden. Die associatie met sneeuw weerklinkt 

ook wanneer hij Vaché zijn avalanche, of nog inspiratiebron, noemt in het gedicht ‘VACHé’. 

Belangrijk daarbij is dat dit ook effectief nauw aansluit bij zijn versexterne poëtica, waarin hij 
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zowel de creatie als de receptie van pohesie als een pohesiestroom omschrijft met 

voornamelijk de woorden sneeuw of lawine. Op andere momenten wordt de schepping van 

pohesie bruusker weergegeven. In ‘Gedachte’ geeft Klein bijvoorbeeld aan hoe hij door 

opgetekende invallen in het wilde weg aan de materie voor zijn poëzie komt. Evenzo lezen we 

in ‘Jongens jongens een slijkvulkaan’ dat er met veel geknetter een komeet in zijn kamer is 

binnengedrongen. In ‘Collier de hyacint van een droom’ zijn we dan weer getuige van de 

inspiratie die zich met zijn klauwen vasthaakt in de dichters gedachten, waar de letters 

vervolgens worden uitgezaaid als metastases. Al deze uitingen voeden het vermoeden dat 

Klein gebruikt maakt van surrealistische technieken als de automatische schriftuur. Dat 

vermoeden wordt niet alleen impliciet, maar ook expliciet bevestigd wanneer Klein in 

‘Zimber’ aangeeft effectief de sprong gemaakt te hebben naar het surreële denken. 

6.2. Een nuancering van de autonomie 

Hoewel Kleins versinterne en -externe poëtica overwegend autonomistisch gekleurd is, zijn er 

toch een aantal bevindingen die dit autonome karakter enigszins relativeren en in de richting 

van een expressieve en pragmatische poëtica kunnen wijzen. Ten eerste bevat Uit een ijstijd 

geschreven enkele expressieve uitlatingen. Enerzijds merken we in een aantal gedichten een 

kritisch-reflecterende ondertoon op. In sommige gevallen is dat beperkt tot een afzonderlijke 

versregel of strofe, zoals in ‘Fauve Fauve’ of in ‘Zimber’. In dit laatste voorbeeld wordt het 

expressieve karakter bovendien versterkt door de prominente aanwezigheid van het lyrisch ik 

door middel van talrijke voornaamwoorden. In andere gevallen, zoals ‘Climat’, ‘De tijd 

zwerft onophoudelijk’ of ‘De eigenhandse schipbreuk’, beslaat die ondertoon echter een heel 

gedicht. Ook titels als ‘Tegen mijzelf’, ‘In mezelf Labrador’, ‘Je est un arbre’ of ‘Gedachte’ 

doen zo’n kritische reflectie vermoeden. Anderzijds geeft het lyrisch ik in ‘Gedachte’ ook 

lucht aan gevoelens van verlangen om proza in de lijn van Lautréamont te schrijven en van 

frustratie over de onmacht om al zijn plannen te realiseren. Ten tweede lijkt Klein in Andere 

facetten de lezer te willen overtuigen om zijn bundel Combinaat – mijn Foto aan te kopen. 

Doordat hij deze op een ludieke manier aanprijst, bespeelt hij het publiek.  

 Ook op enkele andere vlakken zwakt Klein de autonomie af die uitgaat van het 

surrealisme in het algemeen en de écriture automatique in het bijzonder. Wanneer hij het in 

‘Gedachte’ over te bewerken stof heeft, wordt de hypothese dat hij deze techniek toepast 

ietwat ondergraven. Het automatische en spontane wordt eveneens ondermijnd door de 

harmonie tussen vorm en inhoud in ‘Zimber’ of de functionele strofebouw in ‘ook Australië 

met heroïne’. Hoewel Breton die rationele inmenging principieel afzweert (Drijkoningen 
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1982: 302, 309), gaat Klein hier enigszins gematigder te werk.  

