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De lokroep van het Engels
Taalbeleid op z'n Nederlands

Reinier Salverda
werd geboren in 1948 in Arnhem.

H

Studeerde Nederlandse

et oudste taalmateriaal dat al duidelijk herkenbaar is als
taal- en letterkunde aan de Vrije
Nederlands dateert van de achtste eeuw. Het gaat om een
Universiteit Amsterdam. In de jaren
Utrechtse doopbelofte van dertien eeuwen geleden: „Gelotachtig was hij als neerlandicus
bistu in got alamehtigan fadaer" - „Geloof je in God (de)
verbonden aan de Universitas
almachtige vader?" Nog weer een stuk ouder is de taalgrens
Indonesia to Jakarta. Sinds 1989 is
tussen Romaans en Germaans, die nu al zo'n 1600 jaar in
hij hoogleraar Nederlandse taal
ruwweg hetzelfde gebied door Noordwest-Europa loopt. De
en letterkunde aan University
Nederlandse taal gaat veel langer mee dan de politieke conCollege London. Hi j publiceert
stellaties die er in de loop der eeuwen in de Lage Landen heb- geregeld op het gebied van de
ben bestaan. Zij zal dus ook heus niet zomaar in het niets vermoderne Nederlandse taalkunde
dwijnen. Daarop wijst ook bijvoorbeeld de wederopbloei
en de Indisch-Nederlandse
van het Nederlands in Vlaanderen in de afgelopen 200 jaar.
literatuur, en is lid van de redactie
Deze „onverwoestbare levenskracht van het Nederlands",
van „Ons Erfdeel" en „The Low
zoals Ludo Beheydt dat noemt, geeft vertrouwen in de toeCountries".
komst van onze taal, een vertrouwen dat breed gedragen
Adres: Department of Dutch,
wordt door schrijvers, taalkundigen, sociologen en politici.
University College London, Gower
Van groot belang is hierbij ook de actieve rol die de NederStreet, London WC1E 6BT,'
landse Taalunie sinds 1980 speelt bij de standaardisering
Groot-Brittannie.
van spelling, grammatica en terminologie, het maken van
woordenboeken, de ondersteuning van het taalonderwijs,
de ontwikkeling van taaltechnologieen, en de internationale bevordering
van het Nederlands. Verder valt to denken aan de populariteit van Onze
Taal en haar Taaladviesdienst; het jaarlijkse Groot Nationaal Dictee; en de
NRC-Handelsblad-prijsvraag voor Nederlandse equivalenten van veelgebruikte Engelse woorden zoals airbag (botsballon), downloaden (binnenhalen) en.
hyperlink (doorklikpunt). Zeer interessant zijn hier ook de recente lofzangen op het Nederlands van respectievelijk Toon Hagen en Hugo Brandt
Corstius. (1) Uit dit alles spreekt een krachtig vertrouwen in de toekomst van
het Nederlands.

Zwalken van incident naar incident
Er is echter weinig reden om nu maar tevreden achterover te gaan zitten. Want
op de drempel van het nieuwe millennium staan we voor een aantal nieuwe en
niet te onderschatten uitdagingen. In mei 2000 heeft de Taalunie te Gent een
conferentie belegd om de gedachtevorming hierover te stimuleren. Op deze
conferentie over „Taalbeleid en Taalvariatie" stonden de volgende drie problemen centraal.
Allereerst is er de invloed van internationale ontwikkelingen zoals globalisering, Europese eenwording en de snelle opmars van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT), die alle drie de druk van het Engels op positie en
gebruik van het Nederlands versterken. Ten tweede is er de veranderende taalsituatie in Nederland dat nu een immigratieland is geworden, met als gevolg
levendige discussies over enerzijds het belang van het Nederlands, en anderzijds plaats en functie van de eigen taal en cultuur van etnische minderheden.
Als derde grote uitdaging is er de opkomst van nieuwe ideen en inzichten over
taal en taalbeleid. Europese eenwording en globalisering betekenen in een aantal opzichten het einde van de negentiende-eeuwse natiestaat, maar houdt dit
nu ook het einde in van de daarmee verbonden drie-eenheid „een land, een
yolk, een taal"? Nieuwe ideeèn zijn hier nodig, maar welke? Deze vraag leidde
in Gent tot een vooralsnog theoretische discussie. De vraag hoe nieuwe inzichten en ideeèn vertaald zouden moeten worden in concreet taalbeleid, werd wel
gesteld maar niet beantwoord. Wel zou de Taalunie - aldus Algemeen Secretaris Koen Jaspaert - nieuwe wegen moeten inslaan, om in de snel veranderende
wereld van vandaag effectief te kunnen opereren. In het voorbijgaan typeerde hij daarbij het tot nu toe gevoerde taalbeleid als „monumentenzorg" - een
losse Hodder waarmee hij zichzelf politiek buiten spel dreigde te zetten, zoals
duidelijk uitkwam toen Toon Hagen een welsprekend en doordacht pleidooi
hield voor een actief taalbeleid ten behoeve van het Nederlands, en voor een
effectieve taalzorg die helemaal geen monumentenzorg is, maar integendeel
een dringend sociaal, economisch, cultureel en politiek belang van de Nederlandse taalgemeenschap.
Deze tegenstelling illustreert wat ik zie als vierde kernprobleem, namelijk
de interne verdeeldheid in de Nederlandse taalgemeenschap, en als gevolg daarvan het ontbreken van een duidelijk uitgewerkt en consistent taalbeleid. Daardoor zwalken we bij de verschillende taalkwesties die in de jaren negentig aan
de orde zijn geweest, van incident naar incident. Als eerste was er in 1992 het
rapport van de commissie-Van Gunsteren over de voertalen in het Hoger
Onderwijs en het omstreden pleidooi van minister Jo Ritzen voor het Engels.
Vervolgens werd in 1993 artikel7.2 van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW)
gewijzigd, zodat ook andere talen dan het Nederlands worden toegelaten in het
hoger onderwijs, met name het Engels. In 1993 was er ook de grote misser van

Ruud Lubbers bij de instelling van het Europese Merkenbureau, waar slechts
vijf officiele talen erkend worden: Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Duits,
maar niet het Nederlands. In datzelfde jaar was er ook nog de Vlaamse rel over
het Nederlands in het Eurokorps. In 1995 volgde dan de spellinghervorming.
In 1997 mislukte vervolgens de poging om in de Nederlandse Grondwet vast te
leggen, dat de officiele taal het Nederlands is. In hetzelfde jaar werd het Europees Handvest voor de autochtone minderheidstalen wel geratificeerd in
Nederland, maar weer niet in Belgie. Tenslotte werd in 1998 in Nederland de
Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) aangenomen, die niet-Europese nieuwkomers verplicht Nederlandse taalcursussen te volgen - in het voorjaar van 2000
gevolgd door een opiniestuk van de socioloog Paul Scheffer dat maandenlang
nazinderde en waarin hij pleitte voor het Nederlands voor allochtonen.
Het is alles bij elkaar een merkwaardig allegaartje, en in dit verband is
het de moeite waard om nog eens terug te komen op de mislukte poging om het
Nederlands in de grondwet vast te leggen. Het toen gevoerde debat illustreert
wat ik bedoel met interne verdeeldheid. Weliswaar werd er kamerbreed geroepen dat het Nederlands natuurlijk de taal van het land was, maar toch is deze
consensus toen niet in de grondwet vastgelegd. Duidelijk bleek hier, dat taal en
taalbeleid in de Nederlandse politiek voornamelijk symbolische waarde heeft,
maar in feite een restcategorie vormt, waar pas naar gekeken wordt nadat alle
andere problemen in economie en samenleving zijn afgehandeld. Dat juist ook
de Nederlandse taal een belangrijk sociaal, economisch en cultureel goed is,
bleek in 1997 in de Kamer aan dovemansoren gezegd. Misschien wel het meest
onthullend is, dat we in de kamerverslagen nergens het voorstel tegenkomen
om deze kwestie samen met Vlaanderen te bezien of om de Taalunie hierover
te consulteren. Nederland heeft bij de verschillende bovengenoemde punten
gewoon zijn eigen taalbeleid ontwikkeld. Dit, terwijl de beide regeringen destij ds in hun toelichting op het Taalunieverdrag nadrukkelijk verklaarden: „De
regeringen zijn er daarbij van uitgegaan dat de Nederlandse taal een ondeelbaar
cultureel erfgoed is van alle Nederlandssprekenden en een onvervangbaar
instrument in het maatschappelijk, wetenschappelijk, cultureel en literair verkeer in en tussen beide landen. Eenzijdige nationale beslissingen zouden die
ontwikkeling en die maatschappelijke functie slechts kunnen schaden."
De verengelsing van Nederland
Terwijl het Nederlandse parlement zich in de jaren negentig met allerlei incidentele taalkwesties bezighield, gingen intussen het bedrijfsleven en de samenleving vrolijk voort met verengelsing. Niet alleen multinationale bedrijven
schakelen over op het Engels, ook in allerlei andere sectoren van de samenleving zien we tegenwoordig een steeds snellere opmars van het Engels. Het lijkt
daarbij alsof langzaam maar zeker het scenario gerealiseerd wordt dat in 1994

geschetst werd door Kees de Bot. (2) Een belangrijke rol speelt hier de verwachting, dat de toekomst gedomineerd zal worden door ICT en de e-economy, en dus door het Engels. Daarnaast is er de economische realiteit, dat
Nederland sterk afhankelijk is van export. Steeds meer geldt dit ook op het
gebied van kennis en cultuur. Niet alleen met Engelstalige films en popmuziek,
maar ook in de uitgeverij wordt steeds meer gemikt op de Engelstalige wereldmarkt. Het meest succesvol is hier het amusementsbedrijf Endemol, dat met
BigBrother een wereldhit scoorde. Daarbij is gebleken, dat de kans op succes op
de Amerikaanse markt groter is naarmate de Nederlandse herkomst van een
product minder opvalt. En als laatste is er dan nog de aanwezigheid in Nederland van een grote Engelstalige expat-kolonie van zo'n 250.000 mensen, waarvan de meesten geen Nederlands leren, omdat ze niet vallen onder de Wet
Inburgering Nieuwkomers (WIN). Van deze voortgaande verengelsing van de
samenleving gaat een grote druk uit op het Nederlands, die nog versterkt wordt
door het gebrek aan taaltrouw bij vele Nederlanders: zo staan Nederlandse
leden van het Europese Parlement, anders dan hun Vlaamse collega's, altijd
snel klaar om in plaats van hun eigen taal een woordje over de grens te spreken.
Deze ontwikkelingen bevestigen de analyse van McArthur uit 1993, dat in
de afgelopen halve eeuw het Engels in Nederland van een vreemde taal is veranderd in een voertaal. In dit verband spreekt hij van „Scotlandization" en
„Irelandization", een proces waarbij een land geleidelijk aan, elk decennium
een beetje verder, wegglijdt in de Engelstalige wereld. We hoeven overigens
helemaal niet zo ver weg als Schotland of lerland, want in eigen huis valt
genoeg te leren van het proces van „Frieslandisering". De positie van het
Fries in Friesland wordt tegenwoordig, zoals Durk Gorter heeft laten zien in
zijn studie over de Friese plaatsnaamgeving (3), het meest bedreigd doordat
sommige Friezen dit erg belangrijk vinden, terwijl anderen, heus niet minder
Fries, het juist als volslagen onzin beschouwen. Nederland nu lijkt, met zijn
combinatie van interne verdeeldheid en snelle verengelsing, hard op weg om
dit Friese voorbeeld na te volgen, zo niet te overtreffen. Als we niet oppassen, krijgen we in Nederland precies waar de Friezen nu al eeuwenlang mee
te kampen hebben: eerst lingthstische degradatie en vervolgens intellectuele
en culturele zelfonteigening en vervreemding.
Engelstalig hoger onderwijs?
Tegen deze achtergrond speelt nu de actuele kwestie van het Engelstalige hoger
onderwijs. In 1992 is er veel rumoer geweest over de plannen van minister
Ritzen, maar hij heeft toen wel een beweging in gang gezet die nog steeds
voortgaat. In mei 1999 is er weer een stap verder gezet met het Akkoord van
Bologna. Het einddoel daarvan is ambitieus: een Europese standaardisering
van het hoger onderwijs in de komende tien jaar, door invoering van het

Angelsaksische model van de Bachelor/Master degrees (in de wandeling afgekort tot BAMA). De belangrijkste motieven achter dit beleid zijn: internationale samenwerking en het vergroten van de doorzichtigheid van het hoger
onderwijsstelsel in Europa; en de zorg om niet achter to blijven in de concurrentie om buitenlandse studenten op de internationale onderwijsmarkt en in
het virtueel hoger onderwijs van de toekomst.
Er is hier een Europese concurrentieslag in de maak, zoals we die ook in
het voetbal hebben gehad. In Duitsland bijvoorbeeld zijn het afgelopen jaar
200 nieuwe MA-opleidingen van start gegaan, met Engels als voertaal. Ook
het Nederlandse hoger onderwijs is zich aan het positioneren, en wordt inmiddels - zoals de Britse minister voor hoger onderwijs, Baroness Blackstone, in
juni 1999 opmerkte tegenover minister Loek Hermans - al bijna gezien als
deel van het Britse hoger onderwijs.
Men kan bij deze ontwikkeling allerlei onderwijskundige en onderwijspolitieke vragen stellen. Want wat is nu eigenlijk dat Angelsaksische model?
Onder welke randvoorwaarden functioneert dat model in Groot-Brittanniè?
Hoe zit het met de enorme kwaliteitsverschillen tussen de Britse universiteiten
onderling? Wat gebeurt er met de kwaliteit van het Nederlands hoger onderwijs als deze randvoorwaarden hier niet vervuld worden? Moet niet gevreesd
worden voor een fnuikende taalarmoede, in het Engels zowel als in het Nederlands? Wat betekent dit model voor de toegankelijkheid van de Nederlandse
universiteiten? En omgekeerd: als Engels straks een selectiecriterium wordt,
welke ouders willen dan nog Nederlandstalig middelbaar onderwijs voor hun
kinderen? Over deze en andere vragen die hieraan vastzitten is in het najaar van
2000 een debat gevoerd in de Tweede Kamer. Minister Hermans stelde daar, dat
er een balans gezocht moest worden tussen enerzijds de regel dat Nederlands
de voertaal is, en anderzijds de noodzaak tot internationalisering. Weliswaar
verklaarde de minister dat Nederlands als voertaal voor hem „nog steeds nr. 1
staat", maar intussen moeten de universiteiten zelf maar uitmaken of men
opleidingen in het Nederlands of in een buitenlandse taal zal aanbieden; de
voertaalkwestie mogen zij dan zelf in een gedragscode nader uitwerken. Het
gevolg: een razendsnelle ontwikkeling naar Engelstalig onderwijs op alle universiteiten en hogescholen. Wat de minister wil toelaten als uitzondering op de
regel, heeft in de praktijk dus precies het omgekeerde effect. Terwijl Engels
indertijd werd toegestaan voor speciale, internationale opleidingen, moeten
nu alle opleidingen internationaal worden - en dus Engelstalig. Delft, Rotterdam, Tilburg, Wageningen, allemaal willen ze nu zo snel mogelijk naar internationaal hoger onderwijs met Engels als lingua franca - let wel, niet langer
naast, maar in plaats van het Nederlands.
Men kan bij deze ontwikkeling zeer grote taalpolitieke vraagtekens plaatsen. Wat voor gevolgen zal deze degradatie van het Nederlands als wetenschaps-

taal hebben voor het internationaal prestige van het Nederlands als cultuurtaal en als taal van de EU? Wat voor consequenties heeft dit voor het respect dat
Nederland nog geniet in de wereld? Wat betekent deze tweederangsstatus van
het Nederlands voor het voortbestaan van Nederlandstalige wetenschappelijke publicatiemedia en voor het aanmaken van Nederlandstalig studiemateriaal? Mag niet van Nederlandse academici verwacht worden dat zij behalve
aan kennisexport juist ook een bijdrage leveren aan het voeren en onderhouden van het wetenschappelijk discours in en ten behoeve van de Nederlandse
samenleving? Aan de Nederlandse universiteiten staat men tegenwoordig echter onder grote druk om alleen nog in het Engels te publiceren. Daartegen heeft
Wim Klooster nu namens de Raad voor de Neerlandistiek protest aangetekend
en gesteld „dat het onjuist en schadelijk is wetenschappelijke publicaties op het
terrein van de Nederlandse taal en cultuur bij de beleidsmatige evaluatie van
onderzoeksprestaties lager te waarderen als ze in het Nederlands zijn geschreven dan wanneer ze zijn gesteld in een erkende internationale wetenschappelijke voertaal." (4) Een vergelijkbaar bezwaar is onlangs aangetekend door de
rector van de Gentse universiteit, Jacques Willems. (5)
Een laatste vraagteken past bij de merkwaardige tegenspraak die er bestaat
tussen enerzijds deze hele ontwikkeling naar Engelstalig hoger onderwijs en
anderzijds de WIN-verplichting van nieuwkomers om Nederlands te leren.
Voor vele internationale studenten geldt deze verplichting niet, terwiji buitenlandse stafleden vaak ook niet meer binnen twee jaar Nederlands hoeven te
leren. In plaats dat er goed Nederlands taalonderwijs wordt aangeboden, schakelen steeds meer vakgroepen daarom dan maar over op het Engels. Maar dat
is toch de omgekeerde wereld! Meer in het algemeen is het, vanuit taalpolitiek
gezichtspunt, werkelijk bizar om te zien, dat hetzelfde parlement dat in het
voorjaar van 2000 nog debatteerde over maatregelen om de etnische minderheden en hun kinderen te dwingen zo vroeg mogelijk Nederlands te leren, nu
zo wegloopt met de verengelsing van het Nederlands hoger onderwijs.
Engels is prachtig, maar niet genoeg
Inmiddels is het 2001 en het Europese Jaar van de Talen is op 18 februari van
start gegaan in het Zweedse Lund. Als Europa iets is, dan is het veeltalig, en die
rijke taaldiversiteit staat dit jaar in alle lidstaten centraal in tal van evenementen en activiteiten. Ongetwijfeld zal er ook weer veel gedebatteerd worden
over de kwestie van de voertaal/voertalen in de Europese Unie (EU). In een
recente studie hierover noemt Theo van Els de gelijkstelling van alle officiele
talen in de EU het kernprobleem. (6) Hij vindt dat dit principe losgelaten dient
te worden, en dat in plaats daarvan het praktische probleem van de communicatie centraal moet komen te staan. Dit leidt hem tot een pleidooi voor een
algemene voertaal voor de EU, dat wil dus zeggen het Engels. En hij roept

Nederland op om op dit punt het voortouw te nemen in de Europese discussies. Als er een schaap over de dam is, zal hij denken, volgen er meerdere.
Maar wat als er op dit punt in Europa maar een schaap is? De politieke realiteit
is nu eenmaal, dat er nogal wat landen zijn die onverkort vasthouden aan
het principe van de gelijkstelling. In deze context zal het voorstel-Van Els dus
al gauw neerkomen op een vijftalenregime als bij het Europese Merkenbureau
in 1993, maar nu voor de EU als geheel, terwij1 Nederland dan intussen alvast
zijn eigen taal heeft opgegeven en zichzelf en al zijn burgers onmondig
gemaakt. Tel uit je winst. Nee, wie in Europa de voertaalkwestie wil regelen,
zal eerst afdoende democratische en wettelijke garanties moeten bieden voor
de sprekers van de andere talen, inclusief het Nederlands.
Aad Nuis, de voorzitter van de Nederlandse commissie voor het Jaar van
de Talen, neemt wat de voertaalkwestie betreft een duidelijk ander standpunt in dan Van Els: Engels is prachtig, maar niet genoeg. Daarmee stelt de
commissie zich tegenover de steeds snellere verengelsing van Nederland. En
inderdaad, is die verengelsing niet gewoon de waan van de dag? Is er op dit punt
serieus aan planning gedaan? Zijn er prognoses, is wel eens berekend hoeveel
hoger opgeleiden met een goede beheersing juist van het Nederlands - onderwijzers, dokters, ingenieurs, ambtenaren, journalisten, officieren, juristen,
wetenschappers, bestuurders, informatici, politici, enzovoorts - er nodig zijn
om de Nederlandse samenleving naar behoren te laten functioneren? Of moeten die straks allemaal in Vlaanderen worden gerekruteerd? En moet Nederland zich zo langzamerhand ook niet grote zorgen gaan maken over de sterk
teruglopende studentenaantallen voor moderne vreemde talen „(MVT)"?
Als daar niets aan gedaan wordt, en als straks dan iedereen alleen nog maar
Engels spreekt, hoe moet het dan met onze betrekkingen met bijvoorbeeld
Duitsland? De Duitse economie en de Duitse politiek zijn niet onbelangrijk
voor Nederland, maar Duitsland telt vele malen meer studenten Nederlands
dan er in Nederland studenten Duits zijn. Hoe moet het verder op de Europese markt, die immers veeltalig is? En hoe staan we er voor op het internet, dat
binnen enkele jaren nog maar voor de helft in het Engels zal zijn en waar vele
andere talen nu al razendsnel in opmars zijn? De wereld is nu eenmaal veeltalig
en die veeltaligheid begint tegenwoordig ook steeds meer erkenning te vinden.
De huidige eentaligheidsmanie van de Engelse lobby in Nederland daarentegen miskent wat een essentiele bijdrage talenkennis, taalstudies en vertaalactiviteiten leveren tot het onderhouden en verbeteren van de internationale
communicatie - toch een basisvoorwaarde voor succes in handel, wetenschap
en politiek. Het zou wel bijzonder droevig zijn als Nederland, dat altijd
zoveel heeft geInvesteerd in veeltaligheid en goed talenonderwijs, zich nu
uit de markt zou prijzen, politiek, economisch en cultureel, doordat alles op
de ene kaart van het Engels wordt gezet.

Consistent taalbeleid is nodig
1k besluit met de stelling, dat er in Nederland behoefte bestaat aan een effectief
en consistent taalbeleid zowel voor het Nederlands als voor de andere talen.
We zullen dit moeten ontwikkelen in antwoord op de voortschrijdende processen van globalisering, technologisering en migratie. Het grootste obstakel
op de weg daarheen lijkt mij, dat dit onderwerp in Nederland nauwelijks een
punt van serieuze politieke discussie is. Alles gaat tegenwoordig in Nederland
in termen van globalisering en efficientie - en ook taal en cultuur moeten daarbij vooral zuinig en goedkoop. Maar om werkelijk serieus aan taalpolitiek te
kunnen doen, in Nederland en in Europa, is meer nodig. Een tweede obstakel
is, dat er geen forum is voor reflectie, onderzoek, en het uitwerken van ideeen
over de ontwikkelingen op taalgebied en de conflicterende tendenties die we
daar waarnemen. De Nederlandse Taalunie staat aldoor buiten spel, ook nu
weer bij de discussies over het Engels en over het Europese Jaar van de Talen.
Wat hier nodig is, is: een nieuw taalpolitiek elan, een bredere visie, een stevige
democratische basis, en een goed uitgewerkt, onderbouwd en consistent taalbeleid. En graag samen met Vlaanderen.
Noten:
(1) BRANDT CORSTIUS, HUGO, „Het Nederlands in de 21e eeuw", in: Ons Erfdeel, 2000, jrg. 43, nr. 5, pp. 643-653.
HAGEN, A.M., De lof der Nederlandse taal, Afscheidscollege Katholieke Universiteit Nijmegen, 1999. HAGEN, A.M.
(red.), 0 Schone moedertaal. Lofzangen op het Nederlands 1500.2000, Contact, Amsterdam, 1999.

Waarom deze rede niet in het Engels is, Inaugurele rede Katholieke Universiteit Nijmegen, 1994.
„Naamgeving in Friesland: contact en conflict = consensus?", in: Wim de Geest (ed.),
Recente Studies in de Contactlinguistiek, Duemmler, Bonn, 1997, pp. 35-46.
(4) KLOOSTER, WIM, „Nederlands als taal van wetenschap", in: Nederlandse Taalkunde 5, 2000, nr. 1, p. 86.
(5) WILLEMS, JACQUES (2000), „Is het Nederlands als onderwijstaal aan de universiteit voorbijgestreefd in het derde
millennium?" In: Boek en Bibliotheek, Reeks VII, nr. 4 (dec. 2000).
(6) ELS, T.J.M. VAN, De Europese Unie, haar Instituties en haar Talen. Enkele taalpolitieke beschouwingen, Afscheidscollege Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000.
(2) BOT, C.L.J. DE,

(3) GORTER, DURK,
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Judith Herzberg
Dat Engels geen au heeft
Nog eerder beweer ik
hocus pocus
dan een taal te leren
zogenaamd.
Van niets weer ik
iets dan precies.
Als ik nies
is het in het nederlands.
Of als ik dit zwijgend
overhandig.
Zoals de zomer vraagt
en de winter antwoordt
ook omgekeerd je stapelt geen rozen
op rozen.
Nu is de langste dag alweer voorbij
en nog geen koele lichtgroene
winderige met ongemaaid gras
waarin je op een dijk kan liggen
naar mekaar te kijken gehad.

Uit: Zoals, Uitgeverij De Harmonic, Amsterdam, 1992.
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M. Februari (°1963) - Foto Roeland Fossen.

