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VERBAJ
plasficism

plastiese (of beeldende) kunsten zijn volgens
koenen-endepols boetseren en beeldhouwenfil.
het bijvoeglijke naamwoord duidt erop dat zij de
eigenschap bezitten aan iets aan gedaante of
vorm te kunnen geven, uít (van)een vormeloze
massa een beeld te kunnen scheppen (maken).

het adjektief is hier uíteraard metonymies ge-
bruikt: slechts de kunst-oefenaar kan plasties zijn:
hij maakt een plastiek, een boetseer- of beeld-
houwwerk, anders gezegd een beeldQl: in het al-
gemeen zijn beeld en plastíek in bovengenoemde
resultatieve zin in de kunstzinnige sektor 2 termen
die te substitueren vallen. ze staan voor de resulta-
ten van een kreatief kneed- of houwproces. waar-
schijnlijk zal de hantering van het woord 'plastiek'
meer voorkomen bij de boetseerkunst, i.t.t. een
zeker privilege van de term'beeld' m.b.t. de beeld-
houwkunst (m.n. voor een realisties werk).

in AH 7-2 (artikel 'aantekeníngen bij 'objective-
ring', 'visualiseilng' en 'beeldwording' m.b.t. de
moderne powezie') heb ik'beeld' breder dan op
artistiek terrein gebruikelijk is omschreven als vi-
sueel tastbaar kreatief gestalt-teken, organies

rrrXftnrrusro

plastic (or figurative) arts are - according to
the dutch dictionary koenen-endepols - mo-
delling (in clay) and sculpturing (1). the adjec-
tive indicatesthatthey have the property of be-
ing able to gíve shape or form to something, oÍ
being able to create {make) a statue f rom (of )

a formless mass. the use of the adjective here
is, of course, metonymic: it is only the artist
who can be plastic: he makes a work of plastic
arL a modelling work or sculpture, a figure(2)
(to put it otherwise): in general in the resulta-
tive sense mentioned above figure and work
of plastic art are in the artistic section 2 terms
that can be interchangeable. they stand for
the results of a creative modelling- or cutting
process. probably the use of the word '(work
of ) plastic (art)'will be more f requent in the
art of modelling, as opposed to a ceftain pri-
vilege of the term 'figure' in relation to sculp-
ture (especially for a realistic work).

in AH 1-2 (article: 'notes to objectivation,
visualization and 'figure becoming' in rela-
tion to the modern pouitry) i def ined 'figure'in
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geheel van tekens, (ín casu: mogelijkheden tot
zíchtbaarheid en tastbaarheíd, voorlopig geëffek-
tueerd; blz. 29 vv. )

in de grafies-beeldende powezie is er sprake van

een beeldworden van én een beeldbepalen door
letters (meestal in de organiese eenheid van
woord(en)). het literaire visuele kunstwerk ís het
dynamiese resultaat van een tweevoudige visuali-
seríng: het verwijst in de tweede macht naar de
zín-voor-míj (tot betekende geworden beeld), die
op zijn beurt een persoonlijke openbaring ís van de
werkelijkheid.

de huidige powezie waartoe ík meen een bijdrage
te leveren, wil zorgen voor een beeldvergroting
en -verbetering t.o.v. voorafgaande literaire
werken.

het gaat om een (meer, beter) voorwerpelijk
maken, zowel door de maker als door de her-
schepper (naar beide zijden: lichamelijk/
geestelijk): zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, proef-
baar, ruikbaar (reukbaar), verstaanbaar (te over-
zien, in te zien). dit betekent op het stuk van de
grafies beeldende powezie aandacht voor de
ruimtelijkheid van de tekst: de ruimte om, ach-
ter, voor; het vlak en/of het materiaal; de inter-
tekstuele ruímte; zij alle gaan nauw samenwerken
met het woord (de woordgroep). de tekst door-
breekt de ruimte, maakt ruimte (vlg. geluid, lawaai
maken) en neemt ruimte (in). haar plaats, vorm
(corpus: grootte, diepte, vlakverdeling, lijnvoe-
ring ), kleur worden funktioneel in de synthese met
de betekenden.
de (visuele) poëzie is van de lange baan, zij - de
powezie - heeft eerder diepte; om 'erin te vallen',
er iets in te zien. deze diepte is niet het ríjke ravijn
van verheven gedachten of sterk persoonlijke ge-
voelens, ook niet de engte van het woord als ding,
maar de diepte van de taal als een kreatieve syn-
these van vormgeving en inhoudelijke vondst.
deze wisselwerking, het op elkaar afgestemd zijn
van vormgevend en inhoudelijk aspekt, wordt o.a.