 Ofschoon deze versinterne elementen de autonomie van Kleins werk ietwat 

onderuithalen, betekent dat daarom niet dat hij hiermee zijn poëtica tegenspreekt. Uit de 

analyse van 8 x Klein blijkt immers dat die preoccupatie met autonomie ook in de versexterne 

poëtica enigszins gerelativeerd wordt. Zo ziet Klein de pohesie als afweer tegen de 

toenemende vermaterialisering, als verzet tegen de slagen van buiten uit en onderkent hij dat 

schrijvers van reine pohesie in hun werk een natuur- en kosmisch verlangen koesteren. Gezien 

de tijdsgeest en het milieu waarin Klein actief was, verbazen deze expressief-pragmatische 

elementen echter niet. De jaren zestig werden immers gekenmerkt door contestatie. De 

kritische generatie jongeren waartoe ook Klein behoorde, speelde daarbij een sleutelrol en 

ontketende een protestcultuur waarin vooral de westerse kapitalistische maatschappij het 

moest ontgelden. Een van de nefaste gevolgen van die consumptie- en welvaartsmaatschappij 

was bijvoorbeeld de snelle verkaveling, wat zorgde voor een tegenreactie die ook in de poëzie 

van Klein, en met name in Uit een ijstijd geschreven, doorschemerde. 

6.3. Prescriptieve poëtica 

Hoewel Van den Akker benadrukte dat het aannemelijk is dat er discrepanties tussen de 

versexterne en -interne poëtica kunnen bestaan, zijn de overeenkomsten die we tot dusver 

tussen Kleins versexterne en versinterne poëtica zagen zonder meer markant. De verklaring 

voor die consequentie vinden we in de sterk prescriptieve manier waarop hij zijn poëtica 

verkondigt en de plichtsgetrouwheid waarmee hij zijn voorschriften zelf naleeft. Hij laat zijn 

poëtica immers als de enige mogelijke voor zijn generatie gelden en geeft ook heel duidelijk 

aan wat pohesie niet hoort te zijn. Daarbij zijn vooral de traditionele dichters kop van jut, wat 

in zekere zin verbazend is aangezien voor de generatie van Klein die strijd reeds gestreden 

was. Ook voor de literaire kritiek heeft hij geen goed woord over want die had enkel aandacht 

voor de traditionele poëzie en liet de experimentelen liever links liggen. Dat is dan ook de 

reden waarom Klein en consorten het heft in eigen handen namen en zelf poëzie analyseerden 

en recenseerden. Daarnaast deinst Klein er evenmin voor terug om zijn voorgangers en 

tijdgenoten op de korrel te nemen, waarmee ook hij zijn aandeel had in de polemiek die het 

experimentele milieu in Vlaanderen destijds tekende. Zo verwijt hij de leden van Gard Sivik 

dat ze niet tot het uiterste durfden gaan en weigert hij zijn reine pohesie als experimenteel te 

beschouwen omdat deze, in tegenstelling tot die van de vijftigers, niet langer zoekend maar 

reeds volmaakt is. Denken we in dat opzicht bijvoorbeeld ook aan Paul de Vree die zijn 

voorgangers van Tijd en Mens als pre-experimentelen beschouwde.  
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 Verder mag de pohesie allerminst op de massa gericht zijn, wat getuigt van een eerder 

verheven kunstopvatting. “De instemming van het publiek moet als de pest gemeden 

worden”, lezen we ook in Bretons manifest. (Drijkoningen 1982: 344) Het is een 

aangelegenheid die niet voor iedereen is weggelegd: dichter wordt men immers niet, maar is 

men geboren, aldus Klein. De massa zal de reine pohesie dan ook minachten, maar dat kan de 

dichter alleen maar sterken in zijn overtuiging. Dit sluit ook naadloos aan bij de werkwijze die 

de vijfenvijftigers er met hun uitgaven in eigen beheer – zoals Andere facetten bijvoorbeeld – 

op na hielden. Zij ambieerden het grote publiek niet, maar keerden het officiële literaire 

circuit de rug toe en opereerden vanuit de marge.  

 Volgens Klein zijn externe poëtica mag pohesie ook in geen geval dienstbaar zijn. Er 

moet integendeel gestreefd worden naar pohesie om de pohesie. Dit valt perfect te rijmen met 

Kleins ideaal van de dichter als een vent die gruwt van alles wat met politiek te maken heeft 

en geen compromissen sluit. De bevinding van Bern dat politiek en literatuur voor de 

vijfenvijftigers onverenigbaar waren, wordt hiermee bevestigd. Evenzeer sluit het aan bij het 

“absolute non-conformisme” dat Breton predikt. (Drijkoningen 1982: 314, 328)  

 Tot slot neemt Klein het in zijn poëticabundel heel wat dichters kwalijk dat zij ter 

plaatse blijven trappelen in plaats van de taal telkens opnieuw te ontdekken. Pohesie is 

immers magie, een irreëel fluïdum dat zich niet in codex laat brengen. Ook in het 

surrealistisch manifest wordt die voortdurende evolutie genoemd als inherent aan het 

surrealisme. Van een surrealistisch cliché kan dus hoegenaamd geen sprake zijn. 