Het gemis als panorama:
een blik op het werk
van M. Februari
Bart Vervaeck
werd geboren in Mortsel in 1958.
Studeerde letteren en wijsbegeerte

We de boeken van M. Februari vluchtig bekijkt, krijgt de aan de Universiteit Antwerpen en is
indruk dat deze schrijfster niet continu aan een oeuvre hoofddocent Nederlandse literatuur
werkt. Ze publiceert sporadisch en dan gaat het nog om en literatuurwetenschap aan de Vrije
werken die op het eerste gezicht sterk verschillen. In 1989 Universiteit Brussel. Publiceerde
debuteerde ze met De zonen van bet uitzicht, door de uit- meerdere artikelen over moderne
gever op de kaft aangeduid als een roman. Vijf jaar later Nederlandse literatuur.
volgde een verzameling teksten over de Allerhoogste: God, Adres: Kapelseweg 162, B-2811 Leest
een collage. Aileen het voor- en nawoord waren van de hand
van de schrijfster. En in het voorjaar van 2000 verscheen een
schizofreen boek waarin een literair verhaal over een achttiende-eeuwse
vrouw gecombineerd wordt met wetenschappelijke fragmenten over het
mensbeeld in de economie, de ethiek en de kunst: Een pruik van paardenhaar & Over bet lezen van een boek. Op de omslag wordt dat boek, dat ik verder
aanduid als Een pruik, nogal voorzichtig gekarakteriseerd als „proza". Het
bevat een gecondenseerde versie van het proefschrift waarmee Februari
(onder haar echte naam, Marjolijn Drenth) promoveerde na haar studies in
de filosofie, de kunstgeschiedenis en het economisch recht. (1)
Springerig, discontinu en niet makkelijk klasseerbaar, dat is het werk
van Februari vast en zeker. Drie boeken in twaalf jaar, het lijkt een landschap
met drie toppen en daartussen de leegte van ravijnen en kloven. Zelfs al neem
je er de artikelen en verhalen bij die Februari in tijdschriften als Optima en
DWB (Dietsche Warande & Belfort) laat verschijnen, toch blijft de indruk
bestaan van een kunst vol hiaten. En dat is heel terecht. Als er iets is wat de
wetenschappelijke en de literaire zijde van deze veelkantige auteur bij elkaar
houdt, dan is het wel het hiaat. Wetenschap en literatuur ontstaan vanuit de
dingen die er niet zijn. In een gesprek met Redbad Fokkema zegt Februari:
„Het gaat niet zozeer om hiaten in kennis die je deskundig zouden maken, het
gaat om kennis van hiaten. Soms zijn mensen of dingen zo duidelijk afwezig,
dat ze daardoor een sterke aanwezigheid krijgen. Ze dringen zich op in je

aandacht. [.. 1 Maar op andere gebieden geldt hetzelfde, het zijn de hiaten die
ons in beweging zetten." (2) Zij liggen aan de basis van al wat wij uitvoeren.
Onze daden en hun ethische dimensies, onze verhalen en hun esthetische
dimensies - ze zijn geworteld in wat er niet is.
De creatie van het hiaat
Traditioneel zijn kloven er om gedicht te worden. We weten allemaal dat we
niet al te strikt in tegenstellingen en dualismen mogen denken, dat we, integendeel, moeten streven naar syntheses en bemiddelingen. Evengoed weten we
dat die synthese een onmogelijk verschiet is, een paradijs dat we kenden toen
we nog geen kennis van zaken hadden en we als kind in een perfecte symbiose
leefden. Alles was een in die goede oude tijd en nu is alles, helaas, verscheurd.
Het werk van Februari kun je zien als een verzet tegen deze traditie. De
zonen van het uitzicht bevat een voorwoord met een ironische belofte aan de
lezer: „Indien u in een moment van almachtige recreatie een herstelling van de
onschuld wilt overwegen, zal de apocriefe engel u met dit boek terugbrengen
naar het verloren paradijs. Zoals ieder kunstwerk ons moest terugbrengen naar
het paradijs." Maar uit het nawoord blijkt hoe weinig er terechtgekomen is van
die belofte: „Toegegeven, ik zou u eigenlijk naar het paradijs terugbrengen en
deed het niet, maar de brug was dicht en ik versliep me en raakte verdwaald en
vergat het." De vele verhalen die tussen voor- en nawoord verteld worden, zijn
erop gericht de tegenstellingen en verschillen te laten bestaan zonder ze tot een
hogere synthese te verheffen.
De kernfiguur van deze confrontatie-zonder-integratie is Hermaphroditus.
Hermes is de god van het schrift, Aphrodite de godin van de liefde. Interessant
is de strijd en de spanning tussen die twee: hoe kan de taal iets over de liefde zeggen, Welke verminking en vertekening brengt dat met zich mee, hoe onvatbaar
blijft de liefde als je ze probeert te vatten? Alle boeken van Februari gaan over
de liefde, maar dan op een afstandelijke manier en over een onbereikbare, afwezige geliefde: Gratia in De zonen van het uitzicht, God in het collageboek en Julia
in Eenpruik. Als de afstand opgeheven wordt en Hermes versmelt met Aphrodite, is het niet meer interessant. Dan worden de onverenigbare elementen genegeerd, terwiji zij juist zorgen voor de dynamiek, de creativiteit. Als synthese is
Hermaphroditus verwerpelijk, „omdat het een artistiek cliche is [.. 1; steeds
wanneer het donker dreigt ontstaat de behoefte aan ordening op een hoger plan,
probeert de kunst ons vollediger mens te maken".
Een vollediger mens is voor Februari minder mens. Slechts als een onvolledige en onvolkomen verzameling fragmenten is de mens zichzelf. In Eenpruik
gaat het niet zozeer om de spanning tussen Hermes en Aphrodite als wel om
het conflict tussen de economische en de morele mens: als economisch wezen
zou hij gedreven zijn door zelfbelang, als moreel wezen moet hij daar afstand

van nemen. De integratie van beide is een onmogelijkheid, en precies dat
definieert de mens: „Ze leiden uiteindelijk tot de conclusie dat de mens, voor
altijd verdeeld tussen economische efficientie en de aanspraken van de moraal,
hooguit te beschrijven is in termen van een Onmogelijkheid."
Een soortgelijke onmogelijkheid is de synthese tussen geloof en ongeloof.
De mens is niet zuiver gelovig of ongelovig, hij is een onbesliste figuur die
heen en weer geslingerd wordt. Daarom is God, een collage opgebouwd als
een twistgesprek, waarbij de ene stem de andere tegenspreekt. We moeten, zegt
Februari in het voorwoord, „onszelf onmiddellijk in de rede vallen en ons Ja
doorkruisen door een Neen en ons Neen door een Ja". Opnieuw doet ze een
misleidende belofte: in het nawoord „waar de ontknoping plaatsvindt, zullen
we dan eindelijk voorgoed in iets kunnen geloven". Maar als dat nawoord er na
eindeloze disputen aankomt, blijkt dat ook hier weer geen uitsluitsel gegeven
kan worden: „Het liefst zouden wij geloven of niet geloven; uit alle meningen
van schrijvers en dichters in dit boek een Ja of een Neen uitkiezen en het boek
afsluiten. „Maar of God bestaat," zegt Jacob Israel de Haan, „weet een dichter
niet." Laat staan dat een dichter zou weten hoe groot precies de goedheid is van
God en of hij borsten heeft en wenkbrauwen. Voor de afloop van dit boek moet
de lezer weer bij het begin beginnen en lezen tot in de eeuwigheid."
Er is geen synthese, en dat interpreteert Februari letterlijk: de synthese is
er niet, ze is dat wat er niet is, ze is dat wat wij missen. Het gemis maakt ons
creatief omdat het ons dwingt op zoek te gaan naar wat ontbreekt. En daar
hebben we vele namen voor: God als ontbrekende schakel tussen het aardse en
het bovenaardse, Liefde als ontbrekende schakel tussen het zelf en de ander,
Moraal als ontbrekende schakel tussen egoisme en altruIsme. Maar de mens die
gelooft dat hij die schakels gevonden heeft, verliest zijn creatieve macht. Onze
macht bestaat uitsluitend bij de gratie van ons tekort, ons onvermogen, ons
gemis. Op het einde van het verhaal „Nicely's dans" wordt duidelijk gemaakt
hoezeer het ik gebouwd is op het hiaat, waar „ik mijn identiteit ten slotte vind:
ik ben de soeverein in mijn ionenstromen. Heer en meester over mijn ravijnen". (3)
Vanuit de traditionele visie is de ravijnenmens van Februari een schizofreen
die niet genoeg heeft aan twee deelpersoonlijkheden en die een heleboel ikken
de zijne noemt. In het motto van Een pruik is er sprake van „the author's incurable schizophrenia" en aan het begin van dat boek zegt de schrijfster dat ze „de
haast oneindig uitdijende discussie" probeert „te ordenen met behulp van de
metafoor van de meervoudige persoonlijkheid". Die metafoor is Been hogere
synthese: een dergelijke persoonlijkheid heeft „een hele kibbelende menigte in
zijn borst" en tot een afronding van het gekibbel komt het nooit. Een mens die
niet meer kibbelt met zichzelf, heeft zichzelf verloren. Hij heeft het hiaat
gedicht en daardoor zichzelf opgeheven.

15

*E

_o

IL

C
as

0_

0

0

C
a)
a)

ci)

E
0

C
ro

0
co

E
a)

De creatieve mens behoudt het hiaat. Zijn schepping is een vorm van
ecphrasis, de beschrijving van een beeld dat ontbreekt. Vooral in De zonen van
het uitzicht wordt veel gesproken over deze scheppende vorm van schrijven, die
cirkelt rond „de contouren van een schitterend hiaat". De ikfiguur schrijft
over „Laster", een verloren gegaan schilderij van Apelles. Het werk toont een
dispuut tussen allegorische figuren als Laster, Intrige en Waarheid. De ikfiguur
is vooral gelnteresseerd in de rol die daarbij gespeeld wordt door Gratia, „de
prinses van de compensatie". Deze prinses, die in staat zou zijn om het gemis
goed te maken, blijft echter spoorloos. In de vele beschrijvingen van het schilderij wordt ze niet vermeld. „Vooralsnog, in de bibliotheek, blijkt Gratia het
meest bepaald door wat zij niet is." De creatie van de ikfiguur bestaat erin dat
ze deze leemte beschrijft, zonder ze ooit op te vullen: „Ik weet werkelijk niet
hoe ik Gratia beschrijven moet," zegt ze, maar dankzij haar pogingen om
het afwezige te beschrijven, geeft ze vorm aan het gemis zonder het op te
heffen. „Zo bleef Gratia dus evenzeer een leemte als ze altijd was geweest, door
de geschiedenis heen — maar tegelijk was ze nu toch aanwezig als een schaduwbeeld, een schepping van de ecphrasis. De vorm van een gemis."
Kunst is de vorm van een gemis, niet de in- of opvulling ervan. Vandaar het
springerige, het fragmentaire en het rapsodische van Februari's boeken. Aan
het eind van De zonen van het uitzicht geeft zij toe: „Het is waar, er was niet veel
meer dan een semantische rapsodie, een wemeling van aanhalingen, en geen
ervan tastbaar, een warreling van overleveringen, en geen ervan compleet." In
Een pruik confronteert zij wetenschappelijke en literaire fragmenten zonder
die ooit te integreren. In God, een collage doet ze hetzelfde met teksten van gelovigen en ongelovigen. Februari wil geen complete boeken schrijven, ze weigert
een synthese te bieden omdat zoiets de dood van de schepping zou zijn. Als
God dood is, komt dat doordat men hem heeft verheven tot Absolute Synthese. Als de kunst niet dood wil gaan, doet ze er goed aan zich verre te houden
van zulke goddelijke pretenties. Een zekere schraalheid en ascese zijn bier op
hun plaats: kunst moet leemtes bewaren, gaten laten, kloven respecteren. Niet
vraatzuchtig alles opnemen in een verteringsproces dat alle grenzen zou opheffen. De lezer die snakt naar afgeronde verhalen blijft allicht wat teleurgesteld
achter, maar juist dat maakt hem begerig.
De moraal van het hiaat
Als these en antithese niet tot een hogere synthese leiden, wordt de plaats van
de ethiek heel precair. Traditioneel veronderstelt het onderscheid tussen goed
en kwaad immers dat je vanuit een hogere, panoramische plek verschillende
mogelijkheden tegen elkaar kunt afwegen om zo tot een morele keuze te
komen. Als je, zoals Februari, die plek een fictie noemt, heb je de moraal niet
vernietigd maar wel erg dicht bij het onmogelijke en het niet-bestaande

gebracht. Net als kunst, is moraal een daad en een vorm die ontstaat vanuit het
gemis, in dit geval: het ontbreken van een metaniveau dat beslissingen toelaat.
Op vele manieren raakt de moraal het hiaat, zonder daardoor immoreel of
amoreel te worden.
Ten eerste is de morele keuze een hiaat omdat ze ontstaat dankzij de uitsluiting. Je kunt maar kiezen uit de in principe oneindige mogelijkheden
omdat je er heel veel uitsluit. Je bent blind voor bepaalde alternatieven, en
juist daardoor kun je kiezen. De keuze gebeurt dus niet in vrijheid en niet
vanuit een alwetende positie, maar juist vanuit een verblinding, een kortzichtigheid. Wetenschap, moraal en kunst werken allemaal volgens dit principe dat
Februari in Een pruik aanduidt als „de uitsluiting van informatie". Ze had
het al aangegeven in haar debuutroman: „De ecphrasis doet wat de ethiek
doet." Ze beschrijven beide het tekort en gaan beide uit van het schrappen, de
uitsluiting.
Niet alleen het vertrekpunt van de moraal is een hiaat, ook het effect of het
resultaat is een leegte. In „Nicely's dans" moet de hoofdfiguur Nicely kogels
sorteren. Hij moet kiezen tussen goede en slechte. Die laatste hebben krasjes
of andere tekorten, waardoor hun baan onvoorspelbaar wordt. Ze kunnen in
plaats van het doelwit evengoed de schutter of een onschuldige derde treffen.
Maar zelfs als Nicely de kogels correct sorteert, zou hij toch een font effect
kunnen sorteren. Misschien doodt een gewetenloze soldaat met een perfecte
kogel een onschuldige boer. Had die soldaat een beschadigde kogel gebruikt,
dan zou alles wellicht beter afgelopen zijn: „Een schot klinkt, de kogel flitst
over het veld, bliksemt over het dorpsplein... maar voorwaar, een krasje doet
de baan afbuigen en het is de arme boer niet die valt, het kind niet dat sterft,
maar de plaatselijke booswicht."
Begin- en eindpunt van morele keuzes blijken hiaten. Ook tussen die punten wordt de beslissing gekleurd door wat er niet is. Zo is er bijvoorbeeld geen
volstrekt persoonlijke selectie: je kunt niet op je eentje kiezen, want een
morele beslissing gaat steeds anderen aan en wordt daar onvermijdelijk door
gericht. Het conflict tussen egoIstische en altruistische drijfveren verbindt
Februari in Een pruik met het conflict tussen het economische en het morele
mensbeeld. Volgens de economie is de mens rapaille: zo rationeel en koel mogelijk streeft hij naar de maximalisatie van zijn eigenbelang. Maar dat belang valt
niet uitsluitend in termen van een persoon te definieren. Soms wordt je eigenbelang helemaal niet gediend door rationele maximalisatie. Dat blijkt uit de
zogenaamde Pareto-optimaliteit, een precair evenwicht dat bereikt is „wanneer niemands nut kan toenemen zonder dat het nut van een ander afneemt".
Als je op dat moment koel en rationeel aan je eigenbelang denkt, verknoei je
het evenwicht en ondergraaf je je eigen positie. En als je het evenwicht hand.haaft, kun je je afvragen of dat een morele keuze is of veeleer een economische.
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Goeddoen en winstbejag strijden hier met elkaar, zonder dat je kunt spreken
van een synthese of een duidelijke afgrenzing. De mens is geen moreel of economisch wezen; hij is soms het ene, soms het andere, soms beide, en steeds veel
meer.
Op het meest algemene viak ligt de band tussen de moraal en het hiaat in
het feit dat elke morele keuze een vernietiging van het absoluut goede inhoudt.
In God, een collage staat een verhaal van Lars Gustafsson over een god die ontwaakt en die alle gebeden van alle mensen verhoort. Hij wil absoluut goed
doen, maar zo verliest hij het onderscheid tussen wat wel en niet kan: „De
god, die zo verrassend begonnen was om naar hun gebeden te luisteren, leek
iedere morele terughouden[d]heid te missen, ieder spoor van fatsoen. Dezelfde macht die in staat was om in een oogwenk de met kernkoppen geladen
reuze[n]wapens tot torens van solide goud om te toveren, bleek al even snel
bereid om de rimpelige vrouw van een al wat oudere overste te veranderen in
een schone blonde jongeling." Het gevoig van deze „grenzeloze welwillendheid" en „nihilistische liefde" is dat elke moraal en uiteindelijk elk menselijk
leven verdwijnt. Het goede en het kwade moeten blijven strijden, ook hier kan
er nooit een synthese zijn. Of beter: de synthese is de dood van het bestaan, ze
is de afwezigheid. Moraal ligt dus niet in het streven naar het absoluut goede of
de ultieme synthese, maar juist in het behouden van het onvolkomene, het
niet-perfecte, het tekort. Anders zou hij het bestaan opheffen: „Moraal is niet
anders dan het verbod om niet te bestaan," zegt Februari in Een pruik, wat erop
wijst dat ze het eens is met het verhaal van Gustafsson.
De moraal van het verhaal
Kunst en moraal geven vorm aan het gemis. In het geval van Februari is dat een
taalkundige vorm. Haar moraalfilosofie en haar kunst zijn vervat in de teksten
die ze schrijft. Algemener schijnt Februari zich of te vragen of je het hiaat in
kunst en moraal wel ooit zonder woorden kunt benaderen. Is niet alles een
tekst en een verhaal? De laatste tekst uit God, een collage is geschreven door
Raoul Chapkis en maakt duidelijk dat God een woord is. Wij gebruiken het
vaak, bijvoorbeeld aan het begin van een zin: „God, wat nou weer? God, moet
dat nou?" God blijkt een tussenwerpsel te zijn. Of een uitroep: „Net als Au en
Ach leeft hij in onze monden voort."
Ook de mens is een woord en zijn definitie is een verzameling zinnen. Elk
domein en elk taalspel creeert zijn eigen mens. Zo schept de economie de mens
als beredeneerd tuig van de richel, terwijl de moraal een veel positievere mens
in het leven roept. Die laatste formulering is belangrijk, want de teksten en
definities fungeren inderdaad als scenario's die de mens daadwerkelijk opvoert.
In Een pruik heeft Februari het over een onderzoek van Robert Frank, waarin
getoond werd dat economiestudenten „immoreler" handelen dan astrono-

miestudenten. Zij brengen het mensbeeld van de economische theorie in de
praktijk. De fictie wordt realiteit. Dat betekent dat fictie niet verwijst naar
een vooraf bestaande werkelijkheid, maar veeleer een niet-gegeven realiteit
oproept. Opnieuw is het hiaat de brug: „In feite heeft alle correspondentie
betrekking op de werkelijkheid zoals zij er niet is," luidt het in Een pruik.
Zo is de mens niet alleen tekst. Hij is ook steeds de uitvoering daarvan, en
in die uitvoering is plaats voor het grillige, het onvoorspelbare. Op die manier
vermijdt Februari het reductionisme („alles is tekst") terwijl ze toch trouw
blijft aan de soberheid die ze in haar ascetische kunstvisie voorstaat. In
De zonen van het uitzicht wordt vaak gezegd dat literatuur niet vraatzuchtig
mag zijn, niet alles in zich moet opnemen, maar „in elke fantasie kappen, strepen en niet meer dan een extract aanbieden". Als God, de moraal en de kunst
bij Februari „slechts" verhalen zijn, dan zijn het toch ook heel ongewone verhalen, die precies door hun grillige aard trouw blijven aan de „echte" basis van
God, moraal en kunst, namelijk de leegte. De verhalen van Februari lossen op
in vreemde zijsprongetjes en onverwachte wendingen. Net als je denkt dat je de
rode draad te pakken hebt, verdwijnt hij. En dat is de manier waarop het verhaal vormgeeft aan het hiaat: „De laatste mogelijkheid voor de kunst om nog
een gemis te creeren is door compleet te verdwijnen. Die verdwijning kan worden bespoedigd door heel beheerst kunst te creeren." Dat wil zeggen: door
ascetisch te creeren. Of nog: door te scheppen vanuit het tekort en het gemis.
De paradoxale combinatie van scheppen en leegte zie je perfect weerspiegeld in de vorm van Februari's werk. Aan de ene kant getuigt het van een schijnbaar chaotische rijkdom: het is onvoorspelbaar, het wemelt van onafgewerkte
inzichten, nauwelijks toegelichte citaten en ingewikkelde uitweidingen, het is
een collage van registers en stijlen. Maar aan de andere kant is het ook heel
sober, strak en gestileerd. Het bevat veel witregels, laat letterlijk en figuurlijk
veel ruimte voor de lezer en heeft zo'n gestroomlijnde structuur dat je die
bijna streng zou kunnen noemen. De omarming van een drieledig corpus
blijkt daarbij een hoofdrol te spelen. De zonen van het uitzicht bevat tussen
het voor- en nawoord drie delen die zich afspelen in centra van kunst en kennis: Parijs, Bologna en Florence. God, een collage begint met een gedicht van
Tellegen en een voorwoord en eindigt met een nawoord en nogmaals een
gedicht van Tellegen. In deze omarming zitten vier hoofdstukken die makkelijk tot drie gereduceerd kunnen worden. Het derde gaat immers over het ongeloof en dat kun je makkelijk zien als een onderdeel van het vierde, waarin de
verschillende visies op God aan bod komen. Dat drie en vier samen een zijn,
blijkt ook uit het aantal teksten: het eerste en tweede hoofdstuk bevatten er
dertien, het derde slechts een en het vierde twaalf. Neem je drie en vier samen,
dan tellen alle delen evenveel teksten. Ook Een pruik bestaat uit drie delen die
omsloten worden door een voorwoord en een epiloog.
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Deze sobere structuur fungeert als kader voor een onoverzichtelijke cornbinatie van genres: parabels, brieven, popsongs, lezingen, wetenschappelijke
traktaten, gedichten, foto's, tekeningen - alles wordt met elkaar geconfronteerd. Zo ontstaat een polyfone tekst, waarin allerlei stemmen samenklinken,
soms consonant, soms dissonant. Opnieuw is dat een verdediging tegen
het eendimensionale, de synthese en de reductie: de taal is geen sluitend systeem, geen hermetische gevangenis, maar een onzuivere mengvorm. Tussen de
vele stemmen klinkt ook die van de metafictie: de verteller die zich tot zijn
lezer richt en, meestal vol ironie, praat over zijn eigenaardige tekst. Het werk
van Februari wemelt van uitspraken over de tekst zelf, bijvoorbeeld in De
zonen van het uitzicht: „Maar ik kom op dat motief nog later terug, eerst moet
het boek meer vaart krijgen. Dat krijgt het overigens pas na nr. 21. Stick
around."
Toch moet je deze meta-uitspraken niet zien als de toegang tot een hoger
niveau, een plek van waaruit je alles zou kunnen overschouwen. Die uitspraken zitten in de tekst en staan er niet boven. Het afstandelijke panorama blijft
onbestaand en afwezig. Het is er alleen als gemis. Slechts midden in het koor
van stemmen hoor je hoe die afwezigheid vorm krijgt en hoe alles door elkaar
klinkt. Dat relativeert meteen mijn overzicht van Februari: de hiaten in haar
werk moet je aan den lijve ondervinden door het te lezen. Dan zul je struikelen over de vele onverwachte wendingen, de plotse breuken in haar verhalen,
de complexe en grillige zijpaden. En meteen zul je met je neus gedrukt worden
op de virtuoze vorm die het gemis bij Februari aanneemt. Het panorama dat ik
hier heb aangeboden door aandacht te vragen voor het hiaat, de ethiek en het
verhaal mist al deze concrete aspecten. Maar juist in dat gemis doet het toch
enigszins recht aan het werk van deze auteur.
Noten:
(1) M. FEBRUARI, De zonen van het uitzicht, Amsterdam, Querido, 1989; God, een collage, Amsterdam, Prometheus, 1994; M. FEBRUARI MARJOLIJN DRENTH, Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een bode:
Amartya Sen en de onmogeltjkheid van de paretiaanse liberaal, Amsterdam, Querido, 2000.
(2) REDBAD FOKKEMA, „M. Februari: een onmogelijk gesprek", in: ANDRE KLUKHUHN & TOEF JAEGER, Denkende
schrijvers: over filosofieen literatuur, Utrecht, Bijleveld, 1997, pp. 147-161.
(3) M. FEBRUARI, „Nicely's dans", in: JESSICA DURLACHER, PETER ELBERSE JOOST ZWAGERMAN (red.), 25 onder 35,
Amsterdam, Bert Bakker, 1990, pp. 61-69.

Milieubesef als
cultuurgoed

Pieter Leroy
werd geboren in Deinze in 1954.

M ensen die, als milieuactivist, als beleidsmaker of anders-

Doctor in de politieke en sociale
wetenschappen en hoogleraar bij de

zins, sterk bij het milieu betrokken zijn, beschouwen mileerstoelgroep „milieu en beleid" van
lieubesef doorgaans vooral als een instrumentele grootheid.
de K.U. Nijmegen. Publiceerde voorMilieubesef is in hun ogen, en niet ten onrechte, een belangnamelijk over milieuproblemen en
rijk instrument voor het milieubeleid: als mensen maar volmilieubeleid.
doende besef hebben van milieuproblemen en van hun eigen Adres: Grameystraat 4,
bijdrage daaraan, zullen ze, zo wordt verwacht, zich ook
NL-6525 DP Nijmegen
wel meer milieuverantwoord of milieuvriendelijk gedragen.
En dus moet het milieubesef van de burger, van de boer,
de toerist, de bedrijfsleider enzovoort worden vergroot.
Inmiddels staat de milieukwestie in de meeste westerse landen al nagenoeg
dertig jaar op de agenda en wordt al ongeveer dertig jaar gepoogd met informatie, educatie en sensibilisatie het milieubesef van mensen to vergroten. Ook al
bijna dertig jaar wordt onderzoek verricht naar dat milieubesef. Natuurlijk
blijft de instrumentele rol van milieubesef als hefboom voor gedragsverandering daarbij van belang. Maar steeds meer blijkt het milieubesef een minder
bewerkbare instrumentele grootheid, en veel meer een onderdeel van dieperliggende cultuurpatronen die veel lastiger veranderbaar zijn. Milieubesef is,
zoals de voorkeur voor het rijden met knalgele auto's, het enthousiasme voor
voetballen of de liefde voor klassieke muziek, een cultuurgoed dat volgens
redelijk vaste patronen bij mensen en groepen voorkomt en slechts zeer langzaam verandert. Die kijk op milieubesef maakt de veranderlijkheid ervan kleiner, maar maakt het fenomeen niet minder interessant.
Drie voorbeelden, drie patronen
Drie voorbeelden kunnen enkele van die patronen van milieubesef illustreren. Op reis door Europa kan iedereen eenvoudig constateren dat je op Franse, Spaanse en Portugese campings zo ongeveer alle afval in een container kunt
gooien. Hooguit is er voor glas wat aparts voorzien. In Scandinavia, Duits-

land en Oostenrijk daarentegen staat zelfs op de meest onooglijke kampeerplaats een indrukwekkende rij containers met logo's en aanwijzingen. Wie
niet kampeert kan, mutatis mutandis, hetzelfde vaststellen voor wat het aantal openbare vuilnisbakken, de hoeveelheid zwerfvuil en allerlei daarmee
samenhangende aanwijzingen betreft. Mocht iemand menen dat dit eigenlijk
indicatoren van al dan niet gevorderd milieubeleid, maar niet van milieubesef
zijn: neem de proef op de som en vraag de campingeigenaar of de gendarme in
Frankrijk naar gescheiden afvalmogelijkheden (en kijk naar het verbaasde
gezicht), of neem het risico in Scandinavia of Zwitserland achteloos met afval
om te gaan (en hoed u voor de oprechte verbolgenheid). Het milieubesef van
burgers weerspiegelt het beleid van hun land, en de verschillen tussen Noord
en Zuid betreffen zowel het beleid als het besef. Er zit in elk geval een geografisch patroon in de spreiding van het milieubesef.
Tweede voorbeeld: in Nederlandse gemeenten zijn, om de hoeveelheid
reclamepapier enigszins te beperken, stickers voor de brievenbus beschikbaar.
Er zijn zelfs twee types voorhanden: met een NEE-JA sticker geef je aan weliswaar geen reclamedrukwerk, maar wel het lokale informatie- en advertentieblad te willen krijgen. Met een NEE-NEE sticker geef je aan helemaal geen
papier in de bus te willen. Wie geen sticker plakt, houdt de brievenbus open
voor alle mogelijke drukwerk. Terwijl Nederland, zoals we hierna nog vaststellen, hoog scoort inzake milieubesef, komt na meer dan tien jaar het aantal
brievenbussen met sticker niet boven 30 % uit, en is dat aandeel in veel
gemeenten beduidend lager. Opvallend is echter de spreiding van die stickers.
Ik beperk me tot Nijmegen. Uit onderzoek blijkt dat het patroon van spreiding van de stickers nagenoeg samenvalt met het patroon van de opleidings- en
inkomensniveaus: hoe hoger de gemiddelde opleiding en het gemiddelde
inkomen in een wijk, hoe frequenter de sticker. Overigens valt datzelfde
patroon ook waar te nemen in het rookgedrag: de wijken met de rijkste burgers hebben niet alleen de meeste stickers, dat zijn tevens de wijken waar (nog)
het minste gerookt wordt. Het plakken van een sticker is - zoals het roken een kleine, maar toch betekenisvolle aanwijzing van milieubesef. Er is dus
kennelijk ook een patroon van samenhang met het inkomens- en opleidings.
niveau.
Derde voorbeeld: recent woonde ik in Parijs de openbare verdediging van
een doctoraat bij. Vlak nadat de promovendus zijn toelichting bij het proefschrift had gegeven, begon de juryvoorzitter, een hoogleraar - en dus vast
iemand met een hoog opleidings- en inkomensniveau vlak naast mij een
pijpje te stoppen. 1k dacht dat de man, enigszins uit verveling, vast vooruitliep
op het einde van de bijeenkomst. Maar nog tijdens de discussie over het proefschrift stak hij een pijp op, een tweede en een derde, en blies de zaal geleidelijk
blauw. Geen hoogleraar in Nederland en Vlaanderen, laat staan noordelijker