a wider sense than is usually done in the artis-
tic field as a visual tangible creative 'ge-
stalt'-symbol, organic whole of symbols (i.c.:
possibilities forvisibility and tangibility, bein g
effected for the present; page 29 and follo-
wing).
in the graphical-figurative pouitry we meet a
'figure-becoming' of and a 'figure-defining'
by characters (usually in an organic whole of
word(s)). the literary visual work of art is the
dynamic result of a two-fold visualization: it
refers in the second power to the meaning-
for-me (a figure that has become a symboli-
zed thing/idea) which in its turn is a personal
revelation of reality.

the present pouitry to which i contribute i

think,wantsto provide afígure - enlargement
and - amelioration with regard to precedíng
literary works.

the idea is a lmore, better) object - making of
things, by the creator as well as by the re-creator
(to both sides: physical/spirituall:so that they
can be seen, heard, touched, tasted, smelt,
intelligible (looked over as a whole, under-
standablel. this means in the f ield of the gra-
phical-figurative pouitry: attention Íor the
spatiality of the text: the space around, behind,
in front; the plan and/or the material; the in-
tertextual space; all of them will closely co-
operate with the word (the word-group). the
text breaks the space, makes space (cf.
noise, making noise) and takes (its) space. its
place, form (corpus: size, depth, arrange-
ment of the text, use of linesl, colour become
functional in the synthesis with the symbo-
lized things. the (visual) poetry has been 'put
off the long shelve', it - pouitry - has rather
depth; you can fall into it, see something in it.
this depth is neither the rich ravine of lofty
thoughts or strongly personal feelings, nor
the narrowness of the word as a thing, but
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mogelijk gemaakt door de in ontwikkeling zíjnde
techniek. de poweet stelt zich hier posítief op, ver-
breedt steeds zijn werkterrein, (blikveld): hij heeft
niet alleen - om tot een ruimtelijke ordening op
het papier te komen - aandacht voor de tech-
niese middelen van nu, maar ook voor het alle,
daagse en/of industrieel voortgebrachte voor-
werp, vanuit poweties standpunt het 'halffabrí-
kaat' dat mogelijk reeds lettervormen in zích
draagt; resp. op zich verdraagt, d.i. ín de ontmoe-
ting met letters (of taalklanken) met wederzijdse
bei'nvloeding inherent onderdeel wordt van een
poweties geheel. m.n. ís dit materiaal te gebrui-
ken, weg te werpen, te verorberen, etc.; slijt het in
het gebruik. zo zal een bijdrage geleverd worden
tot het egaliseren van de overdreven gedachte aan
de onmisbare belangrijkheid van het gedicht. het
mag nu kapot. poetry has to cause its renewal.

van de beeldverbetering in de visuele powezíe on-
derscheidt zich de vergroting van de ruimte/de
verbetering van de ruimtelijkheid van de taal-
klank. stempartities, vokale orkestraties, rítme-
cellages, rondo's, taalkanons, variaties op een
eventueel meerstemmig taalthema (leitmotiv ), be-
werking ( uitwerking ) van een hoofdtekst (-woord )
ontstaan dank zij de gebruikmaking van elektro-
a koestiese appa ratu u r.