(Drijkoningen 1982: 312) Het citaat van Ezra Pound waarmee Klein Uit een ijstijd geschreven 

aanvangt, is dan ook treffend: “As for experiment: the claim is that without constant 

experiment literature dies. Experiment is ONE of the elements necessary to its life.” Ook dit 

voorschrift past hij in zijn eigen werk toe, zoals blijkt uit de diversiteit tussen de onderzochte 

bundels onderling, maar ook binnen de bundels zelf. Telkens zien we een woordkunstenaar 

aan het werk die het surrealistisch en dadaïstisch experiment op verschillende manieren 

invult. In Uit een ijstijd geschreven onderscheiden we zo drie soorten gedichten: de heuse 

‘woordverzamelingen’, de door interpunctie en hoofdletters iets meer gestructureerde 

gedichten en tot slot de prozagedichten. In Andere facetten sluiten sommige gedichten 

enerzijds nog aan bij wat we in Uit een ijstijd geschreven zagen, maar anderzijds bewandelt 

de dichter er ook andere experimentele paden met zijn jeux magnifiques. 
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7. Conclusie 

Aan het begin van dit onderzoek stelde ik me de vraag in hoeverre Kleins versinterne poëtica 

(impliciete en expliciete) uit de bundels Uit een ijstijd geschreven (1961) en Andere facetten 

(1967) overeenstemde met de versexterne (expliciete) poëtica uit 8 x Klein. Teksten over reine 

poHesie (1961). Van de zes decennia die zijn oeuvre inmiddels beslaat, stonden hier de jaren 

zestig centraal die in het Antwerpse artistieke milieu gekenmerkt werden door een protest- en 

verzetscultuur. Omdat die tijdsgeest voor menig kunstenaar erg bepalend bleek, besloot ik ook 

het literair-historisch gedrag van de auteur in mijn onderzoek te betrekken.  

 Uit de literatuurstudie bleek dat Abrams’ poëticamodel als classificatiemodel een 

diachronische beperking inhield, wat me deed besluiten om net als Sötemann de vier poëtica’s 

niet langer als period concepts te beschouwen. Concreet betekende dit dat ik naast de 

autonomistische poëtica – waar Klein volgens Abrams’ model in thuishoorde – ook op zoek 

ging naar elementen die wezen op een mimetische, pragmatische of expressieve poëtica. 

Omdat Abrams’ model bovendien bijna uitsluitend werd ingezet om versexterne poëticale 

opvattingen te beschrijven, besloot ik om gebruik te maken van het model van Van den Akker 

dat aandacht schenkt aan de versinterne en -externe poëtica en dat zowel op impliciet als 

expliciet niveau. Poëtica en werk als gescheiden circuits beschouwen leek me net als Dorleijn 

en Van den Akker immers artificieel. Als schakel tussen die versinterne en –externe poëtica 

hield ik tot slot ook rekening met het literair-sociaal gedrag van de auteur, gebaseerd op 

Dorleijns theorie over de auteursdimensie in poëticaonderzoek.  

 Reeds tijdens de analyse van de bundels stelde ik vast dat Kleins versinterne poëtica 

overwegend autonomistisch gekleurd was. De weergave van gedachtestromen die 

voortvloeiden uit de exploratie van het onderbewuste, de chaos die uit vorm en inhoud sprak 

en de verscholen poëticale opvattingen getuigden allemaal van een sterk autonome taal en 

deden bovendien invloeden van het surrealisme en dadaïsme vermoeden. Zelfs de schaarse 

aanknopingspunten met de werkelijkheid leken enkel vanuit het surreële betekenis te krijgen. 

Dat vermoeden won nog aan kracht na de analyse van de poëticale geschriften uit 8 x Klein. 