in Europa, die het nog zou bestaan tijdens een doctoraatsverdediging to roken.
Onze opvattingen, normen en gedragingen inzake roken zijn de laatste Lien,
twintig jaar immers aanzienlijk veranderd. Terughoudendheid en (zelf)beperking kenmerken die veranderingen. Voor deze Franse collega geldt dat zijn
hoge opleiding eveneens terughoudendheid en zelfbeperking zou doen veronderstellen. Het cultuurpatroon van zijn land bleek sterker...
Natuurlijk zijn deze voorbeelden enigszins intuitief en, behalve het Nijmeegse voorbeeld, op persoonlijke ervaringen gebaseerd. Toch weerspiegelen
ze wel degelijk de uitkomsten van onderzoek. Zowel op wereldschaal (door
Gallup en andere vermaarde opinieonderzoeksbureaus), als op Europese, op
nationale en op lokale schaal worden al vele jaren lang gegevens over het
milieubesef verzameld. De langere tijdsperiodes waarover inmiddels gegevens
beschikbaar zijn, maken ook de patronen (van stabiliteit en verandering) daarin steeds duidelijker. In deze onderzoeken wordt milieubesef gemeten aan de
hand van onder meer gegevens over de algemene interesse van burgers voor
natuur en milieu, de opinies van burgers over de ernst van specifieke milieuproblemen, het belang dat zij aan milieuvraagstukken hechten in vergelijking
met bijvoorbeeld problemen van werkgelegenheid, drugs en veiligheid, het
lidmaatschap van natuur- en milieuorganisaties, de opvattingen en de (verbale) bereidheid tot het scheiden van huishoudelijk afval, het besparen van energie in de huishouding, het reisgedrag enzovoort. Natuurlijk willen we hier
niet al dat onderzoek bespreken. Maar opvallend zijn de conclusies over de
geografische, de sociaal-economische en de temporele patronen die in het
milieubesef herkenbaar zijn.
Een geografisch patroon
Op Europese schaal vallen voor alle variabelen van milieubesef telkens
dezelfde verschillen op. Er loopt een duidelijke scheidslijn door Europa: de
Scandinavische landen, Duitsland (West),Oostenrijk en Zwitserland (al sinds
„Asterix chez les Helvetes" legendarisch netjes) en Nederland scoren hoog;
Engeland, Ierland en Belgie nemen een tussenpositie in, terwijl de Zuid-Europese landen beduidend lager scoren. Een enkel cijfervoorbeeld: in de eerstgenoemde landen is tussen 25 en 35 % van de burgers lid of donateur van een of
meerdere milieu- of natuurorganisaties. In de middengroep is dat 15 tot 20 %,
terwijl het in het zuiden beneden 10 % blijft. De verschillen tussen wat we
gemeenzaam „de lage landen" noemen, zijn trouwens opmerkelijk: in Nederland bedraagt het percentage 33 %, in Belgie amper 15 %. Overigens blijft de
inzet van veel Nederlanders (en ongetwijfeld ook van veel andere NoordEuropeanen) op dit punt beperkt tot zogeheten „postgiro-activisme": eens
per maand of per jaar wordt een vast bedrag overgemaakt, dat vaak ook een
abonnement op een tijdschrift omvat. Over de lage landen nog dit: Belgie als

geheel scoort middelmatig, maar uit allerlei andere cijfers rijst het vermoeden
dat de denkbeeldige lijn die de „kopgroep" van de „achterblijvers" scheidt,
min of meer dwars over Belgie loopt. De veelbesproken culturele verschillen
tussen Vlaanderen en Wallonie hebben in elk geval 66k op het milieubesef
betrekking.
De mogelijke hypotheses en verklaringen voor het geografische patroon
van de grote verschillen in milieubesef (en milieugedrag) zijn wel en niet eenvoudig. Relatief eenvoudig is de vaststelling dat de denkbeeldige lijnen in
het milieubesef in Europa min of meer samenvallen met sociaal-economische lijnen. Deze en vergelijkbare vaststellingen leidden sociale wetenschappers tot de hypothese van het post-materialisme. In het algemeen geformuleerd: milieubesef gedijt beter in betere sociaal-economische omstandigheden. Anders gezegd: als de materiele omstandigheden goed zijn, kunnen
post-materiele waarden aandacht krijgen. Waar materiele behoeften onvervuld blijven, is voor milieubesef onvoldoende ruimte. Of deze verklaring ook
op individueel niveau geldt, is straks aan de orde, net als de vraag of die verklaring ook voor lange termijn ontwikkelingen geldig is, en het milieubesef dus
gelijkelijk toeneemt met de sociaal-economische groei.
Terwiji er onder het geografische dus een economisch patroon herkenbaar
is, kunnen economische verschillen lang niet alles verklaren. Zo is Milaan
rijker dan Kopenhagen en toch aantoonbaar minder milieuvriendelijk. En
Zurich mag dan meer milieubesef etaleren dan Brussel, het is maar de vraag of
de economische verschillen daarvan de basis vormen. Kennelijk worden economische verschillen in deze soms overstemd door cultuurverschillen. Deze
laatste liggen nog weer dieper en zijn dus minder eenvoudig te achterhalen. Zo
is het niet eenvoudig te verklaren, maar wel veelbetekenend dat de denkbeeldige lijnen van milieubesef ook min of meer parallel lopen met de lijnen die de
grote religies in Europa verdelen. Het leidt tot speculatieve hypothesen over het
zakelijke protestantisme dat op orde is gesteld, versus het expressieve katholicisme dat wat slordig is. Het ascetische protestantisme met een sterke nadruk
op plichtsbesef staat dan tegenover het morsige katholicisme dat zich wat makkelijker van zijn morele verantwoordelijkheid lijkt te kunnen ontdoen.
Verder blijkt dat het milieubesef, hoe groot of beperkt verder ook, in de
verschillende landen geheel andere aanknopingspunten heeft: weinig Belgen
en wellicht ook weinig Vlamingen zullen onder de indruk zijn van het argument dat landschapszorg van belang is, omdat onze cultuurlandschappen
onderdeel zijn van onze cultuurgeschiedenis. Noch de Vlaamse beweging,
noch de grote cultuurorganisaties hebben, een enkele romantische verwijzing
niet te na gesproken, van natuur- of milieubehoud een prioritair agendapunt
gemaakt. Met uitzondering van enkele regionale en lokale verenigingen is in
Vlaanderen integendeel sprake van een relatief grote mentale en organisatori-

sche afstand tussen diegenen die zich met natuurbescherming respectievelijk
met cultuurbescherming bezighouden. En onder allerlei (overheids)initiatieven ten bate van het Vlaamse erfgoed wordt feitelijk alleen aan zorg voor (cultuur)monumenten gedaan. Hoe anders is dat sours elders: onder de vlag van
de „National Heritage" worden in Engeland, Schotland en Wales niet alleen
monumenten en landschappen in ere gehouden, maar ook veel daaraan
gekoppelde initiatieven voor milieu- en natuurbesef ondernomen. En ook in
Duitsland en Oostenrijk gaan cultuurbescherming en natuurbescherming
hand in hand, intellectueel, mentaal en organisatorisch, zoals in allerlei projecten voor Kulturlandschaftsentwicklung. In Frankrijk, Italie en Spanje is
milieubesef dan weer sterk verbonden met de identificatie met het „eigen"
landschap, met de „eigen" regio: niet het land, maar de regio moet worden
beschermd. Ondanks de grote onderlinge verschillen valt in Zwitserland en
Scandinavia op hoezeer daar met succes beroep kan worden gedaan op orde en
netheid als onderdelen van gemeenschapszin. Datzelfde argument speelt ook
in Nederland een cruciale rol, zeker in combinatie met de gezamenlijke strijd
tegen het water.
Een sociaal-economisch patroon
Vanaf de jaren zeventig al, toen de milieukwestie door het rapport van de Club
van Rome en andere alarmerende publicaties aan de orde was gesteld, hebben
sociale wetenschappers onderzoek gedaan naar het milieubesef van verschillende lagen van de bevolking. Of dat onderzoek nu de Verenigde Staten of een
Europees land betrof, een land met een hoog of laag milieubesef, uit alle gegevens bleek dat milieubesef vooral een zaak van hoger opgeleiden en hogere
inkomensgroepen was. Dat bleek, ten eerste, uit klassiek opinieonderzoek,
waar hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen systematisch en significant hoger scoorden. Het bleek, ten tweede, uit de achterban van natuur- en
milieuorganisaties die hun actieve leden, hun papieren leden en hun geldschieters meer dan gemiddeld uit die kringen rekruteerden. En het geldt, zoals we
voor Nijmegen zagen, ook voor allerlei vormen van milieubesef en (zacht)
milieugedrag, zoals de bereidheid met stickers de hoeveelheid reclamepapier
to beperken. Deze samenhang is trouwens niet lineair: het zijn niet zozeer de
topcategorieen, maar de middelhoge categorieen van opleidingen en inkomens die het hoogste scoren op allerlei schalen van milieubesef.
Dat het milieubesef het hoogste is onder de hogere sociaal-economische
lagen is voor sociale wetenschappers om ten minste twee redenen niet verrassend. In de eerste plaats worden ook de andere post-materiele thema's die sinds
de jaren zestig en zeventig zijn geagendeerd, in kreten samengevat als participatie, emancipatie, derde wereld, vrede en mensenrechten, eveneens door de betere sociaal-economische lagen gedragen. Ook bier biedt de these van het post-

materialisme dus een verklaring. Ook die andere bewegingen kennen, net als
de milieubeweging, een oververtegenwoordiging van hoog opgeleide en goed
verdienende burgers. Er is in de literatuur daarom sprake van „middle class
radicalism", een term die op de achterban van zowel Greenpeace als Artsen
zonder Grenzen toepasbaar is. In de tweede plaats heeft de natuurbehoudbeweging een lange historie van rekrutering onder de maatschappelijke elite. Toen
tussen ongeveer 1880 en 1920 overal in Europa natuurbehoudorganisaties zijn
opgericht, werden die initiatieven gedragen door een select en elitair gezelschap
van natuurminnende (amateur-)biologen en dito kunstenaars. In het Duits
worden zij met het bijna onvertaalbare „seltsame Kduze" aangeduid. Daarom
staat de milieubeweging van de jaren zeventig in zekere zin voor een „democratisering" van het natuurgedachtegoed, en voor de uitbreiding daarvan richting
milieu. Toch laat ook de milieubeweging een oververtegenwoordiging zien van
hoger opgeleiden en van middelhoge inkomensgroepen.
En bier komt een opvallende tegenstrijdigheid in beeld: terwijl het milieubesef ongelijk gespreid is over de sociaal-economische lagen, is de feitelijk veroorzaakte milieubelasting dat ook, zij het volgens een nagenoeg omgekeerd
patroon. Het Nijmeegse onderzoek is ook in dit opzicht geheel representatief:
de wijken met de meeste stickers op de brievenbus zijn tegelijkertijd de wijken
waar per huishouden en per persoon de meeste energie wordt gebruikt en het
meeste water, waar de meeste ruimte in beslag wordt genomen, het meeste
wordt gereisd, en - maar dit laatste is niet onderzocht - wellicht toch ook nog
het meeste papier wordt omgezet -. Met andere woorden: de sociaal-economische spreiding van het milieubesef en van de feitelijke milieubelasting zijn
nagenoeg spiegelbeeldig
Dat geldt overigens ook „aan de onderkant": mensen uit de lagere sociaaleconomische categorieen getuigen doorgaans van minder milieubesef, maar
belasten het milieu ook minder. En de contradictie gaat nog verder: de lagere
sociaal-economische groepen wonen vaak ook in wijken en buurten die op
milieugebied in het algemeen niet best scoren. Om maar weer eens het Nijmeegse onderzoek te citeren: de feitelijke milieuhinder (lucht, geluid, stank)
is aanwijsbaar hoger in wijken met een lagere sociaal-economische status.
Ook dit patroon van samenhang tussen milieu en sociale ongelijkheid is overal in Europa terug te vinden. In de Verenigde Staten, waar de sociaal-economische tegenstellingen traditioneel veel scherper zijn, is deze situatie mede aanleiding geweest tot het ontstaan van de zogeheten „environmental justice
movement". Zij voert strijd tegen de ongelijke verdeling van de milieukwaliteit en de milieurisico's, een verdeling die in de USA meestal parallel loopt
met raciale scheidslijnen. Milieu en ongelijkheid is een in Europa (voorlopig?)
nog minder geagendeerd thema, maar het verschijnsel is natuurlijk ook bier
zichtbaar.

De opvallende tegenstrijdigheid tussen de sociaal-economische patronen
van milieubesef enerzijds en van de feitelijke milieusituatie anderzijds is niet
zonder gevolgen. Dat het milieubesef vooral wordt gedragen en gepredikt
door welvarende mensen, groepen en landen is voor minder welvarende mensen, groepen en landen voortdurend aanleiding tot het verwijt dat milieuzorg
vooral een zorg van de elite voor zich zelf is. Dat verwijt is op internationale
conferenties te horen, om het even of het over biodiversiteit of over klimaatverandering gaat. Het is te horen op regionaal niveau, als gebieden worden
aangewezen als natuurgebied en de lokale bevolking vreest in haar economische ontwikkeling geremd te worden. Het is te horen op lokaal niveau, als een
activiteit om milieuredenen gesloten dreigt te worden, terwijl een belangrijk
deel van de lokale werkgelegenheid daarvan afhankelijk is. En zelfs de aanleg
van verkeersdrempels leidt op buurtniveau wel eens tot gelijkaardige reacties.
Het patroon van de spreiding van het milieubesef laat in vrijwel al deze gevallen toe de conflictlijnen vrij nauwkeurig te voorspellen.
Een temporeel patroon

Zoals gezegd zijn zowel het hedendaagse milieubesef als het onderzoek daarvan zo'n dertig jaar oud. Natuurlijk wordt er dus ook gepeild naar de ontwikkeling van het milieubesef in de tijd. Het patroon daarin was eerst niet, maar is
de laatste jaren wel verrassend. Niet verrassend was de vaststelling dat de collectieve aandacht voor milieuvraagstukken min of meer omgekeerd evenredig
was aan de economische ontwikkeling: in perioden van relatief zorgeloze economische groei steeg het milieubesef. Als de economie, zoals in de late jaren
zeventig en vroege jaren tachtig, het minder deed - en de materiële vooruitzichten dus minder rooskleurig waren - nam de belangstelling voor milieuvraagstukken af. Ook dit patroon paste perfect in de these van het postmaterialisme. Dit patroon werd weliswaar wat verstoord door kortere golfbewegingen die voortkwamen uit geruchtmakende milieu-incidenten. Internationale milieurampen zoals Seveso, Bhopal, natuurlijk Tsjernobyl en recenter
ook nog de tanker Erica en allerlei incidenten in eigen land leidden elke keer
tot een toenemende milieubelangstelling. Maar op de langere termijn blijken
het slechts rimpels in het langzamere ritme van eb en vloed van het milieubesef.
Verrassend is echter de vaststelling dat dit patroon de laatste jaren verbroken is: terwijl we sinds het midden van de jaren negentig in diverse landen een
stevige groeiperiode beleven, stijgt het milieubesef nauwelijks. Er is meer:
voor het eerst in dertig jaar worden onderzoekers geconfronteerd met een
samengaan van economische groei en afnemend milieubesef. Er zijn voorlopig slechts tegenstrijdige verklaringen voor dit fenomeen aangedragen: sommigen menen dat de burgers milieumoe zijn en alle ellende over dat vraagstuk

hebben verdrongen. Anderen suggereren echter dat de burgers juist tevreden
zijn over de vooruitgang die is geboekt, en daardoor in de eigen omgeving
minder met milieuproblemen worden geconfronteerd. Wat gesofistikeerder maar daarom nog niet juister - klinkt de verklaring dat veel milieugedrag van
mensen inmiddels een zodanig routinematig onderdeel van hun leden is
geworden, dat zij nauwelijks nog bij het milieu stilstaan. Zelfs scheiden van
afval wordt niet meer met milieu geassocieerd, zo ingesleten als dat gedrag
inmiddels is.
De tijdreeksen zijn nog te kort, de wetenschappelijke discussie nog te
recent voor definitieve verklaringen. Overigens zou de these van het post-materialisme, maar dan in een specifiekere versie, ook hier een verklaring kunnen
bieden. Van meet af aan is namelijk gesuggereerd dat post-materialisme wel eens
een kenmerk van een specifieke leeftijdscohorte zou kunnen zijn: de generatie
die na de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep aan materiele zorgen was geboren en opgegroeid, had zowat alle materiele wensen bevredigd zien worden.
Daarom zou juist die leeftijdscohorte zo gevoelig voor post-materiele vraagstukken zijn. De daarop volgende generatie, de huidige twintigers en dertigers,
zou de post-materiele waarden weer veel minder genegen zijn en ook minder
aanspreekbaar zijn voor allerlei „middle class radicalism". Die generatie lijkt,
op gevaar af dat dit een scheldwoord wordt, juist hypermaterialistisch. In elk
geval spoort deze verklaringswijze met de grote moeite die de nieuwe sociale
bewegingen, de milieubeweging voorop, hebben om nieuwe actieve leden te
werven. Hoe het ook zij, de tegenvallende milieubelangstelling van de jongere generatie en de teruglopende milieubelangstelling in het algemeen zijn
een zorg voor iedereen die met milieubesef bezig is, van educatiemedewerker tot politicus.
Milieubesef als „dalend" cultuurgoed?
Hiervoor is gesteld dat het natuur- en milieugedachtegoed zowel historisch
als tegenwoordig overwegend gedragen wordt door de hogere opleidings- en
inkomenslagen. Op zichzelf is dat niet uitzonderlijk: het komt integendeel heel
vaak voor dat nieuwe cultuurgoederen - en zo typeren we milieubesef hier - in
de hogere sociaal-economische lagen ontstaan en dan via een geleidelijk
proces van overname en assimilatie door de gehele samenleving „indalen"
en veralgemeend raken. De cultuursociologie beschrijft dit klassieke verschijnsel als het „sinkendes Kulturgut". Dit patroon van verspreiding is het meest
bekend van materiele, vooral consumptieve cultuurpatronen: de auto, het
toerisme, de fitnessrage en tal van andere cultuur- en gedragspatronen zijn
ontstaan bij de sociaal-economische bovenlagen en zijn geleidelijk „ingedaald". Sommigen beoordelen die verbreiding van aanvankelijk elitaire
cultuurgoederen als positief (want democratisch), anderen beschouwen ze

juist als ergerlijk. De post-vakantie-vraag: „en, niet te veel toeristen?" geeft
(nog redelijk onschuldig) uiting aan die tweede beoordeling. Overigens
„bedenkt" de sociaal-economische elite wel telkens weer iets nieuws waardoor
zij zich van „het gewone yolk" kan onderscheiden: toen ook de distinctieve
betekenis van de tweede auto en het tweede huis wegvielen, boden de tweede
en derde vliegvakantie en andere consumptieve innovaties weer nieuwe mogelijkheden zich te onderscheiden.
Het fenomeen „dalend cultuurgoed" is dus goed bekend voor materiele
consumptie. Het verklaringsmechanisme ligt ook voor de hand: de wens van
lagere sociaal-economische categorieen om via materiele vooruitgang ook
sociale vooruitgang te verwerven verklaart hun ambitie om gedrags- en cultuurpatronen van de elite over te nemen. Maar het fenomeen van het dalende cultuurgoed doet zich ook voor met betrekking tot niet-materiele goederen, zelfs met betrekking tot het zich onthouden van materieel genot. In
onderzoek is vastgesteld dat de verspreiding van het niet-rookgedrag de laatste
decennia precies dezelfde weg heeft gevolgd: veel meer dan allerlei informatie
over gezondheidsrisico's blijkt het onderscheidend vermogen van „ik rook
niet (meer)" en de status en het prestige daarvan een rol te hebben gespeeld bij
de verbreiding van het niet-roken. Hoogleraren behoren dus niet (meer) te
roken, althans in landen waar het niet-roken al distinctieve status heeft verworven - en dat is in Frankrijk duidelijk niet het geval. Het niet-roken volgt
hiermee trouwens andere, historische voorbeelden van zelfbeperking en
terughoudendheid. Het meest bekend zijn de cultuurhistorische analyses van
Elias die aantoonde hoe opvattingen en gedragingen met betrekking tot eten,
persoonlijke hygiene, seksualiteit, persoonlijke conflicten en andere geleidelijk meer door terughoudendheid en zelfbeperking zijn geInspireerd, en hoe
die nieuwe cultuur- en gedragspatronen binnen de hofhoudingen zijn ontstaan en van daaruit geleidelijk zijn veralgemeend.
Het een en ander leidt vanzelfsprekend tot de vraag of ook milieubesef waarbij terughoudendheid en zelfbeperking eveneens een rol spelen - wellicht
ook een geleidelijk dalend cultuurgoed is. Voor sommige vormen van
milieubesef en milieugedrag is dat aanwijsbaar het geval: het bewust omgaan
met voeding is van een redelijk elitaire bekommernis binnen relatief korte
tijd een veel bredere zorg geworden, en het consumeren van biologisch voedsel laat een herkenbaar groei- en verspreidingspatroon zien. Van distinctieve
zijn het nu dalende cultuurgoederen geworden. Het is echter te vroeg om te
beoordelen hoe stabiel deze patronen zijn. Bovendien is voor veel andere
aspecten van milieubesef en milieugedrag niet of nauwelijks sprake van
„dalend cultuurgoed". De Nijmeegse sticker raakt niet verder en, veel belangrijker, terughoudend automobiliteitsgedrag en zelfbeperking in het energiegebruik zijn voorlopig nog bepaald geen distinctieve cultuurgoederen.

Hoe milieubesef vergroten?
Milieubesef bekijken als cultuurgoed kan, voor diegenen die het vooral als een
instrumentele grootheid zien, op het eerste gezicht een ontgoochelend perspectief lijken. Het milieubesef hangt immers kennelijk - en op een wijze die
we nog niet altijd geheel begrijpen - samen met dieperliggende cultuurpatronen, van historische, religieuze en nationale oorsprong, het is op verschillende manieren gekoppeld aan sociaal-economische patronen, en het wil nog niet
vanzelf tot status en prestige leiden, noch een „vanzelf" indalend cultuurgoed
zijn. Een milieubesef dat zozeer verankerd ligt in de weerbarstige lagen van
onze cultuur is weinig veranderlijk. Toch biedt dit perspectief meer dan Touter
wetenschappelijke bevrediging. De belangrijkste les is ongetwijfeld dat, als
milieubesef niet geIsoleerd moet worden begrepen, het ook niet geisoleerd
moet worden bewerkt. Wie het milieubesef wil vergroten, zal dus op zoek
moeten naar thema's waarmee mensen in hun eigen cultuur worden aangesproken, naar thema's waar materiele en post-materiele waarden en belangen
elkaar raken, naar thema's waarmee milieu en ongelijkheid tegelijkertijd aan
de orde kunnen worden gesteld. Als het milieubesef een cultuurgoed is, maakt
dat het weliswaar bewerkelijker, maar nog wel bewerkbaar.
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Hoorde u mij niet?
Drie gerijpte poeziedebuten

Elke Brems
werd geboren in Leuven in 1971.

M arjoleine de Vos, Rene Puthaar en Victor Schiferli zijn

Is als postdoctoraal onderzoeker van

drie Nederlandse dichters die hun debuut blijkbaar wat hebben laten rijpen. Dat kan je afleiden uit de leeftijd van de
auteurs en uit de voldragenheid van hun poezie. Ze vertegenwoordigen alle drie een andere zijde van het poetisch spectrum, van vertellend naar lyrisch tot vormelijk. Ze zullen
vermoedelijk een heel verschillend lezerspubliek aanspreken
of tenminste de verschillende lezers in jezelf aan het werk zetten.

de KU.Leuven. In 1999 verscheen

het FWO verbonden aan

van haar „A lies is leugen. Over de
vroege romans van Gerard
Walschap", een omgewerkte versie
van haar doctorial proefschrift.
Zij doet onder meer onderzoek naar
interbellumliteratuur in Vlaanderen en recenseert hedendaagse
Vlaamse literatuur.

Het geluk houdt zich groot
Adres: Oude baan 45,
De gedichten van Marjoleine de Vos uit Zeehond graag zijn B-3360 Korbeek-Lo
i geen zangen, taalgewrochten of lyrische
geen impresses,
ontboezemingen: het zijn verhaaltjes. Er gebeuren dingen, er
zijn personages, er is tijd en ruimte. Maar alles heeft een slagje van de molen
gehad. En dat slagje maakt van deze verhaaltjes poezie.
De Vos creeert met haar personage, mevrouw Despina, een snort vrouwelijke tegenhanger van meneer Cogito, de held uit de gedichten van de door De
Vos bewonderde Pool Herbert Zbigniew. Mevrouw Despina is een alter ego
voor de schrijfster, maar ook een voor de lezer.
„Zien is kennen" is de helft van de titel van het openingsgedicht. De andere heeft luidt: „Over het geluk". „Zien is kennen" zou de moedige lijfspreuk
kunnen zijn van mevrouw Despina, die elke ochtend met open blik de wereld
tegemoet lijkt te gaan in de hoop het geluk te vinden en elke dag in de grootste
verwarring eindigt. De avonturen van mevrouw Despina lijken wel op een
jeugdboekenreeks: „Mevrouw Despina wordt ouder", „Mevrouw Despina
wordt onderzocht", „De buikdanseres en mevrouw Despina", „Mevrouw
Despina in de Ardennen". Dat laatste gedicht, over een wandeling met haar
partner, eindigt heel typerend:
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Marjoleine de Vos (°1957) - Foto Bert Nienhuis.

Hoopvol struikelt ze
met hem mee, vergeet haar natte sok
valt vrolijk in de uitdagende modder. (p. 24).
Het „hoopvol struikelen" en „vrolijk vallen" zet de toon van de bundel.
Despina wil ten voile leven, mislukt daarin keer op keer en begint met voile
moed opnieuw: „En zijn we doodgegaan staan we weer op" (p. 27). Geen leestekens in deze regel: doodgaan en weer opstaan gaat in een beweging, niet
getreuzeld, geen gezeur over de „normale gang van zaken".
In „Nu en altijd" ziet ze in dat „het voile leven" niet bestaat. In de herinnering blijven slechts „toevallige restjes". Ze betreurt „hoe ongeleefd, als niet
herinnerd, dagen zijn." (p. 18). Haar verweer lijkt te zijn „acht te slaan" op de
wereld, maar dat blijkt een onmogelijke opdracht. Zien is helaas niet kennen,
het brengt integendeel verwarring en ontgoocheling. Noch in de herinnering,
noch in de ervaring bestaat „het voile leven".
Een belangrijk aspect van „het voile leven" is voor de dichteres de sensualiteit. Haar verlangen een zeehond te zijn, komt daaruit voort. Een zeehond verbeeldt daarbij het genot van schaamteloze vleselijkheid, met een onmiskenbaar exhibitionistisch tintje:
applaus
voor uw lenig spek dat overheerlijk
de leant op kletst, dik verpakt geraamt (p. 17).

Niet in elk gedicht van deze bundel speelt mevrouw Despina een rol, maar
ze is ook waar ze niet genoemd wordt aanwezig. Haar levenslust, gefnuikt maar
onfnuikbaar, geeft aan deze bundel een vreemde tweeklank van enthousiasme
en teleurstelling. Op verschillende plaatsen doet de poèzie van De Vos aan
Toon Tellegen denken: het balanceren op de rand van het absurde, het tikje surrealisme dat de gekende en verwachte orde der dingen onderuit haalt. De techniek van personificatie speelt daarbij een belangrijke rol: „hartstocht / is een
keukenprinses met aanraakbare huid" (p. 14), maar ook de nevenschikkende
opsomming van ongelijke elementen:
Het geluk schrijft
lange brieven, eet een haring, heeft een moeder
viert Sinterklaas. (p. 5)
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Zowel vrolijkheid als tragiek gaan schuil in de onverschilligheid van de
opsomming:
We huilden, even maar,
keerden terug
kwamen thuis
leefden verder. (p. 31)

bso
'

E

Het gemis waaromheen deze gedichten cirkelen en dat mevrouw Despina's
levenslust belemmert, ontstaat uit onvruchtbaarheid. Er is natuurlijk de
onvruchtbaarheid van de taal, die er niet in slaagt werkelijkheid to scheppen:
Een leeg huis in de zomer. je moet het geloven
het staat op die schim daar, dat is het eiland.
Geef al je woorden, je kunt er niet been. (p. 35)
Maar er is ook de lichamelijke onvruchtbaarheid. Al vanaf het eerste
gedicht duikt het motief op:
Het geluk ligt graag in bed. Het is getrouwd
heeft tot zijn verdriet geen kinderen maar
het geluk houdt zich groot. (p. 5)
Daarna duikt dat Grote Verdriet telkens weer op. Een geschonden standbeeld mist volgens de toeschouwer geen arm of been, maar „een zRontje":
„hoop je nog op zijn lieve kinderlijf" (p. 9). Op pagina 30 gaan de protagonisten op kraambezoek:
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Victor Schiferli (°1967) Foto Roeland Fossen.