ten behaeve van een grotere/betere objektivering,
ín dit geval een meer zelf presenteren van de taal-
klank (aandacht voor de produktie, het maken),
ten behoeve ook van een uitbreiden van de taal-
schat, de klankrijkdom, zal de foniese poweet ex-
perimenteren aan de vage grens met de muziek en
van onderop werken: bruitismen, onomatopeeën,
gedeelten, variatíes van taalklanken of (stukken
van) woordklanken ritmies geleed, in een keten
geplaatst en/of gelaagd worden hoorbaar.
het streven tot beschikbaarheíd voor de ander, in
de zin van verstaanbaarheid, een meer voorwer-
pelijk-zijn voor zijn geestelijk aspekt, zal tot over-
eenstemming moeten komen enerzijds met het
streven tot een vrijblijvende interpretabiliteit, an-

the depth of the language, as a creative syn-
thesis of form-giving and the content of the
f ind.
this interplay,the 'tuning', of the form-giving
aspect to the content aspect and v.v. is i.a.
made possible by the developing technique.
the pouit takes a positive attitude, enlarges
again and again his working-field (his view
on things). in orderto get at a spatial arrange-
ment on the paper he not only takes interest
in the modern technical means, but also in
the everyday-industrially produced article,
from a pou-etical point oÍ view the'semi-ma-
nufacture', that possibly has the letterforms
already in it, resp. endures on it, i.e. in the
meeting with letters (phones) when mutually
inf luencing each other, it becomes an insepa-
rable part oÍ a pou-etic whole. especially this
material can be used, be thrown away, be
swallowed up, etc. it wears out when it is
used. in this way a contribution will be made
to the levelling down of the exaggerated idea
of the indispensable impoftance of the poem.
it may go to pieces now. pouitry has to cause
its renewal.

the enlargement of the space/the amelioration of
the spatiality of the (linguistic ) sound distinguis-
hes itself from the figure-amelioration (-en-

largement) in the visual pouitry. voice-parti-
tions, vocal orchestrations, rythm'cellages',
rondos, linguistic canons, variations on a lin-
guistic theme ('leitmotiv'), arranged for seve-
ral voices, arrangement (elaboration) of a

main text (-word) are born thanks to the use
of electro-acustic a pparatuses.

forthe sake of a greater/better objectivation,
in this case a more self-presentation of the
sound (attention forthe production, the pro-
cess), also for the sake of an enlargement oÍ
the vocabulary, the sound-richess, the
phonic pouit will experiment at the vague
borderline with music and work from the
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derzíjds met het verlangen samen te werken met
het woord.

ik kom hier bij het tweede punt betreffertde de ob-
jektivering van het gedícht, dat nauw samenhangt
met de verbetering van de ruimteliikheid: de aan-

dacht voor heÍ vrijheidsaspekt zowel van het
woord als van de kijker/hoorder.
powezie wil een talen naar taal ziin, op respek-

terend-ludieke wijze omgaan met taal (réiouissan-

ce van het woord). het audio-poweem ís de (we'

der)geboorteschreeuw van taal, de vroedvrouw
de audio-poweet. het woord wordt bevríid uit de

zekere slaverníj van de gedachte en het betekende
gevoel, het wordt voorgelicht bij de ontsnapping
uit de cel van het boek. geen inliiven, verbruiken,
misbruiken, bewerken, in de zin van pressie uit-
oefenen, verkrachten, maar een gebruiken van,

een samenwerken met het beschikbaar gemaakte

taalgeheel, om er tegeliik een originele noot aan

toe te voegen.
het streven is, tot een eenheid te komen van taal
als teken (middel ) en taal als doel (voor taal dan

m.n. te lezen: hetwoorddeel, het woordgeheel, de

woordgroep). dit betekent niet een eenziidíg ak-

sent leggen op de vorm, maar een interesse voor

tekenen en betekenen (voor teken-'taal' en

taalteken), voor het klankding én de verklanking;
een interesse voor een plurivalente beweging van-

uit de tot zijn recht gekomen tekst. deze, een mag-
neet-ín-aanbouw, zendt in de ontmoeting met de

herschepper konsentries ziin krachtlíinen uit (3l,.