Teksten over reine poHesie, waarin de vaak impliciet gedestilleerde versinterne 

poëticaopvattingen expliciet bevestigd werden. Zelfs de nuancering van de autonomistische 

poëtica die ik in de dichtbundels aantrof, weerklonk in de versexterne poëtica.  

 Hoewel de poëticale opvattingen in Kleins poëzie voornamelijk impliciet naar voren 

kwamen en in zijn poëticale geschriften bijna uitsluitend expliciet weergegeven werden, 



78 

 

waren de gelijkenissen tussen de versinterne en -externe poëtica zonder meer treffend. Een 

mogelijke verklaring daarvoor vond ik in de sterk prescriptieve toon van het betoog in 8 x 

Klein, waar Klein zijn reine poëtica als de enige mogelijke voor zijn generatie bestempelde 

met geen enkel ander doel voor ogen dan zichzelf. Dienstbaarheid of politiek engagement 

waren daarbij uit den boze. Ik stelde dan ook vast dat zijn poëticale voorschriften in de lijn 

lagen van het woelige milieu waarin ze tot stand kwamen. Zo getuigden de kritische 

besprekingen van het werk van enkele tijdgenoten in 8 x Klein van de polemieken die destijds 

tussen de experimentelen onderling werden uitgevochten.  

 Hoewel ik hier slechts twee dichtbundels onder de loep nam, kan ik besluiten dat 

Klein door de jaren zestig heen dichtbij het experiment bleef, maar dat hij binnen dat 

experimentele veld wel steeds andere paden bewandelde. In die zin is hij wel degelijk de 

compromisloze experimenteel waar Brems het over had, maar dat Klein – zoals Segers in 

2010 beweerde – niet geëvolueerd is, wordt hier dus in een ander daglicht gesteld. Nu vijftig 

jaar later signeert hij zijn werk echter nog steeds met de titel ‘experimenteel’, waardoor de 

vraag zich aandient of dit begrip vandaag nog dezelfde lading dekt. Is hij met andere woorden 

in de decennia die volgen nog steeds die ‘wild-om-zich-heenslaande’ experimentele dichter 

uit de jaren zestig? Deze vraag biedt dus nog heel wat mogelijkheden voor verder onderzoek. 
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8. Samenvatting en abstract 

Samenvatting 

Ben Klein, een van de angry young men die in het Antwerpen van de jaren zestig op de 

literaire barricades stonden, genoot in de literatuurstudie nog maar weinig aandacht.  Dat heeft 

onder meer te maken met de houding van de dichter die met zijn werk al meer dan vijftig jaar 

bewust onder de radar blijft. Een uitspraak als die van Gerd Segers in 2010 als zou Klein 

sinds de jaren zestig als experimenteel dichter niet geëvolueerd zijn, trekt dan ook de 

aandacht. In dit onderzoek werd daarom een deel van het oeuvre van Klein onder de loep 

genomen, waarbij de vraag gesteld werd in hoeverre diens versinterne poëtica (impliciete en 

expliciete) uit de dichtbundels Uit een ijstijd geschreven (1961) en Andere facetten (1967) 

overeenstemde met de versexterne (expliciete) poëtica uit de poëticabundel 8 x Klein. Teksten 

over reine poHesie (1961). Van de zes decennia die zijn oeuvre inmiddels beslaat, stonden 

hier dus de jaren zestig centraal die in het Antwerpse artistieke milieu gekenmerkt werden 

door een protest- en verzetscultuur. Omdat die tijdsgeest voor menig kunstenaar erg bepalend 

bleek, werd ook het literair-historisch gedrag van de auteur in het onderzoek betrokken. 

 Voor dit soort poëticaonderzoek wordt Abrams’ poëticamodel als toonaangevend 

beschouwd, maar als classificatiemodel houdt het een diachronische beperking in. Daarom 

werden in navolging van Sötemann de vier poëtica’s niet langer als period concepts 

beschouwd, maar werd er naast de autonomistische poëtica – waar Klein volgens Abrams’ 

model in thuishoorde – ook aandacht besteed aan elementen die wezen op een mimetische, 

pragmatische of expressieve poëtica. Abrams’ model werd bovendien bijna uitsluitend ingezet 

om versexterne poëticale opvattingen te beschrijven, waardoor het theoretisch kader diende 

aangevuld met het model van Van den Akker dat aandacht heeft voor zowel de versinterne als 

versexterne poëtica en dat telkens op impliciet en expliciet niveau. Als schakel tussen die 

versinterne en –externe poëtica werd tot slot ook rekening gehouden met Dorleijns 

auteursdimensie.  