We kwamen en we waren overbodig.
De man en de vrouw spraken
de geheimtaal van ingewi jden.
Wi j waren ogenapplaus, onze knieên
bogen voor hun geluk. (p. 30)
De kniebuiging die ze hier maken voor een kind, weigert mevrouw Despina in een opstandige bui to maken voor God. De gedichten zijn onmiskenbaar
religieus. In verband met de kinderloosheid van Despina wordt het bestaan van
God dan ook zeker niet in twijfel getrokken, maar Hij krijgt er wel van langs:
„Ik riep u, hoorde u mij niet?" (p. 11).
Mevrouw Despina is, zoals gezegd, een alter ego, en dat in absolute zin.
Ze heeft geen identiteit, ze is verwarring, struikeling. Ze sterft en staat
feniksachtig telkens weer op, ze is kwetsbaar en onvernietigbaar, onbevangen: en door het leven getekend. Ze vervangt het „ik" in deze poezie
door een „zij", een derde persoon, een bemiddelaar. Dat is veilig voor
zowel de dichteres als de lezei: identificatie is mogelijk maar niet noodzakelij k.

Zolang de dichter zingt, snakt hij
De poezie van Victor Schiferli in zijn debuutbundel Aan een open raam schuwt
„ik" en „jij" niet. Ze is opgebouwd met een romantisch vocabularium: spiegel,
maan, herfst, droom, rozen. De nacht, dode muizen en krakende trappen
geven er bovendien een „gothic" tintje aan.
Ik ben niet bang voor jou, maar voor de scheef
gegroeide moestuin met torren,
spinnen, knaagdieren en het tinnen gaas
diep van binnen. (p. 68)
Het griezelige, unheimliche wordt meteen zowel aan de buiten- als aan de
binnenkant gesitueerd. De tuin is een traditioneel symbool voor de ziel: het
knaagt en scharrelt binnenin de verteller. De poezie is voor hem een manier
van tuinieren: onkruid wieden, paadjes aanharken.
Alles valt ineen, mijn gedachten dwalen
naar een uitgang die ik niet waarneem
maar vermoed. Geen licht. Ik zal het maken. (p. 9)
Zo eindigt het openingsgedicht van de bundel. Het zou een poeticale uitlating van de dichter kunnen zijn: hij zegt stoer licht to zullen maken. Dat moet
dan het dwalen en ineenvallen tegenhouden. „Ik zal het maken" is natuurlijk
ook een andere vorm van grootspraak: „ik zal succes hebben", bezweert hij
zichzelf en de lezer bij het prille begin van zijn carriere. Deze zelfingenomen
pose van de dichter wordt keer op keer gerelativeerd als hij in de gedichten in al
zijn schamelheid naar voren komt. Op pagina 55 schrijft de dichter een „Ballade van mijn uitgestelde schoonheid" waarin hij in bad moet omdat zijn partner niet met hem wil vrijen als hij zich niet onmiddellijk wast. Uiteindelijk
haalt hij de buit binnen.
Het einde van het lied is bereikt,
de zanger snakt en smakt de gelieven terzijde
in een zucht van opstaande haartjes en droge zijde. (p. 56)
Opvallend is hoe het einde van het lied samenvalt met het inlossen van de
hunker. Zolang de dichter zingt, snakt hij. Of verder nog: het gedicht staat de
werkelijkheid in de weg. De dichter kiest voor die positie, waarbij hij al zingend zich uit de werkelijkheid, de handeling terugtrekt. Hij kiest voor de
impasse.

'

Rene Puthaar ( 0 1964) Foto Chris van Houts.

De toon van deze poezie is weemoedig, het onderwerp is de liefde. Het gaat
over „wij" en hoe dat sours echt bestaan kan en vaak ook een illusie blijkt.
„Intussen zwemmen wij elk onze eigen zee. / Nooit worden wij heel. Wel
waren wij twee." (p. 14). De verhouding tussen „ik" en „jij" mag dan uiterst
kwetsbaar zijn, tegelijk is het de enige troost.
We doen alsofer niets ernstigs is
maar falen elke dag zodat wij steeds
van verder naar elkaar terugkeren. (p. 39)
Er wordt gesuggereerd dat op een dag de terugkeer onmogelijk zal zijn,
omdat de weg to lang zal zijn. Toch eindigt het gedicht op het woord „terugkeren", een even hoopvolle als overmoedige eindnoot als „Ik zal het maken."
Het valt op hoe nat de personages van Schiferli zijn. De droom stuurt hen „met
natte haren / de morgen in" (p. 21), ze liggen in de zee of in bad, of ze drijven uiteen, de dichter wordt nat en klam in de regen, ze willen „geen zwembandjes",
maar „echte golven", de dichter staat op straat „met water / gutsend uit mijn
schoenen." Dat verhoogt duidelijk de kwetsbaarheid van de personages: ze

worden doorzichtiger, weker, zijn het zielige equivalent van een vis op het
droge. Al dat water dat van buiten komt, is ook metonymisch voor de tranen
die hardnekkig niet vloeien. Alles wordt nat, behalve hun ogen. Toch is er wel
verdriet.
1k kan alles denken, ik kan het ook laten. Er vallen
steeds meer gaten. De avond biedt arsenalen
dramatische en telefonische mogeli jkheden,
schemering valt zonder geluid. (p. 60)
Niets lijkt ertoe te doen, er is geen samenhang, geen gebeurtenis, enkel
„mogelijkheid" die niet wordt ingelost. Tot tweemaal toe „valt" er iets in deze
strofe. Dat is een veel voorkomende beweging in deze poezie: de ongecontroleerde, neerwaartse beweging van de val en het steeds weer beklimmen van de
vaak krakende trappen dat de val moet tegengaan en hem tegelijk uitlokt. Zo in
het gedicht „Langs je hals":
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als ik de trap bestijg word ik gehinderd
door roestige obstakels met moeren,
en eenmaal boven dwarrelt alles naar
beneden, een bodemloze val die komt (p. 11).
E

Achter het monument de dood
Als Rene Puthaar al verdriet of verlangen voelt als Victor Schiferli, dan zal hij
het geenszins zo voor de lezers gooien. Puthaar debuteerde vorig jaar met de
bundel Dansmuziek. Hier geen spontane lichtvoetigheid als bij De Vos of lyrische ontboezemingen als bij Schiferli, maar wel gekunstel en distantie. De
verzen zijn vaak jambisch, soms in rijm en erudiet. Puthaar heeft aan zijn
gedichten gewerkt en verbergt dat ook niet. We zien de zucht naar alliteratie
in „Zo bolden zelden zeilen in de wind" en ervaren het zoeken naar rijm
in „polaroid" dat rijmt op „Freud", „harpij" op „honingbij" of „bajesklant"
op „Mandelstam". De resultaten van het maakwerk zijri niet altijd even
fraai: „Harpo is stom, / maar speelt de harp." Toch stoort het meestal niet dat
het artefact zich zo schaamteloos aan de lezer toont als een moeizame constructie. Het toont in alle eerlijkheid de moeizame pogingen van de mens om
zich tegen de vergankelijkheid te verzetten, door iets te „maken", door een
monument op te richten voor zichzelf. Vergankelijkheid houdt Puthaar bezig.
Het oor wordt nooit een schelp tussen de keien, vrij
als uitgebluste sterren in een helverlichte nacht,
de mond wordt nooit een melkweg (p. 23)

0
0

Het menselijk lichaam blijkt slechts een vluchtig bestanddeel van het universum. De „helverlichte nacht" verwijst naar de poging van de mens om met
een overdoses kunstlicht het onbeschaafde, onberekenbare van de duisternis te
verdrijven, waardoor de sterren net vrij spel krijgen, onopgemerkt, schijnbaar
uitgeblust door het kunstlicht. Een andere manier om dezelfde regel te lezen
vertelt ons dat de nacht wel helverlicht lijkt hoewel de sterren die dat licht
geven al eeuwenlang uitgedoofd zijn. Het is enkel nog hun licht dat met vertraging van hun bestaan komt getuigen. Ook het universum is dus vergankelijk. De mond die nooit een melkweg zal worden kan onder meer verwijzen
naar het prille begin van de mens die toen in volkomen symbiose met de moederborst een snort van letterlijke „melkweg" vormde. Er is echter geen terugkeer mogelijk naar deze oertoestand. „Noem het herinnering, al keert er niets.
Of tijd." En verder:
Wie schrijft verdwijnt, trekt de aanwezigheid de huid
koelbloedig van het lijf. Nou en. Een afscheidswoord,
dat ruimt de rotzooi op. De gloed hecht zich hooguit
aan wat postuum is. Alle letters, in oud lood.
Wie schrijft, die blijft niet, zegt de dichter onomwonden. Het opgerichte
monument is slechts een facade waarachter het sterven onverminderd en ongehinderd verder gaat. Een dichter tracht zich uit te drukken, maar drukt zich
weg ten voordele van de letters. Wat overblijft, is niet zijn verwoorde ziel, maar
de tastbare loodzware letters die wel drukken, maar niet uitdrukken. Enkel de
materialiteit van de verzen blijft over. Vandaar ook de grote aandacht voor de
vorm van deze poezie: de structuur, de klank en het ritme zullen blijven, maar
de liefde of woede die verwoord wordt, is vergankelijk.
De lezer krijgt aan het begin van de bundel een wegbeschrijving mee die hij
moet volgen: „De eerste gang naar rechts, dan tweemaal links" etc. Al lezend volgen wij nauwgezet die instructies om ergens halverwege het gedicht „het eerste
huis", genaamd Fiat Lux binnen te gaan. „Bij voorkeur gaat u binnen door de
mond" en als we dat doen, bevinden we ons in een menselijk lichaam met „darmkanalen" en „hersenkamers". Aan het hart moet een gevecht geleverd worden
met „een oude man (...) die u gelijkt, een moeder aan zijn zij. Dat wordt een slag.
/ De rest onklaar maken is kinderspel." Pas bij de laatste zin realiseren we ons
waarmee we bezig zijn: we maken De Mens onschadelijk. Het is een moord en een
zelfmoord die we daar begaan, geleid door een kwaadaardige gids, de dichter. Hij
acht het raadzaam om bij twijfel, hoop,
ontroering enzovoort, in elk wand
een gat te slaan.

Deze cynische reis krijgt een tegenhanger in de gedichtencyclus die de bundel afsluit, De Parade. Geschreven Voor Vincent (1963-1983) is dit een mengeling tussen een danse macabre en een danteske helletocht, waarbij Vincent de
dichter en de lezer rondleidt. Hij ontmoet er een meisje op wie hij verliefd was
toen hij twaalf was, God die last heeft van priapisme, een harlekijn in latex, zijn
moeders hoofd dat door een kind hard wordt weggetrapt, een negerin die bananen hanteert, een kind dat krijsend en schijtend ter wereld komt. Aan het einde
van de reis vraagt Vincent om vergeten te worden: „Beloof me dat je niet meer
aan me denkt. Ik kan niet meer." De dichterlijke, herinnerende activiteit,
bedoeld om de doden te gedenken en hen levend te houden, blijkt zinloos: „Ik
mag bier, weer je, eigenlijk niet weg / want dood is dood." Intussen is de dichter zelf in het dodenrijk terecht gekomen. Hij is in zijn eigen val getrapt, heeft
zichzelf al dichtend „onklaar gemaakt". „Geen uitgang, had er op de poort
gestaan. / Het is mijn raam. Het geeft al eeuwig licht." Victor Schiferli stond
nog enigszins hoopvol Aan een open raam, Rene Puthaar echter ziet vanuit het
dodenrijk zijn raam waarachter hij vruchteloos aan het schrijven is. „Daar zit
de jongen die ik ben. Of was." Hij kan niet meer terug naar die plaats, naar die
jongen. „Je zit te schrijven, daar, aan een gedicht, / zodra een punt." Dat punt
wordt inderdaad gezet, vier strofes verder. Het lijkt een point final. Dit is een
debuut dat een eindpunt zet. Benieuwd of er een vervolg komt.
MARJOLEINE DE VOS, Zeehond

graag, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam, 2000, 44 p.
Aan een open raam, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2000, 76 p.
RENE PUTHAAR, Dansmuziek, Meulenhoff, Amsterdam, 2000, 68 p.
VICTOR SCHIFERLI,

Marjoleine de Vos
Duizelige Despina
Hoe dagelijks wij achterover tollen,
duizelt mevrouw Despina tegenover de ondergang
romantisch, van de zon op de rotsen.
Op hete zomerdagen sleept zij een strandmatje
naar voortvluchtige schaduw, verbaasd
hoe ooit rust mogelijk is, hoe stilstand
in al to ijverige omloopbanen.
Gevaarlijk voor het broze bot, het grote plan
is het nooit eens nu, want al voorbij,
bestaat geen terugkeer of herstel.
Wagenziek van de wereld
hangt mevrouw Despina 's avonds op de bank
waar ijl uit vroeger eeuw sopranen smeken
om vergeving, om hier zijn en tekortgeschoten.
De maan wiegt langs op trage klanken
het heelal dijt zwijgend verder uit
en het zingen verheugt zich over de stilte
eeuwig in het oog van de storm.

Uit: Zeehond graag, p. 12.

Midden in het leven
In duinpan en weiland regent het beloftes
van lucht en gras, water weet dat je bent
als de melk uit de kan en als de schenkster.
Op de fiets wil je de wereld inademen
landschap verslinden, volhouden:
dit ben ik, kastanje, wilgen, koe en dijk
mijn lichaam een appel aan de boom
mijn ziel een zilvermeeuw boven het wad.
En niet denken, weer middag, hoe lang nog
houdt de zon halt boven de bungalows
gaat niets voorbij in de tuin met vetplanten
staat de straat vol onvermurwbaar licht.
In het museum van Madame Tussaud zit ik
voor altijd achter het raam, uitzicht op dahlia's.

Uit: Zeehond graag, p. 34.

Victor Schiferli
Aan een mesthoop bij nacht
Zachte heuvel in de mist die kringelt
in lantaarnlicht, grote, boosaardige bavaroise
die rookpluimt naast een boom, wij komen tot u
en gaan aan u voorbij per fiets. Het scheen
er zat in u iets vruchtbaars, iets rijp
voor een gedicht, maar regen kwam
en doofde wat to zien viel in het niets.

Uit: Aan een open raam, p. 27.

De moed der wijsheid
Er moet geen spot zijn in mijn stem,
het leven is ernstig genoeg en daarbij:
wat helpt een grimas in de duisternis?
Zingen daarom zullen we, aan de dis
zowel als op het werk, heel hard
de trappen op en of zullen we lopen,
het thuis op een onmatig zoenen zetten.
Daar komt al een beeld en het beeld zegt
dat ik je belichten moet,
al spring ik daarbij in zoiets algemeens
als water misschien wel op een rots,
geen ironie, rechtdoorzee, niet dat dociele,
en geen zwembandjes, we willen: echte golven!

Uit: Aan een open raam, p. 54.

Rene Puthaar
Het lied dat duurt
Een heel langzame dans, als je dat wilt.
Wat doet het er nog toe. We kunnen lijf
aan lijf vergaan, in deze maat. Allez,
de laatste ronde van het hoogverraad.
Een dans en langzaam aan het donker in.
Het doet er niet meer toe. Jouw huid, mijn huid,
we zijn al even transparant. Het lied
dat duurt heeft aan een schimmenspel genoeg.

Uit: Dansmuziek, p. 22.

Drifting on a Reed
Ons was de voorkamer maar toebedeeld.
Een vredig zondagavondje waarop
bedaard aan tafel bingo werd gespeeld.
De twintig kwam van achter door. De hond
sliep in. Het raam zag uit op de fabriek
waar ergens, wist ik, een machine stond
die armen niet ontzag. Een zwarte hal
met olie op de vloer was het decor
van slavernij en spoedgeval.
Hij had de radio op jazz gezet,
iets uit de oorlogstijd. De vibrafoon
bewoog zowel de beul als het verzet.
Het lukte niet om boven hem het kruis
met INRI aan to blijven zien. Hij droeg
een rokje met een kwast, een Schotse ruit.
De drummer koos voor stokken. Dansmuziek.
Werktuiglijk rezen wij, gelijkgestemd.
1k leidde maar de maat maakte hem ziek.
Hij was wel idioot maar niets gewend.
De radio ging uit. Het bingo klonk.
Ik speelde door, op eigen instrument.

Uit: Dansmuziek, p. 40.
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Jan van Imschoot, „How to sell your wife / how to survive as a painting", 1999, 120 x 100 cm, Coutersy Bonakdar /
Jancou Gallery, New York - Foto Dirk Pauwels.

Dood en lijden in
zuurzoete saus
Jan van Imschoot, schilder van bizarre fabels

Eric Bracke
werd geboren in 1960 te Wetteren.

Waar kan een schilder beter wonen dan in de Gebroe-

Studeerde sociale wetenschappen
aan de Universiteit Gent. Hi j

ders Van Eyckstraat? Met de meesters van het Lam Gods
is op dit ogenblik redacteur bij het
dagblad „De Standaard".
heeft Jan van Imschoot (°1963) alvast het mysterie in zijn
schilderwerk en zijn voorkeur voor transparante verflagen Adres: Wegvoeringstraat 115,
B--9230 Wetteren
gemeen. De Gentse schilder behoort tot die nieuwe generatie figuratieve schilders die uitgaan van al bestaande afbeeldingen. Van Imschoot verschuift inhouden en ontlokt
nieuwe associaties zodat een bizarre en meestal tragische vertelling ontstaat.
Vaak wordt Jan van Imschoot in een adem genoemd met de Antwerpse schilder Luc Tuymans, boegbeeld van de Vlaamse hedendaagse schilderkunst.
Toch kan hij niet tot de leden van de zogenaamde Tuymansschool worden
gerekend, die door criticus Jon Thompson treffend werden getypeerd als
„figuratieve schilders die graag kleinschalig werken, een beperkt kleurengamma gebruiken en in een enigszins Hopperiaans aandoende stijl schilderen om
tot een bekoorlijke vormelijke vaagheid te komen, alsof het schilderij zich
omzeggens nog in de eerste fase bevindt of niet echt of is. Het gekozen subject
is vaak ietwat ongebruikelijk; als toch een gangbaar onderwerp wordt gekozen, wordt het op een enigszins vreemde of ongewone manier gekadreerd."
De doeken van Jan van Imschoot zijn dun geschilderde afbeeldingen met een
veelal morbide ondertoon. Van Imschoot is minder met de analyse van het beeld
begaan, zodat zijn composities losser ogen dan die van Tuymans. In de narratieve voorstellingen die hij in zijn atelier al tekenend en schilderend fantaseert,
staan veelal angstige, lijdende of zelfs dode mensen centraal. Hun lot spreekt tot
de verbeelding maar Jan van Imschoot maakt er geen schrijnende aanklacht
van. Omdat het niet op expressionistische wijze tot uitdrukking wordt
gebracht, raken de smart en het lijden van de personages ons niet echt. We
voelen geen betrokkenheid, wellicht ook omdat de verteller van deze bizarre
fabels het tafereel met een zuurzoete saus overgiet. De fascinatie die het oeuvre
van Van Imschoot oproept, heeft vooral met de fantastische inhoud te maken.
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Jan van Imschoot, „Male Landscape I", 1993,

40

x 60 cm, private collectie Gentbrugge -

Foto Kristin Daem.

De manier van schilderen, kan echter niet worden losgekoppeld van de inhoud
van de voorstelling: de broeierige, mysterieuze spanning die uitgaat van het
beeld wordt er door versterkt.
Volgens Van Imschoot was het Vincent van Gogh die hem op 12-jarige leeftijd dichter bij de schilderkunst bracht. „Een schilderij als De Zaaier, met de
paarse bomen en de groene lucht, dat was voor mij een soort punk avant la
lettre. Maar op de academie moest je over Van Gogh niet te veel reppen." Karel
Dierickx en Jean Bilquin stimuleerden aan de Academie (KASK) vooral „de
goede poot" en schilderwerk waarin de verf als materie een prominente rol
speelt. Met zijn figuratieve schilderwerk vond Van Imschoot er begin jaren
tachtig niet meteen zijn draai. Toen hij in 1986 de academie verliet, ging de
afgestudeerde schilder een klein jaar bij Volvo aan de assemblageband werken
en liet de verftubes onaangeroerd. In die periode ontdekte Van Imschoot de
Venetiaanse schilder Tintoretto (1518-1594); hij begon hem na te tekenen en
nam uiteindelijk een nieuwe start als schilder. Net als veel van zijn generatiegenoten werd hij een „dunschilder". „Ik vind het werken met transparante,
dunne verflagen subtieler. Het vereist een andere alertheid, zoals bij aquarel",
aldus Van Imschoot. Van de discussie over de relevantie van de schilderkunst
in onze tijd ligt Jan van Imschoot niet wakker: „De schilderkunst bestaat
zolang er schilders zijn", zegt hij, de schouders ophalend. „Met verf kan ik me
genuanceerder uitdrukken dan met gelijk Welk ander middel, dus schilder ik."
In zijn huis in Gent heeft Jan van Imschoot boven een kamer met een

Jan van Imschoot, „Male Landscape II", 1993, 40 x 60 cm, private collectie Gentbrugge Foto Kristin Daem.

gunstige noordelijke lichtinval als atelier ingericht. Het liefst werkt hij bier ver
van alle drukte, „vijf dagen per week, van 's middags tot 's avonds of 's nachts."
Voor een Leven zoals Luc Tuymans, die zowat de helft van de tijd onderweg is
voor buitenlandse lezingen en gastcolleges, bedankt Van Imschoot. Ook de
behoefte van veel hedendaagse kunstenaars om onder te duiken in de bruisende grootstad is hem vreemd: „Gent is juist gepast voor mij, niet te groot, niet te
klein". Behalve twee oude fauteuils, schildergerief en doeken, liggen in het
atelier ook stapels geIllustreerde tijdschriften opgetast. Een groot deel van zijn
inspiratie put hij uit prenten die hij in deze oude tijdschriften aantreft. Daarnaast kunnen ook historische feiten, verhalen van martelaars, beelden van
actuele gebeurtenissen of zelfs een foto van zijn eigen plechtige communie het
uitgangspunt zijn voor een schilderij. De doeken houden een beeldend cornmentaar op een situatie in, ontsproten aan een grillige fantasie. Het is Jan van
Imschoot immers nooit alleen maar om de formele kwaliteiten van het schilderij te doen. Meestal heerst er een raadselachtige spanning tussen de voorstelling en het door de amusant-ironische titel gesuggereerde onderwerp.
Het avontuur van het schilderen
Zoals te zien was in een van zijn eerste belangrijke exposities, in de Vereniging
in Gent eind 1995, bracht de schilder in zijn vroegere werk wel eens een raster
aan over de geschilderde figuur. Dit moest een zekere relativerende afstand
creeren. Alsof de schilder wilde aangeven: je ziet niet wat je ziet, dit is een

Jan van Imschoot,
„Human
Humiliation",
1996, 75 x 65 cm,
private collectie
Antwerpen Foto Kristin Daem.

gefantaseerde voorstelling en geen werkelijkheid. Dat raster heeft hij geleidelijk achterwege gelaten en vervangen door de scenes op een manier te schilderen die afstandelijkheid beoogt. Na een tijd doken naast het hoofdmotief ook
woorden of tekstflarden op om een vervreemdend effect te bereiken en soms
durft hij de geschilderde voorstelling achteraf nog met opzichtige houtskooltrekken te bewerken. Hij benadert zijn thema's nu ook op een systematischer
manier. Waar hij zich vroeger over een onderwerp documenteerde, waarna
vervolgens een schilderij tot stand kwam, schildert Van Imschoot nu reeksen
waarin hij het thema telkens vanuit een andere hoek benadert. „Zoals je een
boek zou maken met twintig hoofdstukken", zegt hij. Enkele maanden
geleden was hij volop bezig aan een dergelijke uitgebreide reeks die naar eigen
zeggen met het Vlaams Blok te maken had. Toch was er geen direct verband
tussen de omstreden partij en de reeks doeken die in zijn atelier in de maak was.
Het was de schilder er veeleer om te doen een bekrompen, benauwde Vlaamse
sfeer weer te geven waarin het gedachtegoed van het Blok gedijt. Welke schilderijen uit de reeks uiteindelijk zouden overleven, was toen nog niet duidelijk.
De doeken die hij als mislukt beschouwt, gaan er onverbiddelijk uit. Vandaag
blijkt dat hij het onderwerp nog heeft verbreed. „Het gaat bijvoorbeeld
ook over verveling, de verveling die je bijvoorbeeld in een lange lege zieken-

Jan van Imschoot,
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private collectie
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huisgang overvalt en waardoor je de tegels gaat tellen. Enkele schilderijen
van lege ruimtes hebben met dat gevoel to maken."
Dat Van Imschoot inspiratie zoekt in het heden, is eerder uitzonderlijk. In
het grootste deel van zijn oeuvre worden mythische figuren of historische
situaties met een morbide ondertoon opgevoerd. De relativerende of misleidend onschuldige titels kunnen dit niet verdoezelen. „De titels zorgen vaak
voor zwarte humor, maar mijn schilderijen zijn niet grappig bedoeld", aldus
de kunstenaar. „Ze zijn integendeel erg serieus. Ze gaan over facetten van het
menselijk bestaan. In die zin is het verhaal dat ik schilderend uitdruk tijdeloos."
Jan van Imschoot maakt geen analyse van een of andere problematiek, hij is
de schilder van het associatieve verhaal met de duistere kanten. Al tekenend
manipuleert hij de voorstelling die hij in tijdschriften of boeken heeft gevonden
en voegt er elementen uit andere registers aan toe. Zo komt hij tot tekeningen
waarin de hoofdlijnen van de compositie op het doek al herkenbaar zijn. Toch
zijn essentièle toevoegingen of veranderingen tijdens het schilderen niet uitgesloten. „Het avontuur van het schilderen bestaat voor mij nog", zegt Jan van
Imschoot met overtuiging. „Sours spelen gecontroleerde toevalligheden even-
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Jan van Imschoot, „Reconstruction d'une execution / Les Sans-patiences", 1997,120 x 160 cm,
collectie BACOB - Foto Frederik Lievens.