het gaat om een striiken langs, een voorzíchtíg ko-
puleren en/of ontkoppelen tot er een spelobiekt
ontstaat voor u, lezer/kiiker/hoorder, in uw licha-
melijk/ geestelijke mogeliikheden; het gaat om een

vinden en een zodanig konstrueren(41 dat zícht
geopend wordt voor (op) een zoeken en ontdek-

ken door uw buurman.
de welwillendel\l reproducent, erop uit om ziin

aktieradíus in de ruimte van de linguistische over-

dracht te vergroten, zal de voelhoren van het'ra-
darwoord' (6it, vrijblijvend meervoudig uitlegbaar

bottom upwards: bruitismes, onomatopoeias
parts, variations oÍ sounds or (parts oÍ) word
sounds rythmically articulated, put in a chain
and/or in layers, become audible.
the striving for an availability for the other, in
the sense of intelligibility, a more being-dis-
pensible for his spiritual aspect, will have to
come into harmony with the striving for a

many-sided interpretability as well as with
the desire to cooperate with the word.

now i come to the second point concerning
the objectivation oÍ the pouim, which is clo-
sely related to the amelioration of the spatia-
lity: the interest in the freedom-aspect of the

word as well as of the looker-on/listener.
pouitry wants to be a longing Íor language, a

getting on with language in a respectful-play-
ful way ('réjouissance' of the word). the
audio-pouim is the (re)nascence-cry of Ian-

guage, the obstetrician the audio-pouit' the
word is liberated from a sort of slavery of
thought and the symbolized feeling; it is

enlightened when escaping from the cell of
the book. no annexation, using up, abusing,
adaptation, in the sense oÍ exercising pres-

sure, violating, but a use of, in cooperation
with the whole of the language made avai-
lable, in order to add an original note to it at
the sametime.
his aim to come to a unity of language as a
symbol (means) and language as a target (by

language i now mean:the part of a word, the
word as a whole, the word groupl. this does
not mean that he puts an one-sided stress on
the form, but an interest in drawing and sym-
bolizing (for the language designed and the
linguistic syrnbol), for the sound-thing and
the sounding; an interest in a plurivalent
movement from the text when it has

appeared to full advantage. it is a magnet-
'under construction' and it sends out its
strong lines in a concentrical way when mee-
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gestalt-teken, op gang helpen, de eerste aanzet
van bewegen sublimeren en aldus op het scherm
sporen achterhalen van verwante woorden
(woordkombinaties)plus een zeker veld van bete'
kenden binnen bereik vermoeden.

in de vokale zetting (orkestratíe) zal wellicht ten

behoeve van duidelijkheid met betrekkíng tot de

uitvoering een aderlating aan de grafiek plaats-
hebben (l\. ín f ilm en t.v. echter bestaat er de mo'
gelijkheid, de ritmiese (fonetiese) typografie van

van ostayen (klemtoon m.í. op beide: op het fone-
tiese en het grafiese) - zii het anders technies,
met een vergroting in tijd en niet zozeer foneties
dan wel fonies voort te zetten (klankbeeld, gra-
fonies werk, fonograf iek).

kom ik weer teruE op mijn uitgangspunt: de ter-

men 'plasties', 'plastiek', door te wiizen op een an-
dere betekenis van het woord 'plasties', verwant
met de vermelde, n/. de eigenschap bezittend
van te kunnen worden gemodelleerd. plastici-
teit bezitten is kneedbaar, bruikbaar ziin voor vele
vormen- in de relatie met de maker en de
reproducent is het woord, het verbum, te vergelii-
ken met klei, met een brood klei, met een ter
sprake te brengen/sprekend model. beide, poweet
en kijker/hoorder nemen en geven (weer, op-
nieuw).bij de huidige poweet men denke aan
zijn aandacht voor de vorm - zijn werkelijkheid en