 Reeds tijdens de analyse van de bundels bleek dat Kleins versinterne poëtica 

overwegend autonomistisch gekleurd was. De weergave van gedachtestromen die 

voortvloeiden uit de exploratie van het onderbewuste, de chaos die uit vorm en inhoud sprak 

en de verscholen poëticale opvattingen getuigden allemaal van een sterk autonome taal en 

deden bovendien invloeden van het surrealisme en dadaïsme vermoeden. Zelfs de schaarse 

aanknopingspunten met de werkelijkheid leken enkel vanuit het surreële betekenis te krijgen. 
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Dat vermoeden won nog aan kracht na de analyse van de poëticale geschriften uit 8 x Klein. 

Teksten over reine poHesie, waarin de vaak impliciet gedestilleerde versinterne 

poëticaopvattingen expliciet bevestigd werden. Zelfs de nuancering van de autonomistische 

poëtica die ik in de dichtbundels aantrof, weerklonk in de versexterne poëtica. 

 Hoewel de poëticale opvattingen in Kleins poëzie voornamelijk impliciet naar voren 

kwamen en in zijn poëticale geschriften bijna uitsluitend expliciet weergegeven werden, 

waren de gelijkenissen tussen de versinterne en -externe poëtica uiteindelijk zonder meer 

treffend. Een mogelijke verklaring daarvoor was de sterk prescriptieve toon van het betoog in 

8 x Klein, waar Klein zijn reine poëtica als de enige mogelijke voor zijn generatie 

bestempelde. Zij had geen enkel ander doel voor ogen dan zichzelf, waardoor dienstbaarheid 

of politiek engagement uit den boze waren. Kleins poëticale voorschriften lagen dan ook in de 

lijn van het woelige milieu waarin ze tot stand kwamen. Zo getuigden de kritische 

besprekingen van het werk van enkele tijdgenoten in 8 x Klein van de polemieken die destijds 

tussen de experimentelen onderling werden uitgevochten.  

 Hoewel in deze studie slechts twee dichtbundels bestudeerd werden, kon niettemin 

besloten worden dat Klein door de jaren zestig heen dichtbij het experiment bleef, maar dat 

hij binnen dat experimentele veld wel steeds andere paden bewandelde. In die zin was hij wel 

degelijk de compromisloze experimenteel waar Brems het in Altijd weer vogels die nesten 

beginnen (2009) over had, maar dat Klein – zoals Segers in 2010 beweerde – niet geëvolueerd 

is, werd hier dus in een ander daglicht gesteld. 
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Abstract 

Ben Klein is said to have remained stuck in the experimental poetry he debuted with at the 

turn of the 1960’s. In this master dissertation we have therefore studied the poet’s poetics of 

this period by asking ourselves the question to what extent his verse internal poetics in the 

poetry books Uit een ijstijd geschreven (1961) and Andere facetten (1967) both implicitly and 

explicitly matched his verse external poetics expressed in 8 x Klein. Teksten over reine 

poHesie (1961). Given the socio-politically tense period in which this poetry was grounded, 

we have moreover linked these findings to the poet’s socio-literary behaviour. In the end, it 

appeared that his poetics were of a rather autonomous kind which he meticulously lived up to 

both in his poetry and everyday life. Although he did not move away from the experimental 

roots, he nevertheless incessantly sought for new ways of experimental expression. 

Trefwoorden 

Ben Klein, poëticaonderzoek, poëzieanalyse, experimentele poëzie, jaren 1960, 

literatuurgeschiedenis, surrealisme. 

Ben Klein, study of poetics, poetry analysis, experimental poetry, 1960’s, literary history, 

surrealism.
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10. Bijlagen 

Bijlage 1: ‘Fauve Fauve’ 
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Bijlage 2: ‘Gedachte’ 
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Bijlage 3: ‘Zimber’ 
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Bijlage 4: ‘ook Australië met heroïne’ 
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Bijlage 5: ‘VACHé’ 
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Bijlage 6: ‘Collier de hyacint van een droom’ 

 

 

 