eens een rol. Bijvoorbeeld als je een verkeerde borstel gebruikt en rode in plaats
van groene verf opbrengt."
Onder het gazon de dood
Hoewel Van Imschoot niet katholiek is opgevoed, spreekt uit zii n vroege
oeuvre een opvallende fascinatie voor relikwieen, monstransen, christelijke
martelaars en het thema van het lijden. Zo was in 1999 in de Vereniging in Gent
een reeks werken te zien van martelaressen die met hun geeigende attributen
werden afgebeeld. Een van hen was Eulalia, een meisje dat levend werd gevild en
aan een boom werd genageld. Wat Jan van Imschoot in deze verhalen van martelaressen boeit, is de manier waarop ze werden aangedikt door het volksgeloof
en in de schilderkunst zelfstandige iconen werden. Soms leidt de associatieve
aanpak van de schilder ertoe, dat de oorspronkelijke iconografie vervaagt. Dat
is het geval met zijn schilderijen geInspireerd door anatomieplaten, waarbij
de lijntjes om de diverse spieren te benoemen bij de schilder de traditionele
voorstelling van de met pijlen doorboorde heilige Sebastiaan oproepen („Male
landscape"). Nog een dergelijk voorbeeld van vermenging van verschillende
contexten, treffen we aan in een schilderij van een naakte, blonde vrouw, van
wie de oplichtende blanke huid geschonden is door de stigmata van de gekruisigde Christus. De vrouw draagt fijne handschoenen en de wonde van de lans-
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steek is aan de verkeerde kant aangebracht. Bij navraag blijkt het beeld van
deze blonde vrouw een detail uit een schilderij van een nazi-schilder te zijn. De
tegenstelling tussen enerzijds de esthetiek en anderzijds het lijden dat erachter
schuilt, houdt Jan van Imschoot al langer bezig. Dat intrigeert hem ook aan
militaire kerkhoven: de wetenschap dat achter dat mooie regelmatige patroon
van witte kruisjes op het groene parkgazon een waar slachtveld ligt. Jan van
Imschoots vele schilderijen van overleden mensen die opgebaard liggen in hun
beste kleren, in een poging het rottingsproces nog even te maskeren, kunnen
eveneens op die manier worden bekeken.
„Wat mij eveneens erg aangrijpt zijn beelden van terechtstellingen", aldus
Jan van Imschoot. „Aan de ene kant de gevoelens van machteloosheid en
vernedering bij de veroordeelde en aan de andere kant het leedvermaak waarvan de beulen en het publiek dikwijls blijk geven. Ik sta versteld van de vindingrijkheid om de veroordeelde op een barbaarse manier om te brengen."
In het schilderij „Human Humiliation" wordt een man levend op een stok
gespietst. Het schilderij ontstond toen Van Imschoot beelden zag van de executie van een Russische officier in 1917, „die geslacht werd als een konijn." Het

doek „Siberian Sunrays" toont een groepje narachtige figuren dicht bij elkaar
geschaard. Het afgebeelde groepje mensen is de tsaar en zijn familie in
gevangenschap op een boerderij. Van Imschoot schildert de familie terwijl ze
nog even dicht bij elkaar kruipen net voor ze worden afgemaakt.
Jan van Imschoot documenteert zich meestal uitvoerig over zijn onderwerp. Voor zijn serie gebaseerd op de executie van Keizer Maximiliaan in
1867, door Manet meesterlijk vereeuwigd, las hij biografieen van Maximiliaan
en bekeek foto's en documenten. De schilderijen die dit studiewerk voortbrengen, hebben echter geen documentaire waarde: het zijn gefantaseerde
beelden. „Geschiedenis interesseerde me al van kindsbeen af. Meestal moet je
het echte verhaal er echter zelf bijfantaseren, want wat orerblijft zijn slechts
losse sporen en ruines." In het schilderij „Les Sans Patiences" plaatste hij een
lichtjes beneveld executiepeloton voor de deuren van een rij latrines. Het contrast tussen de aangeschoten soldaten die nauwelijks hun plas kunnen ophouden en de dodelijke ernst van hun opdracht, de executie, is tragikomisch. In de
tentoonstelling die eind 1997 begin 1998 in het museum van Hasselt plaatsvond,
waren een tiental doeken rond het thema „executie" in een zaaltje samengebracht.
Terug in het atelier
Hoewel Jan van Imschoot erg productief is, stelt hij zijn werk zelden tentoon.
In 1999 was hij vertegenwoordigd op biennales in Melbourne en Vilnius
(Litouwen) en had hij solo-exposities in de Berlijnse galerie Gebauer en in de
Bonakdar Jancou Gallery in New York. Beide tentoonstellingen waren in
commercieel opzicht een succes, maar Jan van Imschoot hield het hoofd koel
en trok zich terug in zijn atelier. Sindsdien is hij, afgezien van een kleine
expositie met tekeningen in het galerietje Den Bouw in de Oost-Vlaamse
gemeente Kalken, niet meer met zijn werk naar buiten getreden. Lieffiebbers
van zijn werk zullen moeten wachten tot de winter van 2001-2002 een expositie in het Gentse SMAK en, in de zomer, een tentoonstelling in galerie Gebauer in Berlijn om nieuw werk van Van Imschoot te zien. Voor de opmerkelijke
internationale belangstelling voor de hedendaagse Vlaamse schilderkunst van
de laatste jaren, heeft Jan van Imschoot een nuchtere verklaring: „Om te beginnen wordt in het buitenland haast niet meer geschilderd. Vaak zijn het dan nog
agressieve, eenduidige beelden. Of het doek wordt zonder enige sensualiteit
dichtgeplamuurd. Ik denk dat Vlaamse schilders een sterk ontwikkeld gevoel
voor religiositeit hebben. Als we een lichaam schilderen is het bij ons meer
dan een object, het is de drager van een geest. Je hebt voortdurend een spanning tussen het beeld en de manier waarop het is geschilderd, het zijn twee
verhalen die over elkaar schuiven. Het is spreken en tegelijk tegenspreken."

Glorieuze lompheid
Het „zware oeuvre"
van Neutelings Riedijk A rchitecten

Hans Ibelings
werd geiioren in 1963 in Rotterdam.
Was van 1989 tot 1999 als tentoonstellingsmaker verbonden aan het
, Een gebouw moet bonkig zijn, nurks en nors. Het
moet er staan, in zijn glorieuze lompheid, verankerd in de Nederlands Architectuurinstituut te
aarde...". Bonkig, nurks, nors en lomp zijn geen kwalifica- Rotterdam en werkt nu als
ties die architecten vaak gebruiken, en zeker niet voor hun zelfstandig publicist. Hi j publiceerde
verschillende boeken en artikelen
eigen werk. Voor Willem Jan Neutelings (Bergen op Zoom,
over Nederlandse architectuur en
1959), die samen met Michiel Riedijk (Geldrop, 1964) het
bureau Neutelings Riedijk Architecten leidt, is in deze stedenbouw in de 20e-eeuw. Recent
verscheen van hem „Hedendaagse
woorden echter een essentie van hun architectuur vervat.
architecten in Nederland en
Van alle eigenschappen van hun architectuur is de bonkigheid het meest typerend. De glorieuze lompheid maakt van Vlaanderen" (samen met Francis
ieder werk onmiskenbaar en onvervreemdbaar een „Neute- Strauven, 2000) en „Het kunstmatig
landschap. Hedendaagse architeclings Riedijk".
Architectuur hoeft voor Neutelings en Riedijk niet mooi tuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland" (2000).
of bevallig te zijn. Integendeel, architectuur is voor hen het
dapper ondergaan van de zwaartekracht, en niet wat het Adrres: Javakade 542,
voor veel van hun collega's is, het doen alsof architectuur NL-1011 SE Amsterdam
gewichtloos is, zich onttrekkend aan de aantrekkingskracht
van de aarde. Een gebouw is immers „een gestapelde berg
materie". Daarom vinden Neutelings en Riedijk dat de verbeelding van de
zwaartekracht „de verbeelding van zwaarte is, niet van de slankheid van haar
ontbonden vectoren. Elegante constructies appelleren aan een ideaalbeeld, eerder dan aan de werkelijkheid, zoals modellen in een modetijdschrift", schreef
Neutelings in het Het sex-appeal van de zwaartekracht.
Dit artikel was een van de bijdragen die hij in 1999/2000 leverde aan
het vaktijdschrift Archis. Meer dan de andere stukken laat het zich lezen
als een beginselverklaring waarin de architectuur volgens Neutelings Riedijk wordt gedeclameerd. In de andere artikelen klinkt vooral een weliswaar geestig verwoorde, maar daarom niet minder ernstig te nemen somberheid van Neutelings door over het verdwijnen van vakmanschap in de
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Neutelings Riedijk,
Brandweerkazerne, Breda
(1996-1998).

bouw, de slordigheid, haast en schraperigheid waarmee in Nederland architectuur wordt gemaakt, en de manie van duurzaamheid en energiezuinigheid
die zijn doel zo ver is voorbij geschoten dat inmiddels gebouwen gekoeld en
geventileerd moeten worden als compensatie voor de totale isolatie. De algemene grondtoon in alle stukken is dezelfde, dat de architectuur nog maar zo
weinig van doen heeft met „zwaarte, traagheid en inertie", samen te vatten
„onder de trefzekere naam onroerend goed". De artikelen zijn daarmee
tevens te beschouwen als een oproep de architectuur te laten terugkeren tot
wat het altijd is geweest: onroerend goed, degelijk gemaakt zonder modieuze
poespas, theoretisch gezever of misplaatste pretenties. Ziehier de „glorieuze
lompheid", die volgens Neutelings en Riedijk het beste tot zijn recht komt
door de architectuur de „meest tastbare verbeelding" van de zwaartekracht te
geven.
De Amerikaanse architect Louis Sullivan heeft ruim honderd jaar geleden
in The Tall Office Building Artistically Considered (1896) een definitie gegeven
van de wolkenkrabber: „it must be tall, every inch of it tall". Analoog daaraan
kan een omschrijving van een gebouw, groot of klein, volgens Neutelings en
Riedijk worden opgesteld: architectuur moet zwaar zijn en in elke kilo moet
het gewicht worden uitgedrukt.

Neutelings Riedijk, Minnaertgebouw in Utrecht (1994-1998).

Hachelijke uitkragingen
Ideaal daarvoor is volgens Neutelings Riedijk de uitkraging, die in de woorden
van Neutelings onheilspellend en poetisch tegelijk is. Het overstek is „de
hachelijke toestand van de voorafschaduwing van de val. Een immanente dreiging, een onbehaaglijk hangen. Het verwijst naar onheilspellend scheuren,
oorverdovend geraas en gesmoorde kreten."
In het oeuvre van Neutelings Riedijk neemt de uitkraging een prominente
plaats in, met als meest pregnante voorbeeld de brandweerkazerne in Breda.
Dat is een bastion van baksteen, waar het kantoor van de commandant op
de bovenste verdieping vervaarlijk ver uitsteekt. De uitkraging is echter
als constants in vrijwel elk gebouw van het bureau te vinden, soms bijna
onopvallend en andere keren heel nadrukkelijk, zoals in de woontoren in
Amsterdam, waar een grote hap uit de voet is genomen, het nog te bouwen
Nederlands Audiovisueel Archief in Hilversum waar een enorme vide in de
schaduw komt te liggen van een overhellend volume of het prijsvraagontwerp
voor een concertzaal in Brugge, dat de logge lenigheid heeft van een circusolifant die op twee poten balanceert.
Als het niet anders kan en de uitkraging moet worden ondersteund, dan
doet Neutelings Riedijk dat nooit met kolommen en helemaal niet met kolommen die eruitzien als „overmaatse tandenstokers" die de zwaartekracht ontkennen, maar het liefst met iets dat helemaal niet lijkt te dragen, zodat de
illusie van de uitkraging in stand blijft. Met de Kariatiden, de prachtig gebeeldhouwde vrouwenfiguren die een tempelfront dragen, als klassiek voorbeeld in
het achterhoofd zoeken Neutelings en Riedijk naar elementen die een gebouw
kunnen dragen, maar er niet uitzien als kolommen. Een van de oplossingen is
de stalen letter, die is gebruikt om een hoek van het Minnaertgebouw te torsen.
Dit universitair verzamelgebouw op de Utrechtse campus De Uithof, steunt op
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Neutelings Riedijk, Kantoorgebouwen Schiphol (1997-2000).

de stalen letters die de naam van de bioloog, sterren- en natuurkundige spellen
naar wie het gebouw is vernoemd.
De zwaarte van het Minnaertgebouw wordt niet alleen geaccentueerd
door het zo stevig op de aarde te zetten, maar ook nog eens door de gevels uit
een materiaal te maken zodat ze een monolithische indruk maken. Neutelings
Riedijk leggen bij de gevels vrijwel altijd een voorkeur aan de dag voor materialen als beton, baksteen en voor donkere kleuren, om de zwaarte te benadrukken.
De brandweerkazerne in Breda is helemaal van baksteen, de brandweerkazerne
in Maastricht van donkergroen beton en in het geval van het Minnaertgebouw
zijn de gevels bekleed met spuitbeton met een toeslag van ijzer, dat de gevel een
roestbruine kleur geeft. In het spuitbeton zitten, alsof het gebouw iets te ruim in
het vel zit, grote rimpels, die kunnen worden opgevat als een verwijzing naar het
onderzoek van M.G.J. Minnaert (1893-1970) naar golfpatronen.
Een uitzondering op de regel dat de gebouwen van Neutelings Riedijk massieve gevels hebben, is het glazen kantoorgebouw dat pal naast de luchthaven
Schiphol ligt. Om hinder van lawaai en kerosinedampen te vermijden is over
het gebouw een glazen stolp gezet. Achter deze uit praktische redenen ontstane lichte gevel, ligt echter een vertrouwd lomp gebouw degelijk en kloek te
zijn.
• •

Hangende zwaarte
Als in termen van mooi en lelijk over de architectuur van Neutelings en
Riedijk gesproken moet worden, is het eerder lelijk dan mooi. Zij maken
echter zulke wonderlijke gebouwen dat ze weer mooi van lelijkheid worden,

Neutelings Riedijk, Woningbouw, Gent, 1998 - Foto Christian Richters.

waarbij ze op eigenzinnige wijze een weg in hebben geslagen die de meeste
architecten niet wensen te begaan. Terwijl hun meeste collega's op zoek zijn
naar een vorm van verfijning, proberen Neutelings en Riedijk hun architectuur zo grofstoffelijk, omvangrijk en zwaar te laten ogen als maar kan.
In die hang naar zwaarte nemen Neutelings en Riedijk een bijzondere positie in de hedendaagse architectuur in, zowel in Nederland als in Vlaanderen,
waar zij als enigen van alle Nederlandse architecten actief zijn. Terwijl het de
afgelopen jaren steeds gebruikelijker is geworden voor Vlaamse en een enkele
Waalse architect om in Nederland te bouwen, is er nauwelijks sprake van een
uitwisseling in tegenovergestelde richting. Op deze regel vormt Neutelings
Riedijk Architecten een uitzondering. Al voor zijn associatie met Michiel
Riedijk realiseerde Willem Jan Neutelings onder meer twee kleine appartementengebouwen in Antwerpen en de afgelopen jaren is een woningbouwproject in Gent en een postkantoor in Scherpenheuvel tot stand gekomen.
Verder deed het bureau op uitnodiging mee aan de meervoudige opdracht voor
een nieuw concertgebouw in Brugge en kreeg het de opdracht voor het STUC,
een kunstencentrum in Leuven.
De hang naar zwaarte van Neutelings Riedijk kent in deze tijd nauwelijks
een gelijke, maar in historisch perspectief zijn er zeker parallellen te vinden,
bijvoorbeeld in de brutalistische architectuur van de jaren vijftig, zestig en
zeventig, die in Nederland het sterkst werd vertegenwoordigd door archi-

60

Neutelings Riedijk,
Woongebouw in het Oostelijk
havengebied (1993-1998).

tectenbureau Van den Broek en Bakema. Naar Bakema verwijst Willem Jan
Neutelings met zekere regelmaat. Met de zware betonnen bouwwerken die
dit bureau vervaardigde, zijn Neutelings en Riedijk al tijdens hun studietijd
in Delft geconfronteerd. Bijna de helft van de gebouwen op het terrein van de
Technische Universiteit zijn door Van den Broek en Bakema ontworpen.
Behalve voor het gebouw van Bouwkunde zelf, is het bureau ook verantwoordelijk voor de betonnen aula, het gebouw met misschien wel de meest
indrukwekkende uitkraging van Nederland.
Gebouwen worden naakt geboren
Er is nog een andere parallel to vinden met het werk van Van den Broek en
Bakema en dat is wat kan worden omschreven als typologische spitsvondigheid. Van den Broek en Bakema heeft een grote reputatie op het terrein van
onderzoek naar nieuwe woonvormen en typologieen daarvoor. Ook Neutelings Riedijk zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen, zelfs voor de
meest gewone programma's van elsen. De woningen in Huizen zijn daar een
goed voorbeeld van.
Dit project bestaat uit twee blokken, die zijn gericht op het Gooimeer,
met daarin woningen die een variant zijn op de drive-in woning. Behalve een

conventioneel type, met een carport op de begane grond en daarboven twee
woonverdiepingen, is er ook een innovatieve variant, waarbij de woningen twee
aan twee met elkaar zijn vervlochten, voor een deel naast elkaar en voor een deel
boven elkaar. Naast elkaar staan twee smalle en hoge achterhuizen van twee verdiepingen, waarin slaapkamers en de badkamer zijn ondergebracht. Boven
elkaar liggen aan de voorzijden de dubbel brede woonkamers, van de ene
woning op de eerste verdieping en van de andere woning op de tweede. Strookramen over de voile breedte bieden een panoramisch uitzicht op het Gooimeer.
Behalve dat uitzicht hebben de woningen hierdoor ook een ruimtelijk cornplexiteit gekregen die ze interessanter maakt dan het gemiddelde rijtjeshuis.
In Huizen is de conventie losgelaten dat woningen in een blok op ofwel
naast elkaar liggen. Hier liggen ze zowel op als naast elkaar en dat is kenmerkend voor de vrijzinnige benadering van Neutelings en Riedijk. Op het
Amsterdamse GWL-terrein staan van hen onder meer twee compacte woongebouwen van baksteen, waarin de woningen zich soms uitstrekken over drie
of vier verdiepingen en als puzzelstukken in elkaar passen.
Een vergelijkbare complexiteit is te vinden in de met lichtgrijze cementvezel platen bekleedde woontoren in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.
Er zijn daar twintig verschillende woningtypen, uiteenlopend van compacte
studio's tot ruime maisonnettes, op een totaal van 68 woningen.
Het talent om programma's van eisen een nieuwe interpretatie te geven, uit
Neutelings Riedijk niet alleen in de woningbouw, maar is ook overduidelijk bijvoorbeeld in het Minnaertgebouw. Hier zijn collegezalen, practicumlokalen,
kantoorruimte voor universitair personeel en een restaurant op een bijzondere
manier geordend. Dit is in de woorden van Neutelings en Riedijk het „nettoprogramma". Daarnaast heeft ieder bouwwerk een „tarraprogramma" van circulatie, constructie en voorzieningen. In het Minnaertgebouw is het tarraprogramma zo veel mogelijk geconcentreerd in een ruimte: de grote centrale hal op
de eerste verdieping, die vrijwel het gehele nettoprogramma ontsluit en is voorzien van een groot impluvium waarin regenwater wordt opgevangen. Met dat
water wordt het gebouw gekoeld, op een manier die simpeler en goedkoper is
dan met een airconditioning-installatie. Het water klettert door grote spuwers
naar binnen, waardoor het gebouw bij regen nog meer beroep doet op de zintuigen dan normaal. Het dak van deze hal is geconstrueerd van betonnen platen
die hangen aan betonnen balken. Dit zijn fabriekmatig geproduceerde elementen die andersom (platen boven, balken onder) in de wegenbouw worden
gebruikt om viaducten te maken. Een andere constructieve inventie in dit
gebouw is het dragende kozijn op de begane grond.In plaats van een constructie met om de zoveel meter een dikke kolom is gekozen voor een groot aantal
slanke kolommen die gelijktijdig de stijlen zijn van de ramen en daardoor even
onopvallend dragend zijn als de letterkolommen,

Met de interpretatie van programma en constructie begint voor Neutelings Riedijk het ontwerpproces. Zij huldigen daarom de stelling dat „gebouwen naakt worden geboren". Eerst is er het idee en dan pas komt er een uiterlijk bij. Als de ontwerpers op hun woord moeten worden geloofd, doet dat
uiterlijk er niet zo veel toe. Laconiek stellen ze dat als het rationele uitgangspunt eenmaal is bedacht, de uitwerking voor een groot deel willekeurig en
intuItief kan zijn. Dat de vorm hen onverschillig laat, zou echter een verkeerde conclusie zijn. Neutelings en Riedijk besteden er veel aandacht aan, zoals
blijkt uit de soms talrijke werkmaquettes die worden gemaakt van een ontwerp voordat de definitieve vorm en gevelbekleding worden vastgesteld. De
grote aantallen ontwerpmaquettes laten zien dat een idee niet noodzakelijk
tot een gedaante hoeft to leiden. Ze impliceren echter tevens dat de verschijningsvorm van het gebouw uiteindelijk niet willekeurig is, maar de uitkomst
is van een weloverwogen keus, hoe persoonlijk die ook is.
ADVERTENTIE
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Journalistiek in transitie

Huub Wijfjes
werd geboren in 1956 to Delft.

D

e relatie van journalistiek en politieke openbaarheid is
een vraagstuk dat de laatste anderhalve eeuw wel vaker de
aandacht heeft getrokken. Vooral de zelfstandige rol van
journalisten in het beInvloeden van het verloop van belangrijke gebeurtenissen is altijd reden voor hevig debat geweest.
Een historische analyse levert echter aanwijzingen dat het
debat fundamenteel aan het veranderen is. Bij de aanvaarding
in september 1999 van de bijzondere leerstoel Persgeschiedenis en Persvrijheid aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam betoogde de Amsterdamse historicus Frank van
Vree bijvoorbeeld dat de media op drift zijn geraakt onder
invloed van wereldwijde technologische en commercièle
processen. In een tamelijk abstract en filosofisch, maar buitengewoon prikkelend betoog schetst Van Vree een beeld
van een mediawereld die in toenemende mate beheerst
wordt door informatieovervloed, commercie, vormdwang
en wereldwijde schaalvergroting en uniformering. Overleeft
de onafhankelijke hoeder van het publiek belang het informatietijdperk?

Studeerde geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Is als
historicus en docent verbonden aan
de journalistieke opleidingen van het
Instituut voor Geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Publiceerde o.a. „Hallo, bier
Hilversum. Driekwart eeuw radio
en televisie" (1985); „Radio onder
restrictie. Overheidsbemoeiing met
radioprogramma's 1919-1941"
(1988, proefschrift) en „Van geloof,
hoop en liefde. Vijftig jaar
interkerkeli jke omroep in
Nederland, 1946 -1996" (1996). Hi j
heeft in voorbereiding een boek over
125 jaar journalistieke cultuur in
Nederland (verschijnt 2004).
Adres: Kamperfoelieweg 37,
NL-9765 HJ Paterswolde

Modernisering en professionalisering
Nieuw is Van Vree's analyse van actuele trends niet, maar het brede historisch
kader van waaruit hij die trends perspectief geeft, maakt de oratie toch bijzonder. Een analyse van de openbaarheid begint bij Van Vree in de negentiende
eeuw. Na een periode van een rationeel, maar exclusief door de beschaafde
mannelijke burgerij gevoerd politiek debat in de tweede helft van die eeuw,
werd de openbaarheid vanaf ongeveer 1900 gedomineerd door groepen (soms
zuilen genoemd) die zich exclusief hadden gebonden aan een politieke, religieuze en/of culturele opvatting. De journalistiek, die zich in de negentiende

eeuw een belangrijke, doorgaans onafhankelijke drager van politieke geluiden
had betoond, bond zich na 1900 steeds meer aan de beperkingen die de politiek-culturele zuilen met zich meebrachten. Het innig samengaan van journalistieke en politieke beginselen kreeg vorm in een wijdvertakt netwerk van
personele en organisatorische verbanden, dat het best omschreven is als een
politiek-mediaal complex. De journalist trad in dat complex niet op als een
waakhond van de democratische orde, maar als een herdershond die, op
aanwijzing van de herders, de eigen kudde bij elkaar dreef en hield.
Aan dit complex kwam vanaf de jaren zestig een einde onder invloed van
maatschappelijk-culturele factoren die hier verder buiten beschouwing blijven. Het dwong de journalistiek, die aan de ontzuiling overigens krachtig had
bijgedragen, in een nieuwe houding die men zou kunnen omschrijven als kritische professionele autonomie. Een grote verscheidenheid aan opvattingen
kreeg vorm, maar de algemene journalistieke cultuur was duidelijk omlijnd.
De journalist dichtte zichzelf een onafhankelijke rol in maatschappij en politiek toe. Centrale onderdelen van de nieuwe, kritische beroepshouding waren
een zelfstandig oordeel, een streven naar objectiviteit en waarheid, het hinderlijk volgen van autoriteiten, een sterke groei van een menselijk-emotioneel
perspectief in de journalistieke presentatie en het onder woorden brengen van
de onrechtvaardige situaties voor verdrukte mensen en groepen. De Watergateaffaire, waarbij tussen 1971 en 1974 twee Amerikaanse journalisten in
naam van het yolk en de waarheid het hoogste gezag ten val brachten, werd
het zinnebeeld van een nieuwe journalistieke waakhondcultuur. Journalisten
gingen met soms diepgaand graafwerk zelfstandig op zoek naar crises en affaires. De onderzoeksjournalistiek bereikte in de jaren zeventig en tachtig een
hoogtepunt bij dagbladen zoals de Volkskrant, Het Parool en Het Vrije Volk,
maar met name ook bij opiniebladen zoals Vri j Nederland, De Groene Amsterdammer , Hervormd Nederland en Haagse Post. Bij omroepen als de VARA,
VPRO, en IKON (in mindere mate NOS en KRO) en zelfs bij populaire
bladen zoals Nieuwe Revue en Actueel werd dat genre ook met verve beoefend.
Technologie en commercie
De grote kwesties die het journalistiek debat vanaf de jaren zestig beheersten
laten zich logisch in verband brengen met deze journalistieke cultuur. Hoofdpunten waren een strikte scheiding tussen redactionele autonomie en de
commercie en het bevorderen van pluriformiteit op de markt. Het internpluriforme omroepbestel was weliswaar omstreden, maar bleef uit angst voor
commercie in een beschermde positie. In het begin jaren zeventig ontworpen
model-redactiestatuut, dat met name in de pers een sterke positie zou verwerven, zag men een waarborg tegen ongewenste invloed van de advertentieafdelingen op de redactionele inhoud. In de pers was er voortdurende zorg

voor het verdwijnen van dagbladtitels (61 in 1960, 35 in 1995), bedreigde
opinieweekbladen en de voortgaande fusiebeweging onder de dagbladbedrijven. Na de verkoop van de omvangrijke dagbladpoot van het VNU-concern
aan Wegener en De 7elegraafin 1999 bleef op de Nederlandse dagbladenmarkt
naast deze twee concerns nog maar een grote speler over. In PCM waren in
1995 de dagbladen van de Perscombinatie (de Volkskrant, Het Parool en Trouw)
samengebracht met die van Elsevier's Nederlandse Dagbladunie (NRC
Handelsblad, Algemeen Dagblad en enkele regionale kranten). Opmerkelijk
minimaal was de weerstand van de journalistiek tegen, wat men in de jaren
zeventig nog kwalificeerde als „gesjoemel met het geestelijk eigendom van
redacties". In 1972 werd nog massaal actie gevoerd toen het Telegraaf-concern
met de overname van het kleine Limburgs Dagblad een voorzichtige stap op de
Limburgse dagbladenmarkt zette. Nadat hetzelfde concern echter in 1999
door de overname van De Limburger een virtueel monopolie in Limburg verwierf, was er doodse stilte. Deze fundamentele omslag in het denken over
journalistieke onafhankelijkheid was ook al gebleken bij de fusieplannen voor
de toonaangevende kwaliteitskranten de Volkskrant en NRC Handelsblad.
De eerste plannen uit 1989 konden dankzij grootscheeps verzet van de redacties worden verhinderd, maar toen zes jaar later de kranten toch werden samengevoegd in het nieuwe krantenconcern PCM was van verzet geen sprake meer.
In zijn onlangs voor het ministerie van ()G&W geschreven analyse van het
journalistieke veld beschrijft de Amsterdamse communicatiewetenschapper
Jo Bardoel hoe ontwikkelingen in technologie, maatschappij en cultuur ertoe
bijdroegen dat deze patronen onder steeds meer druk kwamen te staan. De
mediatechnologie zorgde voor een sterk groeiend aanbod van drukwerk,
audiovisuele producten en, sinds begin jaren negentig, van een totaal nieuwe
tekst/beeldsoort: internetpagina's. De informatieovervloed vormde de basis
voor een sterk expanderende media-economie die de oude beschermingsconstructies van journalistieke autonomie uitholden of zelfs wegvaagden. Grensoverschrijdende omroeptechnologie introduceerde, ondersteund door Europese regelgeving, op grote schaal commerciele concurrentie die de publieke
omroepen vanaf 1989 dwongen tot diepingrijpende herstructureringen en
nieuwe orientaties. De eerder zo gevreesde fusiegolven bij dag- en weekbladen
namen in intensiteit toe. Tal van nieuwe special interest-bladen en sponsored
magazines kwamen op de markt, veelal gefinancierd door bedrijven of belangengroepen die de redactionele inhoud direct aanstuurden. Op het internet
verscheen een oceaan aan nieuwe journalistieke inhoud, waarvan de herkomst
en journalistieke integriteit nog onduidelijker lag.
De mediatechnologie stelde het publiek in staat een steeds actiever mediakeuzegedrag te vertonen. Journalisten voelden als gevolg daarvan steeds meer
drang om de inhoud op de wensen van het publiek of te stemmen. De leiding