taalwerkelijkheid nauw met elkaar verbonden. de
(intuitieve) vondst ontstaat niet vóór het omgaan
met taal maar erin: taal leeft met hem, in zijn on-
derbewustzijn, in de beleving.
in de konstruktie welke een ruimtelijk, een vrij en
een overdraagbaar maken is van zowel het bete-
kende als het teken, laat de maker mogelijkheden
open voor lichamelijke/geestelijke aktiviteit van de
ander als coupeur-modelleur (meervoudig uítleg-
gen, verrek-beleven, associitren van klanken of
van betekenden, omslaan, vouwen, knippen, snui-
ten, gebruiken, ten gehore brengen, tot gebruíks-
voorwerp maken, afronden ).

ting the recreator.(3)
it is a stroking along, a cautiously copulating

and/ or loosening until there is a play-object
for you, reader/looker-on/listener, in your
physical/spiritual possibilities. the thing is to
find and to construct(4) something in such a
way that a view is being opened towards (for)

a seeking and a discovering by your neigh-
bou r.aiming at enlarging this radius for action
in the space of the linguistic conveyance the
good willing(5) reproducer will get the ten-
tacle of the 'radarword',(6) plurivalent 'ge-

stalt'-symbol, started, will sublimate the
start and so on the screen hunt down traces
of cognate words (wordcombinations) and
guess the existence of a certain Íield of sym-
bolized things within his reach.

in the vocal setting (orchestration) a bleeding
to the graphical form-giving will probably
take place forthe sake of clarity in relation to
the execution(7). in film and t.v. however
there is the possibility of continuing the
rythmical (phonetical) typography of the bel-
gian poet van ostayen (according to me:

stress on both the phonetical and the graphi-
cal side). but with other techniques, with an

enlargement of time and more in a phonical
than in a phonetical way (sound-film, grapho-

nic work, phonography ).

now i come back to my staning point: the
terms 'plastic', '(work of) plastic (art)', by
pointing at another meaning of the word
'plastic', related to the one mentioned be-
fore: viz. having the property of being able to be

modelled. possessing plasticity is being
mouldable (kneadable), is being able to be

used f or many forms. in relation to the maker
and the reproducer the word, the verbum,
can be compared with clay, with a cake of
clay, with a modelthat will be introduced and

that 'speaks'. both the pouit and the looker
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verbaal-plasticisme duidt op de in beginsel actieve
kwaliteit van een (woord )tekst: plastíciteit, kneed-
baarheid, het bruikbaar zijn voor 'n vormgeving;
het duidt tevens op de mogelijkheid van maker en
herschepper om te verbeeldenSl , breder om te
'kneden', te vormen.
verbaal-plasticísme is geen term die zich beperkt
tot de grafies-beeldende richting. verbaal is: woor-
delijk ('werk'woordelijk); mondeling; door míddel
van de taal. plasticísme in de zin van plasticiteit is
ook de kneedbaarheid voor een audítieve (voorlo-
pige ) eindvorm.

verbaal-plasticisme is (voorlopig) het schep-
pen (handelen) en herscheppen, het ademen
en herademen van een powetiese (woord)-
tekst.

onllistenertake and give (again, anew).
forthe pouit - cf. his interest in the form -
reality and reality of language are closely
related. the (intuitive) find does not come up
before the use of language, but when he is
using it: language lives with him, in his sub-
conscience, in how he witnesses it.
in the construction which is making spatial,
free and conveyable of both the symbolized
thing and the symbol itself, the mecha-
nic(ian) leaves opportunities open for physi-
callspiritual activity of the other as cutter-
modeller (ex-plaining in several ways, AH-er-
lebnis, associating sounds or symbolized
things, turning, folding, cutting, blowing,
using, performing, making to an object for
use, rounding off ).

verbal plasticism indicates the principally ac-
tive quality of a (word)text: plasticity,
moulding, usefulness for a modelling; it also
indicates the possibility of creator and recre-
ator to figure, in a wider sense to mould, to
form.
the term verbal plasticism is not limited to
the graphical-figurative direction.'verbal' is;
having to do something with words (verbs);
oral; by means of the language. plasticism in
the sense of plasticity is also the mouldiness
for an auditive final form (for the time being).

verbal-plasticism is (for the present) creating (ac-

ting)and recreating, the breathing and re-breath-
ing of a pou-etic (word)text.
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NOTEN:
(11 raadpleegt men 'beeldend' dan vindt men: de

beeldende of plastiese kunsten: de teken-, gra-
veer-, ets-, schilderkunst enz.