van mediabedrijven kon met steeds meer succes efficiency, hoge rendementen en aanpassing aan snel veranderende markten afdwingen. Informatie werd
handelswaar die in standaardvormen werden gegoten, waarvan met kleine
aanpassingen voor verschillende markten nieuwe producten konden worden
gemaakt. Sinds de commerciele omroep sprak men in de televisie-industrie
meer en meer van programmaformats die in vaste timeslots binnen strak
geprofileerde zenders werden ingepast. Producten van de geschreven pers vonden in het internet ineens nieuwe publicatievormen, veelal tot verrassing en
afgrijzen van de oorspronkelijke auteurs.
Hyperventilatie
De concurrentie om een zo hoog mogelijke en snelle nieuws- en attentiewaarde, die was gebonden aan snel wisselende publieksstemmingen, vergrootte het
risico op symptomen die men vroeger als sensatiejournalistiek aanduidde.
Die symptomen werden dan ook in toenemende mate synoniem met spannende journalistiek: overaccentuering van opzienbare details die in een razend
tempo in een weinig overdacht interpretatiekader worden gepresenteerd en het
werken met krachtige emotionele (beeld)associaties. Met een verwijzing naar
de medische term hyperventileren wordt in dat verband ook wel gesproken
over mediahypes. Journalistiek docent Peter Vasterman wijst erop dat een
mediahype een eigen dynamiek en ontwikkelingspatroon kent waarop journalistiek gedrag of mediaconventies van invloed zijn. Maar ook de politiek en
belangen- of actiegroepen werken actief mee aan de hype-constructie. Het
denkbeeld dat de journalistiek slechts weergeeft wat er gebeurt, is net zo
achterhaald als de gedachte dat politiek en maatschappij de media passief over
zich heen laten komen. Journalisten gebruiken een crisis om zich op een
overvolle markt origineel en opzienbarend te kunnen profileren. Politici ondersteund door voorlichtingsapparaten, mediatrainers, spindokters en
presentatie-adviseurs - zagen in een crisisstemming mogelijkheden om diepingrijpende maatregelen te kunnen rechtvaardigen of (partij)politiek voordeel te
behalen. Partijen en belangengroepen konden door middel van crises hun
gezicht laten zien, hun bestaansrecht aantonen en hun eigenbelang najagen.
De strijd om de constructie van het nieuws leidde tot inkaderingen van
nieuwsfeiten in ondubbelzinnige verhalen vol conflict en alarm, waarbij journalisten en publiek het gezag voortdurend aan de kaak stelden, met name als
het ging om aantoonbaar falen of in gebreke blijven. Ze riepen dringende vragen op over veiligheid en gezondheid; over milieu en integriteit van bestuur.
Crises, rampen en affaires volgden elkaar in hoog tempo op. Crisisrijp waren
blijkbaar vooral nieuwe en incidentele gebeurtenissen die een emotionele
snaar in de samenleving raakten en die een korte spanningsboog, een grote
nieuwswaarde en een grote mate van verbeeldbaarheid kenden. Dat waren

niet voor niets zaken die sterke relatie hadden met het dominante medium
sinds de jaren zestig: televisie.
Televisie: van ideologisch ontzag naar vrijblijvende emotie
In vijftig jaar televisie-ervaring hebben programmamakers geleerd dat televisie-informatie, wil ze consumeerbaar zijn, aan de vormeisen van televisie
moet voldoen. Dat lijkt triviaal, maar de consequenties voor de inhoud zijn
diepingrijpend. Televisie weert alles dat zich traag ontwikkelt, ingewikkeld of
genuanceerd is, dat niet beeldbaar, persoonlijk en menselijk is en dat zich niet
onmiddellijk op laat lossen. Simplificatie is het gevolg, want zap-bestendige
televisie is simpel, snel en spetterend. Om het in termen van de Franse socioloog Pierrre Bourdieu te zeggen: televisie biedt flitsprogramma's, waarin flitsinformatie wordt gepresenteerd door flitsdenkers met pasklare ideeen, die
iedereen passen. Van de actoren in nieuwsprogramma's zoals politici en deskundigen wordt ook flitsend optreden verwacht: het moet allemaal stellig,
boeiend en kernachtig zijn, niet genuanceerd, ingewikkeld en uitvoerig.
Goede televisie zoekt niet naar diepe inhoud en structurele achtergronden,
maar naar incidenten, emotie en personen. Daar kan ook een kritische journalist niets aan verhelpen. In de tientallen interviews die sinds de jaren tachtig
met televisiejournalisten zijn gemaakt, uiten ze allemaal de klacht dat hun
programma's eigenlijk meer inhoudelijk, diepgaander en uitvoeriger zouden
moeten zijn. Maar ja, verzucht iedereen, we willen natuurlijk geen saaie televisie.
De strijd tegen de saaiheid van relevante informatie is in de jaren zeventig
voor het eerst samengevat onder de noemer infotainment, maar dat begrip
vormt slechts het begin van een steeds verdergaande invloed van de narratieve
televisievorm op de inhoud. In de recente bundel Massamedia tussen informatie
en emotie, spreekt de Nijmeegse filosoof Marcel Becker bijvoorbeeld over
emo- en ethico-tainment. Moderne televisie in een hevig concurrerende
markt wil meer dan informatie en amusement. De huidige televisie wil informatie die is gekoppeld aan direct herkenbare menselijke emoties zoals angst,
irritatie, woede en verslagenheid. En uiteindelijk wil televisie ook een moreel
oordeel in de vorm van genoegdoening, gerechtigheid, boete en troost. Spannend is de politiek op televisie dan ook alleen als de macht wordt aangesproken
en aan het wankelen wordt gebracht: als de macht kwaad wordt, onzeker of
geIrriteerd raakt, als de macht valt of dreigt te vallen.
De socioloog Marc Hooghe beweert in een bijdrage aan de bundel van
Becker dat de laagste gemene deler in de journalistiek de norm bepaalt. Kritische distantie is ingeruild voor emotionele betrokkenheid. En dat kan ook niet
anders als de maatschappij daarom vraagt: „Men kan de journalistiek niet verplichten op de goede „ouderwetse" manier degelijk politiek nieuws te bren-
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gen, als tegelijk heel onze cultuur het signaal uitzendt dat popmuziek even
belangrijk is als klassieke muziek, dat sport evenveel aandacht verdient als
onderwijs, en dat iemand als Bill Gates oneindig veel belangrijker is dan Elias
Canetti." De huidige journalistiek appelleert meer en meer aan het affectiefdynamisch wij-gevoel waaraan onze maatschappij blijkbaar behoefte heeft.
Dat kan gaan om euforische vreugde, zoals bij grote sportevenementen, maar
ook om diepe treurnis van slachtoffers van geweld, rampspoed en ellende. De
criminoloog Frans Denkers spreekt in de bundel van Becker zelfs van een
slachtofferismecultuur, want in de media hoeft het slachtoffer niets meer zelf
op to lossen. Het slachtoffer heeft altijd gelijk. Hij of zij moet alleen lijden, huilen en klagen. Autoriteiten, instanties en omstanders moeten voor de oplossingen zorgen, stille tochten organiseren en schadeclaims toekennen.
Becker vindt overigens dat hierdoor een verontrustende relativering van
fundamentele ethische vraagstukken is ontstaan. Kerken en ideologieen hebben sinds de jaren zestig hun moreel gezag verloren aan de televisie. De ethische
spanningsboog die de televisieprogrammamaker schept, klapt echter in elkaar
zodra de kijker dat wil. Wegzappen is relativeren en de ethische vragen die televisie oproept zijn dus altijd vrijblijvend en in potentie waardeloos, aldus
Becker. Die verder ook geen oplossing heeft behalve de suggestie dat televisie
veel minder respect zou moeten krijgen van met name autoriteiten dan ze nu
krijgt.
Perspectief
Het is de vraag of we over het interactieve, vluchtige en emotionele media-aanbod zo somber moeten zijn. De geschetste trends refereren vooral aan de meest
in het oog springende incidenten. Het is echter onmiskenbaar dat de groeiende media-economie ook kwaliteitsimpulsen toestaat. Er zijn niet alleen veel
meer journalisten dan 30 jaar geleden, hun opleiding ligt ook een stuk hoger.
De journalistieke specialisatie is daardoor drastisch toegenomen. Kranten en
weekbladen zijn dikker dan ooit en bevatten steeds meer gespecialiseerde informatie in steeds meer katernen of bijlagen. En niet alle televisie-informatie is
hijgerig of sensationeel. Een vluchtige blik op de omroepgeschiedenis leert dat
er duidelijk meer ruimte is gekomen voor achtergrondinformatie in allerlei
gespecialiseerde vorm, tot aan de uiterst trage en intellectuele serie Van de
schoonheid en de troost (Wim Kayser, VPRO 1999) aan toe. Die trage en meer
overdachte producten vallen in het grote aanbod wellicht minder op, maar in
een maatschappij waarin iedere burger zijn eigen mediamenu samenstelt is dat
geen bezwaar.
En is de journalistieke cultuur van de afgelopen veertig jaar wel altijd zo
negatief voor de politiek geweest? De moderne politici worden voor een deel
van hun handelen weliswaar aangestuurd door spindoctors, maar niet overma-

tig en kunstmatig. Politici zijn geen uniforme plastic populisten, maar redelijke beslissers met totaal verschillende persoonlijkheden en totaal verschillende
boodschappen. Zowel de hartstocht van Den Uyl als de saaiheid van Kok zijn
goed in de media verbeeld.
Door het waakhond-gedrag van de media is voor bestuurders en ambtenaren ook niet veel bewegingsruimte meer voor uitglijders, wanbeleid en mislukkingen en ik zie niet in wat daar slecht aan kan zijn. De media-aandacht
heeft geresulteerd in een grotere aandacht voor zorgvuldige procedures, meer
openbaarheid van bestuurlijke processen en allerlei kwaliteitswaarborgen
voor de producten van dat bestuur. Het bestuur is ook een stuk menselijker
geworden en de publieke acceptatiegrens van geweld, oorlog en machtsmisbruik is danig verlaagd. Het ideaal van een oprechte en authentieke politiek,
die geen macht misbruikt, maar die in naam van het yolk gebruikt, is door de
onafhankelijke journalistiek en door de televisie een stuk dichterbij gekomen.
Zou bijvoorbeeld de vernieuwing van de Belgische politiek ook in gang zijn
gezet zonder de uitbundige media-aandacht voor de Dutroux-affaire?
Het is ook maar de vraag of de negentiende-eeuwse maat van een rationele,
op argumenten gebaseerde burgerlijke openbaarheid - voor zover die al ooit
gefunctioneerd heeft - in onze huidige maatschappij een maatstaf kan zijn. Bij
die openbaarheid ging het tenslotte ook om gedeelde ervaringen en gevoelens
en daaraan hebben we inmiddels geen gebrek meer. Dankzij een journalistiek
die, zoals het ook hoort, met het publiek mee is veranderd in zijn orientatie op
zaken die wezenlijk worden geacht voor de samenleving.
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De vleugels van de ziel
Nieuwe poezie van Luuk Gruwez

Piet Gerbrandy
werd geboren in 1958 in Den Haag.
Is leraar klassieke talen, dichter en

n

Phaidros, een van Plato's mooiste dialogen, kuiert So-

essayist. Hij schrilit beschouwingen

krates met zijn jonge vriend Phaidros de stad uit om op
voor „De Groene Amsterdameen idyllisch plekje aan de kabbelende Ilissos onder een
mer" en poeziekritieken voor „de
plataan te gaan zitten. Tijdens hun gesprek, waarin zowel
Volkskrant". Hij publiceerde de
de opwindende als de moeizame kanten van de erotiek bedichtbundels „Weloverwogen en
licht worden, laat Sokrates zich inspireren tot een poeonopgemerkt" (1996), bekroond
tische redevoering over de ziel, die hij vergelijkt met een
met de Van der Hooftprijs, en
span paarden dat door een intelligente voerman in toom
„Nors en zonder haten" (1999),
client te worden gehouden. Na de dood zweeft de ziel genomineerd voor de VSB-Pazienaar de boorden van de hemel, waar zij zich, voorzover ze
prijs. In 2000 verscheen „Boeken
daartoe de kans krijgt, laaft aan de Eeuwige, Onvergankelijdie ertoe doen", met essays over
ke Waarheid. Na er een glimp van opgevangen te hebben
Griekse en Romeinse schrijvers en
• een nieuw
•
stort ze weer ter aarde om plaats te nemen In
boeken. Dit jaar verschijnt zijn
lichaam. Tijdens zijn leven in deze vergankelijke en onvolvertaling van Quintilianus' „Instimaakte wereld herinnert de mens zich soms heel even iets
tutio Oratoria" en „De mens
van wat hij aan de zomen van het heelal heeft waargeis een dier dat kan denken", een
nomen. Het vervult hem met een onuitsprekelijk heimbloemlezing uit de Griekse en
wee naar een wereld zonder pijn, verdriet en teloorgang.
Romeinse filosofie.
Wie eenmaal op het spoor van deze abstracte hemel is gezet,
kan niet meer aarden in het stompzinnige leven van alledag.
De dichter Luuk Gruwez is zich scherp bewust van de smakeloze onvolmaaktheid die ons omringt, waarvan wij, met ons gebrekkig en stinkend
lichaam, zelfs deel uitmaken. Geen wonder dat hij soms verlangt naar een
alleen voor onze ziel toegankelijke droomplek. In zijn nieuwe bundel Dieven
en geliefden staat een reeks van vier gedichten die geschreven werden naar aanleiding van het werk van Panamarenko, de Vlaamse kunstenaar die het bouwen van onmogelijke vliegtuigen tot zijn specialiteit heeft gemaakt. Bij Panamarenko krijgt de ziel weer vleugels:

Er zijn heel tedere machines nodig
om op een mooie dag naar nergens te vliegen.
Propellers, buizen, bouten zijn er nodig,
het vallend blad van een plataan,
misschien het oorsmeer van een kind
en veel van het onmogelijke mooiste.
„Nergens" is de abstracte naam van een plek waarop we al onze verlangens kunnen projecteren, vooral onze alleronmogelijkste verlangens, want
nergens is een plek met pech
en als niet alles fout kan gaan,
dan is er niets wat lukken zal.
Ook in de tijd kun je op zoek gaan naar het ideale moment, maar „van nu
naar nooit te willen vliegen" is nog zwaarder dan de tocht naar nergens.
Typerend voor Gruwez is dat hij in het laatste gedicht van de reeks niet voor
het absolute nergens en nooit kiest, maar voor het gematigde „zelden". Het
zelden is weliswaar niet volmaakt, maar toch een aardig eind in de richting
van „altijd":
In zelden wordt het evident:
je moet uitmuntend kunnen vallen,
als je behoorlijk vliegen wil.
En ook om naar altijd te vliegen,
bij voorkeur op zo'n mooie voorjaarsdag,
zijn er bijzonder tedere machines nodig.
Eveneens typerend is het feit dat de verwezenlijking van de droom afhankelijk is van een vermogen tot mislukken. Zo goed mogelijk mislukken, dat is
het devies. „No matter. Try again. Fail again. Fail better", om met Beckett te
spreken. Is de mens in de ogen van Gruwez een weinig geslaagde diersoort,
met dichters is het al helemaal behelpen. De vergeefsheid van onze strevingen
is een essentieel kenmerk van dit ondermaanse leven, en juist dichters belichamen dit gestuntel het best. Dichters:
Nulliteiten met hun letters,
maar bedreven met hun lippen
en briljant, soms, in hun kroegen.
„Kletsers" zijn het, „kwebbels, blunders van God."

Gelijkmatig
In Dieven en geliefden zien we weer een hele stoet brave sukkels aan ons
voorbij trekken, zoals we die uit eerder werk van Gruwez kennen. Evenals
Leonard Nolens heeft hij besloten zijn leven, dat net zo onbeduidend is als dat
van u en mij, tot inzet van zijn poezie te maken. Des dichters lief wordt bezongen, zijn ouders, zijn oma en de dorpen van zijn jeugd. Anders dan Nolens
heeft Gruwez kennelijk niet de behoefte zijn gevoelsleven sterk te stileren. Er is
weinig wat de lezer bespaard blijft. Over oma meldt hij dat zij stond te popelen
om dood te gaan, „fors scheten latend, uren in de wind". En over de straatmadelief Marie-Jeanne vertelt Gruwez ons dat zij een bloes droeg
waardoor je goddeloos kon gluren
naar tieten waaraan veel te lang
en veel te liefdeloos gesabbeld was.
Toch is het geen wanhoop die Gruwez drijft. Daarvoor is hij te geremd, te
gelijkmatig van temperament. In zijn prozabundel Slechte gedachten, een titel
die meer vunzigheid belooft dan het boek te bieden heeft, beschrijft hij zichzelf als lafaard. Hij wil vluchten, maar durft niet goed. De roes die hij
nastreeft is onschuldig en beheersbaar, maar wel noodzakelijk om een ingewortelde gereserveerdheid te overwinnen: „Een beetje schepper had het zo
geregeld dat wij van nature in een permanente beate roes door het bestaan
konden fladderen. Dat hij daar niet voor gezorgd heeft, reken ik hem als een
onvergeeflijke flater aan. Ik heb daarenboven een handicap: ik ben te nuchter
geschapen."
Die nuchterheid blijkt in Dieven en geliefden inderdaad een handicap. De
dichter draagt nergens extreme standpunten uit, de mensen die hij beschrijft
zijn allemaal even gewoon, eventuele heftige emoties worden steevast door
een lichte ironie geblust. Omdat Gruwez bovendien gekozen heeft voor een
rustige, dicht tegen de spreektaal aanliggende spreektrant, in versvormen die
geen enkel opzien willen baren, kabbelen de gedichten kalmpjes voort. Zelden schrikt de lezer uit zijn tevreden lectuur op, zelden wordt hij verrast door
een schokkende of briljante vondst. Gruwez is een ideale schoonzoon die
zijn lezers vooral te vriend wil houden.
Daar komt bij dat sommige gedichten domweg te lang zijn. Een op zichzelf aardig verhaal over sokken die al generaties lang meegaan, verdient geen
drie pagina's. Ook worden enkele gedichten ontsierd door een bijna negentiende-eeuws aandoende neiging tot moraliseren. Zo pepert de dichter ons in
dat we een voorbeeld zouden moeten nemen aan kinderen, die de gewoonte
hebben nutteloze voorwerpen op te rapen. Dat is jammer, omdat dit gedicht
wel degelijk prachtige regels bevat. Overal ter wereld bedelen kinderen

niet enkel om de dingen te verkri j gen,
maar ook om te verhoeden dat zij vallen.
zij zijn het hoegenaamd niet eens
met de zwaartekracht van de garde.
Geen engel in Deerlijk
Gelukkig bevat de bundel ook een paar verrassende gedichten. Bijna surrealistisch is „Mijn hond", waarin de dichter vertelt dat hij geen hond heeft, die
hij desondanks de krankzinnige naam „Pappie" heeft gegeven. Voer voor
psychologen:
Mijn Pappie is een magnifieke hond
en daarom is men steeds geneigd
welwillend over het hoofd te zien
dat ik hem helemaal niet heb.
Dan zegt men: 0 wat een mooie bond.
En hoewel niemand naar mij ki jkt,
vergeet ik dat ik lelijk ben.
Ontroerend is een portret van een veertienjarig meisje dat, terwijl dance
en techno in haar onderbuik bonken, droomt van een engel die haar uit haar
suffe burgerbestaantje komt redden. Maar deze droomprins komt niet, „vermits geen engel ooit in Deerlijk stopt."
Meermalen heeft Gruwez te kennen gegeven dat hij in de romantische
traditie staat. Regels als deze getuigen van een onstilbare sehnsucht:
1k ben zo vreselijk tegen het heden
dat ik wou dat het al morgen was
of dat het altijd gisteren bleef
Het is een milde vorm van Weltschmerz die de lezer na een tiental bladzijden doet snakken naar perverse Romantic Agony. Maar misschien zegt dat
meer over de lezer dan over de dichter.

Luuk Gruwez
Gebruiksaanwij zing
Wie in zee begraven wordt, gaat nooit verloren.
De zee is spaarzaam als een dichter.
En ik was aan zee en ik was op een berg:
twee eeuwenoude makkers.
Wie op een berg wordt bijgezet,
wil nog jongleren met de sterren,
snakt nog belachelijk naar lucht
met al de roofzucht van zijn lijk.
Wanneer men mij per se begraven wil,
dan liefst niet al to ver van zee,
deemoedig bij een koeienvlaai
of ergens bij een ezelsdrol.
1k bleef zo lang gezond, zo lang in leven,
doordat ik steeds beleefd bleef voor de dood,
voor hem boog en hem feteerde
als een hoogverheven heer.

Luuk Gruwez
Oud paar
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Doe nu het licht, alle licht, in hen uit.
Doe hun lichaam uit en leg het in de kast van de aarde.
Maar bewaar zijn eerste pijp voor mij,
leg ook Naar kunstgebit voor mij opzij.
Haar heimwee en zijn overspel. 1k heb nog tijd.
De mot zit in de spaarsok om hun kop.
Daar is geen millimeter over.
Welk achterkleinkind kan daar nu nog bij?
Met moeite hebben zij zichzelf vergaard,
of al hun jaren slaan zij door elkaar.
Spaar hen. Verzamel. Nu is het hun beurt
om tussen dode en bestofte soortgenoten
uit te rusten in de hedendaagse hoofden.
Om vergeten te worden, niet vergeten,
weer vergeten en voorgoed.
Doe alles, zelfs hun waakvlam uit.
Doe nu het licht, alle licht, in hen uit.

Het geslacht
voor Herman de Coninck

In mannen is het koud en vaak december.
In vrouwen is het meestal mei.
Zij willen glimmen, levenslang,
vermommen zich van top tot teen
om niet voortijdig to verschrompelen.
Zij blijven bezig met verblijven.
In mannen is het koud en houdt het op.
Mijn God, hoe dol zijn zij op eindigen.
Want mannen rammelen zich klaar
en zwaargewapend met zichzelf,
besteden zij hun dagen aan verstijven.
In vrouwen heerst een soepeler geslacht
waarin iets bloesemt, iets ontboezemt,
en waar zij tederheid bewaren
of heimwee naar een meer in Zwitserland.
Zij houden van beginnen en onthouden.
In mannen is het oorlog, niets dan oorlog.
In vrouwen wordt geboren, totterdood.
Zij knipperen een poosje met hun ogen,
zij fonkelen, zij woelen even
en daar ontstaat een dapper nageslacht.
Een man volstaat en het wordt afgeslacht.
In mannen is het koud en vaak december,
in vrouwen is het altijd mei.
LUUK GRUWEZ,

Dieven en geliefden. Gedichten, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000, 76 p.
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Eva Bal: koningin van
wonderland

Paul Demets
werd geboren in Deinze in 1966.
Studeerde Germaanse filologie en

Kijken naar kunst, theater of dans en bezig zijn met litera- theaterwetenschappen aan de
K.U.Leuven en de K.U. Nijmegen. Is
tuur confronteert je op het eerste gezicht vaak met het
beroemde kaasdoosje van La-vache-qui-rit: wat je ziet of
leraar Nederlands, poezierecensent
leest, verwijst op inhoudelijk of stilistisch vlak steeds verder
voor het weekblad „Knack" en
naar illustere voorbeelden uit het verleden. Kleine, maar
recensent Duitstalige literatuur voor
niet onbelangrijke correctie op het beeld: elke kunstenaar
de VRT. Publiceerde de dichtbundel
„De papegaaienziekte" (1999) en
drukt zijn eigen stempel op het werk, zodat het beeld op het
verder artikelen in „Ons Erfdeel",
kaasdoosje toch wel fundamenteel verandert. En toch vraag
„The Low Countries", „Kunst en
je je vaak of waar het allemaal vandaan komt en waar het
Cultuur", „Poeziekrant", „Streven",
jou aan herinnert. Het jeugdtheater in Vlaanderen bijvoor„Documenta" en „Etcetera" .
beeld, dat sinds de jaren tachtig een niet eerder geziene kwaAdres: Kasteelstraat 56,
litatieve bloei kept: hoe is dat zo ver kunnen komen?
B-9870 Olsene-Zulte
Je zou andere bepalende figuren kunnen noemen, maar
Eva Bal komt daarbij onvermijdelijk in beeld. Als Eva
Gerretsen werd ze in 1938 in Den Haag geboren en ze studeerde in Utrecht aan de Hogeschool voor Dramatische Kunst. In 1961 pakte
ze haar hele hebben en houden samen en vestigde zich in Belgie, op verzoek
van het ministerie van cultuur, om „nieuw bloed te brengen in het jeugdtheater in Vlaanderen". Dat was een nagenoeg braakliggend terrein, want het
bleef beperkt tot inspanningen van amateurs. En daarboven waakte het
Koninklijk Jeugdtheater als eenzame uitkijktoren. Eva Gerretsen was toen de
medewerkster van August Bal en ze werd zijn levensgezellin. Sindsdien kennen we haar als Eva Bal, ook na de dood van haar eerste levenspartner in 1984.
Nieuw in de jaren zestig en zeventig was dat ze beroepsacteurs probeerde over
te halen om voorstellingen voor kinderen en jongeren te maken, geent op hun
leefwereld. Jeugdtheater werd door de meeste beroepsacteurs toen nog als
minderwaardig beschouwd. Maar met voorstellingen in de Beursschouwburg
slaagde Eva Bal er toch in om dat beeld een beetje te doorbreken. En ze ging
nog een stap verder door ook kinderen en jongeren bij haar theaterprojecten
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Reinhilde van Driel in „Winters" (1996), een coproductie met „De Paardenkathedraal" in
Utrecht - Foto Dirk du Chau.

te betrekken en ze in contact te brengen met professionele acteurs. De voorstellingen hadden meestal een musicalachtig karakter: zang, dans en spel. Het
zijn ingredienten die later, in wisselende constellaties, in Eva Bals manier van
ensceneren een constants zouden blijven. Die elementen blijven ook nazinderen in het geheugen van televisiemaker Nic Balthazar, die samen met andere
bekende figuren als actrice Lies Pauwels, muzikant Pieter-Jan de Smet, cineast
Vincent Bal of de gebroeders Dewaele van Soulwax uit de „stal" van Eva Bal
komt: „Het Speelteater bestond zelfs nog niet toen ik voor het eerst meespeelde in Vreemd kind in je straat. II( deed wat mijn grootmoeder 'de vrijzinnige
plechtige communie' placht te noemen. Op het feest van de vrijzinnige jeugd
in het Gentse casino speelden we die kindermusical over een meisje met groen
haar, gemaakt door Eva Bal. Vreemd kind was zo goed dat de Beursschouwburg en Arca onmiddellijk vroegen om hem opnieuw te brengen. Maar dan
op professionele wijze deze keer, met Josse de Pauw, Raymond Bossaerts en
nog twee beroepsacteurs in de cast." Met latere producties trokken de kinderen en de volwassen acteurs niet alleen door Vlaanderen en Nederland, maar
belandden ze ook op Curacao en zelfs op Broadway. Niet verwonderlijk dat
de kinderen gevoel kregen voor een juiste zegging en een correcte timing,
maar vooral belangrijk was ook dat ze er het zelfvertrouwen uit putten dat
hen op hun huidige plaats in de wereld van cultuur en media bracht, althans
wat de bekende figuren betreft die ik vermeldde. Want velen kwamen natuurlijk op andere plaatsen in de maatschappij terecht. En dat bewijst meteen dat
Eva Bal in de loop van haar carriere niet werkte aan een theaterschool of een

specifieke stijl. Ze heeft daarvoor te veel respect voor de eigenheid van elk
kind en elke jongere en probeert net die specificiteit te accentueren.
Broedplaats
Door dit aspect te belichten, belanden we bij een tweede pijler in de theaterloopbaan van Eva Bal: naast de creatie van producties heeft ze zich al vroeg
toegelegd op de organisatie van theaterateliers. Zowel in het werkproces aan
voorstellingen als in die ateliers vertrok ze vaak vanuit improvisatie, om de
eigenheid van kinderen en jongeren naar voren te halen. Daarvoor moet je
natuurlijk hun vertrouwen krijgen. En Eva Bal slaagt daar al zoveel jaren op
een wonderbaarlijke manier in. Het is precies dat wat haar binnen het jeugdtheaterlandschap zo uniek maakt en waarvoor ze ongetwijfeld de titel van
barones, die haar op 3 oktober 2000 officieel werd toegekend, verdient.
In 1978 kreeg haar manier van werken een officiele vorm door de oprichting van het Speelteater. Aanvankelijk droeg dat ook de naam Dramacentrum
voor kinderen en jongeren, een soort kinderkunstencentrum avant la lettre.
Nu kennen we Bronks in Brussel en Het Paleis en Villanella in Antwerpen,
allemaal organisaties voor „kinderkunsten" die voortreffelijk werk leveren en
onderling zeker niet verwisselbaar zijn. Toch kan ik me niet aan de indruk
onttrekken dat ze zich, al is het dan in geringe mate, hebben laten inspireren
door de manier van werken die Eva Bal in de jaren zeventig al uitbouwde.
Met de oprichting van het Speelteater als „Dramacentrum" had Eva Bal
ook de bedoeling om andere groepen gastvoorstellingen te laten geven, maar
daarvoor moest ze wachten tot in 1993. Toen kon ze de Kopergieterij oprichten, een nest waarin niet alleen de producties van het Speelteater goed gedijen,
maar waar ook voorstellingen getoond worden van gezelschappen waarmee
Eva Bal en haar medewerkers affiniteit voelen. Theater, dans, muziek, beeldende kunst: dit alles heeft in korte tijd zijn weg gevonden naar de Gentse
Blekerijstraat, al moesten Eva Bal en haar ploeg het tot 1997 louter rooien
met prive-kapitaal. Intussen is het een broedplaats van ideeen, waar professionele volwassenen en nog aarzelende, maar nieuwsgierige kinderen en jongeren door elkaar lopen. Die creatieve mix wekt in het buitenland verbazing,
want regelmatig strijkt er een ploeg neer die wil kennismaken met die bijna
onvatbare werkwijze.
Het klinkt nogal pathetisch, maar zelfs als we ons concentreren op de
voorstellingen die Eva Bal maakte, lukt het ons niet om haar werkwijze volledig te ontleden, vooral omdat Eva Bals aanpak alles te maken heeft met de
geheimen die elk kind in zich meedraagt: gevoelens, ideeen, drijfveren die
meestal verborgen blijven. Naar die geheimen gaat Eva Bal op zoek en ze probeert ze in te passen in het verhaal van haar voorstellingen, dat er altijd een
van menselijke bewogenheid is. Dat zien we bijvoorbeeld in de teksten die ze
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„Voetstappen in de nacht” (seizoen 1996-'97) - Foto Dirk du Chau.

ensceneerde: ze vertaalde ze altijd voor de jongeren, zonder de thematiek of
te zwakken, want kinderen kunnen volgens haar meer aan dan het belerende
en moraliserende jeugdtheater tot in de jaren zeventig wilde laten geloven. Zo
bracht Eva Bal in 1987 een bewerking van Adrian Mole, de eigenzinnige
tekst van Sue Townsend, met zoveel succes dat het Speelteater er maar liefst
235 voorstellingen van bracht en een tournee in Engeland kon opzetten,
begeleid door de schrijfster. Ook de enscenering van De mompelaar en de liefde, een tekst van Pjeroo Roobjee uit 1990, die ontstond tijdens het creatieproces, en De krijtkring (1991), naar Brechts Der kaukasische Kreidekreis, zijn
memorabele momenten. Maar de essentie van het werk van Eva Bal ligt toch
bij de producties waarin ze hoofdzakelijk met wat kinderen en jongeren aanbrachten aan de slag ging.
Pijn is niet te delen, troost wel
De indringende voorstelling Achter glas (1994) is een mooi voorbeeld van haar
werkwijze: toen Eva Bal op een winteravond op de bovenverdieping van een
bouwvallig huis een kind bij het raam zag staan, helemaal vereenzaamd zo
leek het wel, liet dat beeld haar niet meer los. Wat later zag ze in een reportage
over ex-Joegoslavie een kind in een brandend flatgebouw. En die beelden
bleven in die mate in Eva Bals gedachten dwalen, dat ze het bijna als een noodzaak voelde om er een voorstelling over te maken. Samen met de Nederlandse
jeugdtheaterschrijfster Heleen Verburg begon ze ideeen uit te werken, verzamelde zestien jongeren tussen de negen en de twintig en deed een beroep op

Yves Thuwis voor de choreografie en op Paul Carpentier voor de muziek. Via
improvisaties ging Eva Bal met de jongeren op zoek naar waar ze met al die
beelden en ideeen naartoe wilde. En zo kwam ze uit bij een coherente voorstelling over de ontreddering en verwarring van kinderen. Op die manier gaat
het bij Eva Bal altijd: geen recept, geen stramien waarin de kinderen gedwongen worden, maar een voorstelling die haar eigen onderwerp en presentatievorm zoekt tijdens het creatieproces. Ook een opvallende constante: Eva Bal
schuwt de grote gevoelens en thema's niet die gemakkelijk een belerend of
pathetisch resultaat zouden kunnen opleveren. Kinderen die aan de rand van
de maatschappij leven, niet omdat ze zich met criminaliteit inlaten, maar
omdat ze door ziekte, een of andere eigenschap die hen „anders" maakt dan
anderen, door hun huidskleur of doordat ze door hun ouders emotioneel of
praktisch verwaarloosd worden, lijken haar voorkeur weg te dragen. Angst,
eenzaamheid, haat, verliefdheid, woede: het kan allemaal in haar voorstellingen, zonder dat het zich opdringt of geesthetiseerd wordt. En vooral heeft ze
oog voor de overlevingsdrang van kinderen. Een blik op de voorbije vijf seizoenen illustreert dat opvallend sterk.
Tijdens het seizoen 1995-1996 creeerde Eva Bal Winters, gebaseerd op
gesprekken die ze had met jonge kankerpatienten in het UZ Gent. Daarover
vertelde ze in een interview: „Die gesprekken hebben mij soms heel erg
ontroerd, maar ze waren nooit tranerig. Het klinkt misschien gek, maar die
kinderen stralen toch zo'n levenskracht uit, ten minste de meesten en natuurlijk niet op elk moment. Ze hebben een wil tot overleven, een wil om met het
hier en nu bezig te zijn en niet aldoor met de angst van de bedreiging. Er was
er bijvoorbeeld eentje dat telkens weer zei dat het alleen maar beter kon worden." De eigenlijke aanzet voor deze voorstelling kwam uit twee richtingen:
de lectuur van het boek Sofie en Lange Wapper van Els Pelgrom en de zoektocht van Marleen Theeuwis, kinderpsychologe van het UZ Gent naar een
relevante voorstelling voor zieke kinderen. Het boek van Els Pelgrom gaat
over een meisje dat doodgaat en op het einde nog iets heel spannends meemaakt omdat haar poppen tot leven komen. Op de achtergrond van de voorstelling speelt dit verhaal mee, omdat het zieke meisje in Winters bij haar ziekbed het gezelschap krijgt van twee mannetjes, duidelijk figuren uit haar
verbeelding. De mannetjes pesten haar soms, maar helpen haar ook door haar
wensen in te willigen. Echt bij haar komen, lukt niet, want „Pijn is niet te
delen", kregen we te horen. Een mooie vondst was ook de fanfare waardoor
het meisje bijzonder gefascineerd raakte. Zo kreeg de voorstelling een wanhopig hoopvol karakter, een paradox die je voor zo'n beladen thema als het stervensproces van een jong meisje niet voor mogelijk houdt. Net zoals in Achter
glas was ook in Winters de weerbaarheid van het kind een opvallend thema.
En dat werd vertaald in de aanstekelijke vormgeving van die voorstellingen:
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„Bentekik" (seizoen 2000-2001) - Foto Phile Deprez.

een intens spel en interessant bewegingsmateriaal. Het lijkt erop dat Eva Bal
het verhalende element van haar creaties tijdens het voorbije decennium
steeds meer liet bewasemen door de adem van een associatieve vormgeving die
de voorstellingen niet alleen sterk eigentijds maakt, maar ook een soort troostend karakter geeft, om even Herman de Coninck, die het toen natuurlijk
over de formele kanten van poezie had, te parafraseren.
Niet „wie deed het", maar „hoe is het zover kunnen komen?"
Eva Bals voorstellingen hebben ook iets van poezie, door hun open karakter, dat veel aan de verbeelding van de toeschouwer overlaat en hem zo intensief mogelijk bij de actie op de scene probeert te betrekken. Muziek, beeld
en spel verrijken wat verteld wordt en „besmetten" elkaar en de toeschouwer. Structureel en inhoudelijk is dat bij uitstek het geval in Voetstappen
in de nacht (1997) en Eva Bals nieuwste geesteskind, Bentekik (2000). Voor
Voetstappen in de nacht baseerde Eva Bal zich op een roman van Georges
Simenon, Sept petits croix dans un carnet. Blijkbaar had ze behoefte aan een
concreter houvast dan de getuigenissen van kinderen voor Achter glas en Winters. De verhalende structuur in Voetstappen was dus hechter dan in die twee
voorstellingen, maar verder kregen de verschillende theatermiddelen ruimschoots aandacht, want Eva Bal bereidde de voorstelling voor op haar typische manier, door er vanaf het begin een dramaturge, een componist en een
scenograaf bij te betrekken en met hun inbreng rekening te houden. Het verrassendste was de samenwerking met haar zoon Vincent Bal, intussen de veel-

geprezen cineast van de film Man van staal. Met het idee van moeder en zoon
om eens iets samen te gaan doen in het theater, had dit niets te maken. Wel
met een verrijking van het gebeuren op de scene, omdat je via de videobeelden
kon zien wat er op een andere plaats gebeurde, meer te weten kon komen over
het verleden van de personages of een ander beeld van de „werkelijkheid" op
de scene te zien kon krijgen door de videobeelden die er tegenover werden
geplaatst. Op die manier voelde je je als toeschouwer uitgedaagd om je eigen
waarheid uit het geheel te distilleren, geholpen door muziek en licht die sleutelscenes en nieuwe wendingen in het verhaal markeerden. Naar die waarheid
ging ook de commissaris op zoek in het verhaal. Op oudejaarsnacht krijgt hij
een telefoontje: een oude weduwe is dood aangetroffen in haar huis. De commissaris denkt meteen aan „De zondagsman", een killer die het liefst op zondag toeslaat. Maar het resultaat van zijn eerste speurwerk is nog pijnlijker,
want hij constateert dat zijn broer in de buurt van de weduwe gesignaleerd is.
De man is sinds negen weken werkloos en woont alleen met zijn zoontje.
's Nachts zwerft hij door de stad op zoek naar werk in een nachtploeg. Omdat „De zondagsman" al sinds negen weken toeslaat, valt de verdenking al snel
op de broer van de commissaris en hij wordt aangehouden. Op het commissariaat blijkt dat de man zich grote zorgen maakt, omdat zijn zoontje, dat
meer zou weten van de moord, alleen in de stad ronddwaalt.
Ook voor Bentekik gebruikte Eva Bal de detectivestructuur, maar dan om
weer aan te knopen bij de thematiek van voorstellingen als Achter glas of Winters: het kind dat langs de richel van de samenleving loopt, maar zich overeind
weet te houden. Het verhaal speelt zich of rond een mysterieuze dood: een
moeder wordt levenloos aangetroffen onder het balkon van haar huis. Werd ze
geduwd of heeft ze gesprongen? Een politieman moet uitzoeken of de veertien- en zestienjarige dochters er meer van weten. Wie iets wil onderzoeken,
denkt analytisch en probeert de situatie te vangen. Maar de werkelijkheid is
minder fijnmazig en er zijn altijd mensen die door het net dreigen te vallen,
wil Eva Bal met Bentekik aantonen. In dit geval gaat het om jongeren die balanceren op de rand van het maatschappelijk aanvaarde: ze zijn niet crimineel of
compleet verwaarloosd en ze gaan nog naar school, maar toch zijn ze in sterke
mate aan hun lot overgelaten. „Hallo, bentekik, mag ik bij u komen slapen?"
klinkt het dan midden in de nacht. Eva Bal verbaasde zich over de overlevingsdrang van die jongeren toen ze hun levensverhaal beluisterde. Dat en vooral
het boek vol herinneringen, fantasieen en bedenkingen van Habiba Boukhatem, een meisje dat al betrokken was bij de indringende, associatief uit getuigenissen van kinderen en jongeren opgebouwde, multiculturele voorstelling
De tuin (1992), inspireerde haar. Met de whodunitformule koos Eva Bal in
Bentekik een middel om de overdreven dramatiek van een meisje-met-eenmoeilijke-jeugd te vermijden en om de toeschouwer toch scherp met zichzelf
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te confronteren, doordat hij verschillende waarheden en werkelijkheden
naast elkaar gepresenteerd krijgt. Het verhaal wordt als een soort reconstructie gepresenteerd, niet zonder humor trouwens. En zo wordt op een authentieke manier niet de vraag „wie deed het" naar voor geschoven, maar wel
„Hoe is het zover kunnen komen?"
Altijd weer zijpaden inslaan
Twee projecten lieten tijdens de recentste vijf seizoenen Eva Bals fascinatie
voor wat kinderen en jongeren drijft en hoe je dat kan theatraliseren, zonder
dat het een gekunstelde indruk gaat maken, op nog andere manieren zien. Ten
eerste was er tijdens het seizoen 1996-1997 Een dag van koper, het seizoen
daarop geprolongeerd. Eva Bal bedacht het concept van dit improvisatieproject dat zich richtte op kinderen tussen vier en acht jaar. Vanuit het gegeven
dat voor kinderen van die leeftijd het hier en nu erg belangrijk is, ging Eva Bal
aan het brainstormen in verband met een improvisatievoorstelling die zo'n
momentaan karakter als leidraad zou hebben. Ze ging met een ploegje stevige
acteurs en met dramaturge Janine Brogt, „impromusical"-specialist Alan
Mariott, regisseur Erik de Voider en choreografe Janni van Goor aan de slag
om een soort kaartspel van spelsituaties en een narratieve basislijn voor te
bereiden. Die konden dan tijdens de voorstellingen, afhankelijk van de situatie, in grote of kleine mate als troeven op tafel gegooid worden. De spelvormen vloeiden tijdens de voorstelling samen met de vragen en opmerkingen
van de kinderen, die uit hun rol van stil toekijkende toeschouwer mochten
stappen. Opmerkelijk genoeg gaven de kinderen regelmatig spelsuggesties,
naast de te verwachten uitingen van angst, vreugde of verbazing. Dat gaf aan
de voorstellingen van Een dag van koper een jazzy karakter: zes acteurs waren
actief in een theaterruimte, maar dat was zo ongeveer de enige zekerheid,
naast het thema waarop ze varieerden. Maar verder was alles prachtig onberekenbaar. Zelden voorstellingen gezien die zo fris van de lever opgedist werden.
Typisch voor Eva Bal: dat geloof in het hier en nu van theater.
Wederzijdse inspiratie was ook het uitgangspunt van Monologen 1 (seizoen
1999-2000). Vier Vlaamse auteurs - Geertrui Daem, Pascale Platel, Paul Pourveur en Frank Vander linden- schreven een monoloog voor een kind of jongere en lieten zich daarbij inspireren door hun verhalen. Alhoewel het hier weer
om een wisselwerking ging. Soms hadden de schrijvers al een basisconcept
voor ogen, dat dan teniet werd gedaan of juist versterkt werd door de gesprekken, etentjes of uitjes met de kinderen en de jongeren. Aan die „duozit" werden ook nog Johan Dehollander, Jan Eelen, Patrick Jordens, Tanya Hermsen
en Tanja Oostvogels als regisseurs toegevoegd. Het kind in de schrijvers en
de rijpheid van de kinderen kwamen aan de oppervlakte door de fascinerende interactie. Muzikant en gelegenheidsauteur Frank Vander linden drukte

zijn oprechte verbazing uit over zijn samenwerking met de tienjarige Angs
Terryn: „Ik had het niet zo gemakkelijk om de tekst in haar handen te geven.
Thema's als eenoudergezinnen, verlies en verdriet laat je niet zomaar los.
Maar Angs voelt alles heel goed aan. Ze maakt het papieren kind echt, zodat
haar spel het basisverhaal overstijgt."
De titel Monologen 1 doet terecht een vervolg vermoeden. Eva Bal ziet het
als een langetermijnproject. Dit seizoen krijgen auteurs Rudi Bekaert en
Willy Thomas de opdracht om op een gelijkaardige manier met kinderen,
jonger dan twaalf, samen te werken. Johan De Smet, naast Eva Bal de belangrijkste regisseur van het Speelteater van de voorbije drie jaar, door memorabele voorstellingen met jongeren als Komosha en De wraak van Tarzan, zal
samen met Eva Bal regisseren. En tijdens het seizoen 2001-2002 gaan volwassen acteurs met de teksten aan de slag. Dit alles bewijst dat Eva Bal, na dat
prachtige, meer dan dertig jaar lange traject dat ze afgelegd heeft, blijft zoeken
naar interessante zijpaden, waarbij het fenomeen kinder- en jeugdtheater in
zijn uitgangspunten en doelstellingen ter discussie gesteld wordt, vooral
omdat ze de dingen op de scene telkens weer helder en oorspronkelijk wil
laten zijn, voor kinderen en dus voor volwassenen, want die wil ze ook bereiken. Eva Bal mag dan al een soort koningin zijn die het Vlaamse jeugdtheaterlandschap heeft helpen ontginnen, er blijven onontdekte plekken in haar
wonderland.
Speelteater/De Kopergieterij, Blekerijstraat 50, B-9000 Gent.
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lk zag de liefde
onder ogen
Over de poêzie van Toon Tellegen

Marjoleine de Vos
werd geboren in 1957 te Oosterbeek.
Studeerde Nederlandse taal- en

N

a enige tijd in de gedichten van Toon Tellegen te
hebben gelezen, vraag ik me altijd weer af - oh, heel veel vraag
ik me dan af, maar ook: „Wat is een gedicht ook weer?"
Jets van woorden, zoveel is zeker, een dingetje van taal, met
regels waarvan de dichter de lengte bepaald heeft en niet
de zetter. Goed. Dat geeft houvast. Wie Tellegen leest of
net gelezen heeft, snakt enorm naar houvast. Die gedichten van Tellegen, ze zijn van taal, ze hebben versregels dus
dat zit wel goed, maar ze scheppen toch verwarring. Allereerst al als je er alleen maar naar kijkt. Naar de versregels
en het wit. Niets van te begrijpen. Zit geen greintje regelmaat in. Soms is een versregel heel lang, terwiji in hetzelfde
gedicht een andere regel al na zeven woorden wordt afgebroken, teneinde een woord op de volgende regel te kunnen
zetten:
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1k moet het er nooit mee eens
zijn.

Zo'n regel staat in een gedicht dat heet „Voorwaarden waaraan een gedicht
moet voldoen". Geen woord over de vorm in dat gedicht. Maar misschien geldt
die bewering „Ik moet het er nooit mee eens / zijn" ook wel voor de vorm.
Want met zo'n rare regelafbreking kan niemand het eens zijn. Misschien zou
je zoiets zelfs wel pijnlijk kunnen noemen. „Het moet pijnlijk zijn".
Dit is wel een leerzaam gedicht dat misschien een soort sleutel zou kunnen zijn voor de andere gedichten. Er staat bijvoorbeeld in dat men moet
zoeken naar de logica die een gedicht telkens laat vallen. Dat is geen probleem, als bewering, maar er staat wel weer bij dat dat zoeken moet gebeuren „op mijn knieèn en vervolgens op mijn buik -" en dat daar ook nog

een lantaarn en een vergrootglas bij gebruikt moeten worden. Nu heeft
niemand moeite met de uitdrukking dat iets „met een lantaarntje te zoeken
is" maar we nemen die nooit letterlijk. En als iemand, of desnoods een
gedicht, de logica laat vallen dan nemen we over het algemeen niet aan dat
die logica dan wel ergens zal liggen.
Het wordt steeds gekker in dit gedicht, want er wordt beweerd dat het
gedicht zich moet „verheffen" (redelijk begrijpelijk, gewoon metaforisch
opvatten), altijd moet het zich verheffen „uit zijn nederige stoel". Hier wordt
het metaforisch lezen al een stuk lastiger en ja hoor, als je het niet dacht, daar
heb je de poppen al aan het dansen: het gedicht moet „de ramen opendoen / en
zingen - luidkeels, schor en onzinnig -". Nu kan „de ramen opendoen" staan
voor „het zicht verruimen", „een frisse wind binnen laten", maar terwijl ik dit
opschrijf is de Tellegen-infectie al te ver gevorderd. Meteen komt de gedachte
op: hoe verruim je zicht? Duwen? Oprekken? En wat die frisse wind eenmaal
binnen niet allemaal zal kunnen aanrichten! Daar heb je hem dan: „Hallo, ik
ben een frisse wind" - er bestaat vast ook een gedicht van Tellegen waar de
mensen dan huiverend beginnen te roepen dat ze daar geen behoefte aan
hebben, of juist die wind bij zijn jas grijpen en hem smeken te blijven. En
wat heeft dat dan allemaal te betekenen?
Een gedicht moet dus zingen:
over de liefde en over mti,
de geur van rozen en onsterfelijkheid, bijna geloofwaardig, om zich been,
en nog pijnlijker moet het zijn, nogvaelpijnitjker.
Liefde, rozen, onsterfelijkheid en „over mij". Dat klinkt ineens allemaal
tamelijk ouderwets - dichters en rozen, het was ooit een zo vaste combinatie dat bijna geen dichter het woord „roos" nog op durft te schrijven. Ook
hier alweer zo'n typisch Tellegen woord: „bijna". Het moet „bijna" geloofwaardig zijn. Er is een ander gedicht waarin uit het niets en tussen aanhalingstekens een vraag wordt gesteld: „Wat is jouw lievelingswoord?". Antwoord:
„Bijna". Vraag: „Waarom?" Antwoord: „Het is nooit helemaal."
Wat een handige sleutel is dit gedicht zeg. Wat is er trouwens zo ontzaglijk
pijnlijk aan rozen en onsterfelijkheid? Wat zou dan „nog pijnlijker" kunnen
zijn?
In ieder geval vallen een paar dingen uit dit gedicht op te maken: dat men
alle uitdrukkingen letterlijk kan nemen, dat dat een vreemde kijk op de wereld
geeft, dat er evenzo goed iets gezegd wil worden, dat een gedicht vooral pijnlijk
moet zijn en dat het moet zingen, zij het ook schor en onzinnig. Dat laatste
lijkt nog het minste probleem van alles.

Niet wakker kussen. Onder geen voorwaarde
Sommige gedichten van Tellegen vind ik enorm pijnlijk. Het volgende bijvoorbeeld:
De een zei, heel zachtjes:
„Zal ik maar weggaan?"
„Ja," zei de ander, nog zachter.
„Zal ik nog terugkomen?"
vroeg de een, bijna onhoorbaar.
Ja, dacht de ander
en schudde haar hoofd.
Het pijnlijke zit hem in het „zachtjes" „nog zachter" „bijna onhoorbaar"
- dat geeft aan dat deze dingen niet makkelijk gezegd worden. Het laatste „ja"
is zelfs helemaal onhoorbaar geworden, het wordt alleen nog maar gedacht.
Daarom is dat het allerpijnlijkst, want het nee wordt zwijgend geuit, tegen
de wil van beiden in denk je, en tegelijk kan het niet helemaal tegen de wil
van „de ander" in zijn want dan had ze misschien nog heel, heel zachtjes „ja"
kunnen zeggen. Maar mensen doen of zeggen soms niet wat ze het liefste
zouden doen of zeggen. Dat is onlogisch - onlogica moet van Tellegen. Heeft
dit gedicht zich verheven om de ramen open te zetten, heeft het schor en
onzinnig gezongen? Dat eigenlijk niet. Het heeft wel pijn gedaan, en het heeft
in plaats van luidkeels heel zacht gezongen. Zacht hoort ook meer bij Tellegen,
al wordt er ook wel gegild. Er wordt opmerkelijk vaak gefluisterd en zachtjes
gepraat. Of (ten onrechte) gezwegen. Bijvoorbeeld door Doornroosje die de
prins onverrichter zake hoort weggaan, omdat hij naast haar hoofdkussen een
brief aantreft: „Niet wakker kussen. / Onder geen voorwaarde. / Ook niet na
honderd jaar". Ze zwijgt als ze zijn dodelijk vermoeide stappen weer de trap of
hoort gaan, „en haar hart werd verscheurd". Waarom zei ze dan niets, waarom
sloeg ze haar ogen niet op als ze wel onder haar oogleden door kan gluren, als
ze wel die prins kan Koren, waarom ligt die brief daar iiberhaupt? Wat wil dat
Doornroosje eigenlijk? Ze weet het vermoedelijk zelf niet. Ze verlangt misschien. Zoals er in Tellegens gedichten vaak stilzwijgend verlangt lijkt te worden, misschien naar een wereld waarin begrippen en gevoelens, de ene mens
en de andere, de ene mens met zichzelf, wel samen zouden kunnen vallen.
Maar die wereld bestaat niet, niet bij ons en al zeker niet in deze poèzie.
Personages hebben last van zichzelf en van hun gedachten, letterlijk
natuurlijk weer („Een man, bonkend op zijn gedachten: / jullie maken mij
altijd, altijd verdrietig!'")
Doordat Tellegen letterlijk en figuurlijk taalgebruik door elkaar schudt en

abstracte begrippen verzelfstandigt en personifieert, zodat de vrede langs kan
wandelen in een blauwe jas, of het verlangen vreemde harkerige handen heeft,
raken zulke woorden en begrippen hun vanzelfsprekendheid kwijt en daar
lijkt het hem ook om te doen. Mensen verscheuren zich en daar kunnen ze eindeloos mee doorgaan, ze zijn „de wanhoop nabij" zeggen ze en dan klinken er
stemmen „opgetogen stemmen, klaterende stemmen: / `Ik ook! Ik ook!"'
De vraag blijft: wat heeft dat allemaal te betekenen? De woorden worden er
vrij van, de begrippen worden vrij — maar wij, gebruikers van die begrippen, wij
die op een paar dingen willen kunnen rekenen, wij worden wanhopig. Nu ja:
wij raken „de wanhoop nabij". Ik ook!
Geen uitzicht op de wereld, uitzicht op de taal
Soms lijken de gedichten van Tellegen op schilderijen van Salvador Dali. Word
ik ook altijd wanhopig van. Of angstig. je ziet op die schilderijen en in deze
gedichten een surrealistische wereld, een waarin je nergens zeker van kunt zijn.
De tijd gaat er niet zoals je denkt — en dat is trouwens ook zo in de bekende
wereld, de tijd gaat zelden zoals je denkt, de tijd gaat altijd op eigen houtje
sneller of langzamer. In die andere wereld is de dood niet zoals je denkt, de
dood staat in een portiek, of de mensen sterven onder je raam en roepen dat
dat heel gemakkelijk gaat — in de bekende wereld toont de dood zich ook steeds
anders. Soms is iedereen er bang voor, soms gaat het iemand ineens heel gemakkelijk af, sterven. Toch lijkt het „bij ons" nooit zo te zijn als bij Tellegen. Die
kan gewoon schrijven:
En toch is het leven geen fatale reis
en loopt het nooit slecht af. Met niemand.
Integendeel!
Ah juist, integendeel dus. Misschien is de dood wel een goed einde, dat kan
ook. En is het woord „fataal" daarop helemaal niet van toepassing. Het woord
„fataal" lijkt in deze gedichten iiberhaupt niet van toepassing, hooguit als een
woord waarvan niemand meer weet wat het betekent. In zijn gedichten wil
Tellegen nooit uitgaan van alles wat we vanzelfsprekend vinden - dat als we
zeggen „fataal" dat we bedoelen „dodelijk", dat de dood het ergste is wat ons
kan overkomen, dat wanhopigheid uitzonderlijk is en dat we weten wat liefde
is. De gedichten van Tellegen bieden geen uitzicht op de wereld, ze bieden
uitzicht op de taal, dat is iets heel anders.
Iedereen is of lijkt wanhopig in Tellegens gedichten. Niet alleen omdat al
die stemmen dat roepen, maar so wie so, de vertwijfeling slaat telkens weer toe
(oh nee - daar heb je er weer een). Er zijn nogal eens „mensen" of anders is er
„een man" of „iemand" of „wij" die geen raad weten met woorden die buiten

de Tellegense taalwereld zich altijd keurig lijken te voegen in de zin. Geluk.
Woede. Dood. Liefde. De waarheid. Niet de geringste begrippen.
Met woorden om je heen zwaaien
Misschien laten Tellegens gedichten ons wel zien dat wij ook eigenlijk
geen idee hebben van waar we het over hebben als we zeggen dat we weten wat
liefde is, als we zeggen dat we verscheurd worden door twijfel of dat we de
waarheid onder ogen zien. Tellegens methode is dan vaak om dat eens letterlijk
te nemen:
je moet, zeiden ze, de waarheid onder ogen zien.
Nu! Nu meteen!
lie zag de waarheid onder ogen.