(21 koenen/endepols identificeren 'beeld' en
'plastiek' niet. de vervangingsmogelijkheid
volgt echter uit de gelijkstellingen: 'plastiese

of beeldende kunsten' en 'beeldend of plasties
vermogen van een schrijver'(de laatste ook in
de kleine van dale ).

interessant om te vergelijken is: 'plastiese taal',
als oneing. aangeduíd: aanschouwelijke, dui-
delijk beeldende, met beeldende kracht, sug-
gestieve, levendig voorstellende; 'beeld' is hier
nauw verbonden met 'aanschouwing'; 'plas-

tiese uitbeelding van zaken' is dan een verster-
ken d ('du idelijk' ) pleonasme.

(31 de vorm strekt zich uit van de strak geome-
triese tot de 'amorfe'. doel ís een minder in
zichzelf gekeerde eenheid te bereiken dan
mondriaan voorstond (rigoureuze abstraktie

tot een (vrij)staties, rustig evenwicht, vanuit
de idee van universalisme).

(41 ter onderscheid met de poésie pure zou ge-
steld kunnen worden dat er in het verbaal-plas-
ticisme sprake is van een meer rationele i.t.t.
ee n meer o n de r bewu ste ko n stru ktie.

l5l 'voor die willen - en taalinventiviteit bezitten

- is iets gemakkelijk'.
(61 (pauldevree)
(71 hulp van fonetiese tekens, muzikale aanwijzin-

gen (staccato, rubato, etc.); relatieve notatie-
mogelíjkheid (spreeklijn, kwintbereik en maat-
índeling; op papier gezet in samenwerking met
cor doesburg, elektro-akoestikus bij de NCRV-
radio ).

(81 visualisering, tastbaarmaking in drievoudig
opzicht. tot het vormen behoort ook het ver-
klanken en mogelijk het vergeuren. zie 'taal om

te ruiken.

NOTES:
(1)look up 'plastic' and you will find: the

plastic or figurative arts: drawing, engra-
ving. etching, painting, etc.

(2) koenen-endepols do not identify 'figure'
and'work of plastic art'. the possibility Íor
a substitute, however, results Írom the
equalizations: 'plastic of figurative arts'
and'f igurative or plastic capacity of an au-
thor' (the latter also in the dutch dictio-
nary van dale, small edition). it is interest-
ing to compare: 'plastical language', not
properly indicated: demonstrating, {clear-
ly) figurative, with figurative power, sug-
gestive, lively representin g.
'clear' and'f ig urative' ('plastic') are close-
ly related.

(3) the form reaches from strictly geometric
to 'formless'. its aim is to reach a less in-
trovert unity than mondrian propagated
(strong abstraction for a rather static,
quiet balance, from the idea of universa-
lism).

(4)to distinguish 'verbal plasticism' from
'pure poetry'it can be said that in verbal
plasticism we meet a more rational - in
contradistinction to a more subconscious
construction.

(5) 'nilvolentibus arduum': forthose who are
willing - and who are gifted with a lan-
guage inventivity - something is easy.

(6) {paul de vree)
(7) help of phonotypes, musical indications

(staccato, smorzando, etc.); possibility for
relative notation (speak line, quint-reach
and time-division; written down in coope-
ration with cor doesburg, electro acusti-
cal technician for the ncrv-radio).

(8) visualizing, making tangible in the third
power. to the forming belongs also the
sounding (vocalizing) and possibly the
tasting and the'odourisation'. see my arti-
cle'lang uageto be smelt'