Dat is absurd. Niemand zal ooit stampvoetend eisen dat je „nu!" de waarheid onder ogen ziet en niemand zal dan ook reageren met dat te doen. Want
ineens is onduidelijk geworden wat het eigenlijk is: „de waarheid onder ogen
zien". En omdat alles wel kan als we „de waarheid" „onder ogen" kunnen
zien, wordt in datzelfde gedicht dan ook maar meteen „de liefde" onder ogen
gezien en „de onnadenkendheid met haar reusachtige vleugels" en „de eenvoud van het maanlicht op mijn muur". Dat laatste kun je wel zien, maar niet
„onder ogen". En zo lezend begin je onder ogen te zien dat je het houvast dat
je dacht te hebben, niet hebt en nooit gehad hebt. Dat je meestal maar wat met
woorden om je heen zwaait en net doet alsof het zonneklaar is wat die zoal te
betekenen hebben. Dat niet Tellegen degene is die alles op losse schroeven zet,
maar wij, die meenden die woorden getemd te hebben door ons niet meer of te
vragen wat ze eigenlijk betekenen.
De liefde. Dat is bijvoorbeeld zoiets. Misschien is dat wel, dat en het verdriet, waar Tellegen het het meest over heeft. „Weer iemand wat liefde is?" Nu,
dat schijnt iedereen te weten. Maar er wordt ook nogal eens geroepen of gefluisterd dat de liefde niet bestaat. En dan bestaat-ie toch weer wel. Of de mensen
kunnen het omhelzen niet laten, hoe schitterend er ook vastgesteld is dat de
liefde niet bestaat.
De liefde is buitengewoon ongrijpbaar.
Zeg maar eens dat het niet zo is.
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Toon Tellegen
Voorwaarden waaraan een gedicht moet voldoen
Het moet pijnlijk zijn:
altijd, hoe dan ook.
1k moet het er nooit mee eens
zijn.
• •

94

Met een lantaarn en een vergrootglas moet ik op mijn knieen en vervolgens op mijn buik de logica zoeken,
die het telkens laat vallen.
Het moet zich verheffen - daar mag Been twijfel over zijn het moet zich altijd verheffen uit zijn nederige stoel,
de ramen opendoen
en zingen - luidkeels, schor en onzinnig over de liefde en over mij,
de geur van rozen en onsterfelijkheid, bijna geloofwaardig, om zich heen,
en nog pijnlijker moet het zijn, nog veel pijnlijker.

Een lang leven staat voor de deur.
Wat zullen we het laten doen?
We laten het kloppen.
Het is moe en achterdochtig.
Het is zijn sleutels kwijt.
Treinen rijden voorbij,
reizigers die dommelen.
We laten het lange leven op zijn tenen staan
en naar binnen kijken,
we laten het liefde zien, en muizenissen en redeloze angst,
laten het gesprekken horen over het blauw vanmorgen,
het grijs van gisteren
en het eeuwige rood van nu,
reikhalzend zijn de gasten
en schitterend hun smarten,
het lange leven zucht en drukt zijn neus tegen een raam op de tafel een kersentaart.

Toon Tellegen

Aan het einde van de dag,
als iemand aan komt hollen met de liefde,
als je moe bent en onhandig en toevallig net verward in een warnet van angsten wat moet je doen,
wat moet je met de liefde doen, donzig, schrikachtig,
die iemand je nog brengt?

II( herinner me een jongen
die op zijn schreden terugkeerde
en dacht:
bijna heeft iemand hartstochtelijk van mij gehouden,
bijna ben ik duizelig van geluk geweest!
En bijna had hij gezongen,
bijna was hij gaan hollen, die jongen,
op een ochtend
in het land.

Uit: Gedichten 1977-1999, Querido, Amsterdam, 2000, 660 p.
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Een fatale obsessie
Over „Geheime kamers" van
Jeroen Brouwers
In de romans van Jeroen Brouwers was tot nu
toe de cyclische compositie een constante. Motieven komen, al dan niet in gewijzigde vorm,
terug en verschijnen nog eens, zodat men de
structuur met een liggende acht zou kunnen
aanduiden: het teken van de oneindigheid. Een
bijzondere variant van dit octavische principe
hanteerde Brouwers in wat tot nu toe algemeen
als zijn beste boek gold: De zondvloed (1988).
Tegenover interviewer Jacob Moerman (Met
andere woorden, Groningen, 1995) zette hij met
gepaste trots het innoverend karakter van deze
tekst als volgt uiteen: „Bij De zondvloed kwam
ik op het idee om niet alleen binnen de roman
die cirkelstructuur toe te passen, maar die structuur steeds breder te maken en al mijn werken er
in te betrekken. Bewust wilde ik nu eens een
romanvernieuwing forceren, in de zin dat het
harmonisch moet zijn. Daarin meen ik geslaagd
te zijn. Een roman waarin je je hele oeuvre
betrekt. En dat heb ik Harry Mulisch nog nooit
zien doen." De naam van de door Brouwers
zeer hoog geschatte Mulisch valt hier omdat
hij het was die het octaviteitsprincipe voor het
eerst expliciet maakte en wel in zijn filosofisch
werk De compositie van de wereld (1980). Toen
had Brouwers overigens het principe al in zijn
eigen (fictionele) werk toegepast. De praktijk
gaat immers vrijwel altijd aan de theorie vooraf.
In zijn langverwachte nieuwe roman Geheime kamers heeft Brouwers gekozen voor een
lineaire structuur. Weliswaar is die lineariteit
niet totaal, maar het is toch grotendeels zo
dat de lezer vanaf een aanvangstoestand vertrekt
en via allerlei verwikkelingen, chronologisch
verhaald, wordt voortgestuwd naar een letterlijk verpletterend einde. De roman is zonder
meer spannend, door zijn opeenhoping van
emotionerende gebeurtenissen: hij doet op an.dere faculteiten van de lezer een beroep dan
diens intelligentie en gevoel voor esthetica, zo-

als dat voor veel van Brouwers' vroegere werk
gold.
Geheime /earners is inderdaad in de eerste
plaats een boek waarin veel gebeurt. Hoofdpersoon en verteller is een ongeveer vijftigjarige afgekeurde docent geschiedenis, Jelmer van
Hoff. Hij is getrouwd met een arts, Paula. Hun
huwelijk stelt niet veel meer voor: hun gemeenschappelijke woonboot ligt, heel symbolisch,
vast in de modder en is verworden tot een soort
boot van Charon, inclusief een infernale hond.
Naar hun gemeenschappelijke spruit, het mongooltje Hanneke, dat al jaren in een inrichting
verblijft, kijkt alleen Jelmer om. Hij investeert
al zijn plichtsgevoel en verantwoordelijkheidsbesef in haar, terwijl Paula alle energie stort in
haar baan en, naar later blijkt, in een geheime
verhouding met een collega.
In deze uitzichtloze situatie komt een wending, doordat Jelmer een uitnodiging krijgt om
de oratie bij te wonen van een nude studievriend, Nico Sibelijn. Hij ziet op de receptie
ter gelegenheid van die inaugurele rede, die
over fossielen handelt, behalve Nico ook diens
vrouw Daphne terug, voor wie hij als student al
een grote verering koesterde. De ontmoeting
met Daphne, inmiddels een gevierd zangeres en
net zo beroemd als haar man, overweldigt hem.
Dat hij bijna aan zijn gevoelens ten onder gaat,
wordt zichtbaar gemaakt door de beschrijving
van zijn terugreis, die plaatsvindt in een verschrikkelijke wolkbreuk. Al gauw blijkt dat
Jelmer geheel in de ban van Daphne is geraakt,
zeker nadat zij brieven is gaan schrijven waarin
zij openlijk laat blijken erg van hem, Jelmer, te
zijn gecharmeerd. Het eigenaardige is dat hij al
bij de receptie een vermoeden ervan heeft gekregen - en dit vermoeden blijkt snel juist te zijn dat hij niet de enige uitverkorene van Daphne is:
zij heeft ook, al jaren lang, een relatie met haar
bejaarde muziekdocent. Zij vindt dit geen bedrog tegenover Nico: zij vindt dat zij, net als
ieder ander, recht heeft op de geheime kamers
die in de titel worden genoemd. ook Jelmer
gaat trouwens vreemd: er is een hilarische vrijpartij met ene Gonneke, net als hij ouder van
een gehandicapt kind. Van veel betekenis blij-

ken deze buitenechtelijke betrekkingen overigens niet, integendeel. In het algemeen kan
men vaststellen dat de relatie
tussen Jelmer en Daphne steeds
inniger vormen aanneemt, naarmate hun andere relaties, en met
name de officiele, een steeds
kwijnender bestaan gaan leiden. Ten slotte verlaat Paula man
en woonboot om met haar collega, Weldon, verder te gaan.
Ook Jelmer stapt uit de (huwelijks)boot en neemt met zijn
dochter, de enige constante factor in zijn leven, zijn intrek in
een driekamerflat. Dan voltrekt
zich het drama. Bij een ontmoeting tussen Jelmer en Daphne,
die lange tijd niet meer heeft
plaatsgevonden, schiet Nico,
over zijn toeren omdat hij al tijden door de roddelpers wordt
belaagd (niet alleen vanwege de
escapades van zijn vrouw, maar Jeroen Brouwers ( 0 1940) - Foto David Samyn.
ook omdat hij van vervalsing
in wetenschappelijk opzicht wordt verdacht)
de-ik stamt, of bij de beleving al aanwezig is en
Daphne neer. Het gebouw waarin dat gebeurt
misschien is die ambivalentie nu wel juist beis de dinosaurierszaal van het universiteitsmudoeld. In ieder geval staat er op p. 16 dit: „Ik
wist opeens zeker dat ik niet voor Nico, maar
seum in de stad, waarin Nico en Daphne wonen. Daarmee is het einde een echo van het
voor Daphne naar dit gedoe was gekomen. Dit
was de eerste dag van de dood en de eerste oorbegin: de affaire tussen Jelmer en Daphne had
immers een aanvang genomen in de aula van
zaak van rampspoed." De verteller licht toe
de universiteit, waar Nico zijn paleontologidat de laatste zin een citaat uit Vergilius' Aeneis
sche oratie hield. Daphne was toen gekleed
is en de context van het citaat uit dit epos is
ook wel interessant. Het gaat namelijk om de
geweest in het rood en nog sterker: zij werd
ontmoeting van Dido en Aeneas in een grot,
bespat met bloeddruppels, omdat haar zoontje
Arne Sibelijn (een dubbele verwijzing naar
terwijl het noodweer is uitgebroken. Die
Hermans' Nooit meer slapen) zich had gesneontmoeting blijkt fataal voor Dido: het vuur
den aan glas. Dat glas was van een gesneuvelde
van de bliksems tijdens haar „hieros gamos"
vitrine en met het beeld van kapotgeschoten
wordt uiteindelijk tot het vuur van de brandvitrines en naar lucht happende vissen eindigt
stapel, waarop zij de dood vindt. Aeneas is
dan inmiddels al naar Italie vertrokken en
ook weer de roman. Toen ik het had over de niet
geheel rechtlijnige structuur van Gebeime leaheeft zich voorgenomen de opvoeding van
rners, bedoelde ik deze geraffineerde ringcomzijn zoon Ascanius ter hand te nemen en
positie, het handelsmerk van Brouwers vanaf
van zijn missie als gids voor de zijnen naar
zijn allereerste roman Joris Ockeloen en het
het nieuwe land echt werk te maken.
wacbten (1967).
Wie nu het mythisch-literaire substraat en de
Op de fataliteit van de eerste ontmoeting
daarmee gepaard gaande prospectieve elementussen Jelmer en Daphne wordt door de ik-verten voor de romangeschiedenis verder wil uitteller al heel vroeg gezinspeeld. Het is niet helewerken, komt toch voor grote problemen te
maal duidelijk of het anticiperende element
staan. Natuurlijk is Daphne in zekere zin een
achteraf wordt toegevoegd, dus van de vertellenDido-figuur, maar een pendant van de rol van

Nico is in Vergilius' epos niet te vinden. Jelmer
ontwikkelt zich bovendien nu juist helemaal
niet tot een man met een sociale missie. Hij
doet eigenlijk de gehele tijd niet anders dan
puzzelen, lezen, en brieven aan zijn geliefde
schrijven. Zijn plannen voor een dissertatie,
die hem eventueel weer een intrede in het
arbeidsproces zouden kunnen opleveren, komen niet van de grond.
In zijn voorlaatste roman, Zomervlucht (1990),
gebruikte Brouwers als literair referentiekader
vaak een ander antiek epos, Homerus' Odyssee. Die komt ook in Geheime kamers voor: de
relatie tussen Jelmer en Daphne wordt, heel
treffend, vergeleken met die tussen Odysseus
en de zingende Sirene(n). Betekenis voor het
verloop van de plot heeft deze toespeling overigens nauwelijks, maar dat wordt anders als we
op p. 64 lezen over een optreden van Daphne
bij de begrafenis van Jelmers (en Nico's)
universitaire leermeester: „Aanschrijdend uit
de achtergrond van zwarte gordijnen, zoals
Eurydice uit de spelonken van de Hades, naderde ze de kist terwijl er bedwelmende muziek begon open te ruisen." Inderdaad is de
mythe van Orpheus en Eurydice de centrale
metafoor van deze roman, zoals in het hele
werk van Jeroen Brouwers. Het is overigens
bijna nooit de klassieke, aan Vergilius of Ovidius ontleende versie die hij gebruikt: belangrijker dan de mislukking van Orpheus' missie
naar de onderwereld en zijn daaropvolgende
afwijzing van het leven en definitieve keuze
voor de kunst, is bij Brouwers het motief van
het omkijken van Orpheus naar zijn geliefde,
dat fatale gevolgen heeft. Dat is in Geheime
learners precies het geval: Jelmer is in de ban
van Daphne, omdat hij haar nooit heeft kunnen
vergeten en voortdurend naar het geluk van hun
jeugd omkijkt, toen alles nog open was en mogelijkheden nog niet waren afgesneden. Dit omkijken naar zijn geliefde berooft hem van zijn
activiteit en maakt hem in zekere zin tot
een fossiel, het studieonderwerp van zijn jeugdvriend. In ieder geval is de Eurydice-figuur
de actieve instantie in dit verhaal. Merk trouwens op dat Brouwers juist aan de vrouwelijke
hoofdpersoon ook de rol van zanger/zangeres
geeft. Jelmer is natuurlijk wel het symbool
van de schrijver, speciaal de elegische auteur:
Geheime learners is geschreven in de vorm van
een verslag of een biecht.
Ten slotte dit: ik bracht zo even de roman

Zomervlucht ter sprake. Hugo Bousset heeft
indertijd een zeer negatieve recensie over dit
boek geschreven (zie De gulden snede, Amsterdam/Leuven 1993). Hij ventileerde daarin het
bezwaar dat Brouwers in die roman steeds tussen zijn tekst en de lezer gaat staan. Namen,
symbolen, literaire verwijzingen: ze worden
allemaal uitgelegd, toegelicht en van kanttekeningen voorzien. Je moet dus wel heel dom
zijn, wil je niet begrijpen wat de schrijver met
zijn boek bedoelt. De bezwaren van Bousset
gelden, zij het niet in die mate zoals hij suggereert, volgens mij wel voor meer werk van
Brouwers: het is of en toe te veel uitleg, er wordt
te weinig voor de lezer overgelaten. Maar dat
geldt zeker niet voor deze nieuwe roman,
waarin die verwijzingen en toespelingen nauwelijks of helemaal niet van commentaar worden
voorzien. Ik vind dan ook Geheime kamers
een voortreffelijk boek: erudiet, strak gecomponeerd, prachtig geschreven. Hiermee heeft
Jeroen Brouwers al zijn vorige boeken in kwaliteit overtroffen.
Rudi van der Paardt
JEROEN BROUWERS, Geheirne

kamers, Atlas, Amsterdam, 2000,

488 p.

Het proza van Herman de Coninck
Twee jaar na De gedichten verscheen nu ook
Het proza van Herman de Coninck, alweer twee

kloeke gebonden delen in een cassette. Daarmee
is recht gedaan aan zowat de hele literaire erfenis van De Coninck. Hij was immers evenzeer
essayist als dichter, en wanneer ik, zoals wellicht
de meeste lezers, toch geneigd ben hem in de
eerste plaats als dichter te herinneren, dan ligt
dat niet aan de geringere kwaliteit van zijn
essayistisch proza. Het heeft veeleer te maken
met het nog altijd grotere prestige van de poezie
als genre en met het feit dat deze essays bijna
allemaal in dienst staan van de poezie, vooral die
van andere dichters.
Het proza is samengesteld en verantwoord
door Paul de Wispelaere, met medewerking
van Jeroen de Preter. Het bevat in de eerste
plaats een herdruk van de zes essaybundels die
De Coninck tijdens zijn leven zelf liet verschijnen, vanaf Over de troost van pessimisme
(1983) tot De cowboybroek van Maria Magdalena (1996). Maar zeker niet minder belangrijk is
de keuze uit de nooit gebundelde stukken, waarmee deel 2 afsluit: samen toch nog goed voor
zowat 150 bladzijden, die anders waarschijn-

Herman de Coninck (1944-1997) - Foto Klaas Koppe.

lijk helemaal in de vergetelheid zouden geraakt
zijn. 1k ben vooral blij met de opname van essays uit de periode voor De Coninck zichzelf
als prozaschrijver au serieux ging nemen en
zijn stukken bundelde. Vanaf halfweg de jaren
zestig tot in de jaren zeventig schreef hij enkele opstellen, waarin hij zijn eigen visie op
poezie ontwikkelde, meestal in confrontatie
met het werk van anderen, zoals Buddingh',
Lodeizen en Campert, en waarin hij probeerde voor zichzelf duidelijk te maken waar hij
zich ergens beyond tussen realisme en romantiek.
Anders dan bij De gedichten hebben de samenstellers van dit boek geen volledigheid nagestreefd. Nog voor De Coninck essays publiceerde in literaire tijdschriften als Dietsche
warande & belfort, Ruimten, Kreatief en later
vooral in Tirade, leverde hij geregeld bijdragen
aan het Leuvense studentenblad Universitas,
waarin hij ook heel wat gedichten publiceerde.
Ook die zijn niet onbelangrijk voor wie de
poetische ontwikkelingsgang van De Coninck
wil bestuderen. Nu blijven ze waarschijnlijk
voorgoed verborgen in het tabularium van de
Leuvense universiteitsbibliotheek. Maar toegegeven, minder maniakale lezers dan ik zullen ze
niet missen. Wat ik daarentegen wel echt jammer vind, is het ontbreken van het enige verhaal dat De Coninck ooit publiceerde: „Koud

als een bosbes" (Revolver, jrg. 10, 1981, nr. 3).
Dat kon best, aangezien nu toch ook de reisverhalen uit De cowboybroek van Maria Magdalena en twee autobiografische prozateksten zijn
opgenomen. 1k begrijp best dat er, ook materiele, grenzen zijn aan een uitgave als deze, maar
een elegante oplossing ware geweest om in de
verantwoording ook een lijstje met titels en
vindplaatsen van de niet geselecteerde prozateksten op te nemen.
Hoe dan ook, deze uitgave geeft een zo
goed als volledig beeld van Herman de Coninck
als prozaschrijver. Het is een merkwaardig consistent oeuvre, zowel wat de stijl betreft als de
visies op literatuur, poezie, cultuur en politiek.
En toch blijft het moeilijk om er echt greep
op te krijgen, om in enkele woorden te zeggen
waar het De Coninck om te doen was. 1k kan er
niets beter op vinden dan te zeggen: om poezie.
Poezie was zijn uitgangspunt en zijn bestemming en poezie was bovenal de manier waarop
hij dacht en formuleerde. Hij schreef natuurlijk
meestal over gedichten, maar ook wanneer hij
dat niet deed, is zijn gehele houding, zijn mentaliteit, zijn manier om tegen de dingen aan te
kijken, van poezie doordrongen, van wat voor
hem poezie was.
De kwaliteiten daarvan zijn voorzichtigheid, nuance, aarzeling, twijfel, respect, verwondering. En nog het meest de moed om dat
allemaal toe te laten, om de dingen te laten gebeuren, om tegenspraken te laten bestaan en
om er meerdere meningen tegelijk op na te
houden, zich te laten betrappen op inconsequentie. En over en door dat alles heen natuurlijk een grote liefde voor de schittering van het
juiste woord, de gevatte formulering, de vondst,
die eerder gedachten oproept dan dat ze er de
uitdrukking van is. Maar ook dat is een norm
van toelaten: toelaten dat de taal ons nieuwe
inzichten bijbrengt, dat wij het niet altijd zelf
voor het zeggen hebben.
Veruit de meeste opstellen gaan over de
poezie zelf, waren oorspronkelijk recensies of
columns naar aanleiding van recent verschenen
bundels. Weinigen hebben zo veel, zo aandachtig en met zo veel liefde over poezie geschreven
als De Coninck, „met een systeemloze liefde
voor zoveel mogelijk soorten poezie tegelijkertijd".
Hugo Brems
Het Proza, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000, dl. 1: 702 p., dl. 2: 863 p.
HERMAN DE CONINCK,

Een glorieuze nul
Na het essay Voor wie kwaad wil (1990) en
de roman Maurits en de feiten (1986) heeft Krol,

die recent met de P.C. Hooft-prijs bekroond
werd, weer een bijzondere prestatie geleverd:
hij heeft een prachtig boek geschreven rond
schuld en boete, een spannend misdaadverhaal
dat in een schijnbaar eenvoudige stijl de lezer
een erg rijke en complexe bespiegeling aanbiedt
over kunst, wetenschap, filosofie en moraal.
Aan het begin denk je met een realistisch verslag
te maken te hebben. De lotgevallen van drie
koppels worden in een puntgave en heldere vertelling weergegeven. Maar algauw ontdek je dat
er heel wat geheimen schuilgaan onder die
schijn van helderheid. Geheimen van liefde en
dood. Van liefde: Johan is gehuwd met Roetie,
maar heeft een relatie met Barbara, de vriendin
van Felix. Die laatste heeft een verhouding met
Eefje, de vrouw van George. En die George
heeft op zijn beurt een liaison met Roetie.
Onder deze verborgen liefdes schuilt ook de
dood: Johan heeft Barbara vermoord, maar hij
kan dat een halfjaar verborgen houden.
Als je de geheimen begint op te merken, zie
je ook dat het realisme van het verhaal heel
bedrieglijk is. Johan praat met Barbara. Logisch,
denk je eerst, maar dat is niet zo: de conversaties
zijn ingebeeld, want zij is op dat moment al
dood. Hij praat ook met een man aan de deur,
die God blijkt te zijn, in een bescheiden Nederlandse versie: Nederik. Voorts wordt hij achternagezeten door een imaginaire reporter, die
hem vragen stelt over de moord en over de
schuld die hij daardoor zou moeten voelen. Als
de moord uiteindelijk ontdekt wordt, wordt
Johan eerst opgesloten, maar daarna weer vrijgelaten, bij gebrek aan bewijs. Is hij nu inderdaad onschuldig? Hangt schuld of van de straf?
En is zijn herwonnen vrijheid niet veeleer een
definitieve veroordeling? Als onbekende moordenaar werd hij gezocht; als doder die bekend
heeft, is hij niet langer gewenst. Van „wanted"
is hij „not wanted" geworden. Hij wordt door
zijn vrienden gedwongen zijn biezen te pakken.
Aangezien het juridische systeem de moordenaar niet terechtstelt, moet hij zichzelf terechtstellen. Tijdens een indrukwekkend Laatste
Avondmaal wordt Johan gedwongen de gifbeker te drinken. Terwijl hij sterft ontmoet hij
Barbara weer, „maar niemand die die twee ooit
nog heeft weergezien".
Zo heeft de maatschappij het kwaad uitge-

Gerrit Krol '1934) - Foto Werry Crone.

bannen: slachtoffer en dader leven in een andere wereld. Onze wereld wil van die iconen van de
misdaad niet weten. Als we maar hard genoeg
ons best doen om het boze te negeren, verdwijnt het misschien. Hoewel: het kwaad bestaat wellicht vooral in die geheime vorm.
„Slecht is wat je verborgen houdt - dat is de
definitie." Zolang het niet ontdekt wordt, is
het aanvaardbaar. Zo zegt de overspelige George over zijn vrouw Eefje: „Ik bedrieg haar in
het verborgene, dat mag. Want niemand weet
het, zogenaamd." Onaanvaardbaar wordt het
kwaad als het boven komt drijven. Dat wordt in
het verhaal erg letterlijk genomen: het lijk van
Barbara ligt in de waterput van Johan, en komt
bovendrijven als de vijf vrienden drinkwater
uit de put scheppen.
Het is al te eenvoudig de waarheid gelijk te
schakelen met de oppervlakkige verschijningsvorm of de onzichtbare ondergrond. De waarheid van het kwaad ligt juist in de paradoxale combinatie van verberging en onthulling:
slechts als het verborgene onthuld wordt, is er
sprake van kwaad. En het goede is hier niet ver
weg: het bestaat in schijn zolang het kwade verborgen is, en het zou zogenaamd echt zegevieren als het kwade aan het licht komt. Het is een
precaire balans: „Ook in de wereld van goed en
kwaad is er een schommelend evenwicht tussen beide."
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Dit is het grootste raadsel van het kwaad: het
ligt niet zozeer in de pool (het geheim) of de
tegenpool (de ontdekking), maar in de combinatie van beide. De waarheid ligt steeds in de
paradox. Johan heeft Barbara uit liefde gedood,
zijn vrije keuze is een dwang, zijn schuld is zijn
offer, zijn geluk zijn ongeluk. Op tientallen
manieren duikt de paradox in dit verhaal op, en
telkens is hij de drager van de waarheid: „Dat
duidt erop dat de waarheid een soort kern is,
die zich niet laat kennen dan via cyclische redeneringen en dan nog in tegenstrijdigheden,
een verborgen kern-van-de-zaak, een piece de
resistance waar je omheen loopt om het van
verschillende kanten te bekijken. Opgescheept
dus met metingen die elkaar tegenspreken."
Deze roman is zo'n kubistisch piece de resistance: de dingen worden van verschillende
kanten tegelijkertijd bekeken. In de schaduw
van de dood heerst het levensprincipe. Johan
wordt een vitalist door de moord, en de dode
Barbara leidt een imaginair leven dat Naar beter
bevalt dan het echte. Als wiskundige heeft Johan het over de mens als singuliere transformatie, „nl. daar waar geen hoogte of diepte, want
nul, gemeten hoeft te worden". Als hij alles bij
elkaar optelt, het goede en het kwade, de liefde
en de dood, komt Johan uit op nul. Zijn schuld
is een complexe som: ten dele is het kwaad dat de
mens verricht aangeboren, ten dele aangeleerd;
ten dele is het zijn persoonlijke keuze, ten dele
is het de wil of het oordeel van zijn omgeving.
Dat het eindresultaat nul is, wil niet zeggen
dat de raadsels opgelost zijn of dat de mens
vrijgepleit wordt. Integendeel: voor de oplossing van het kwaad heeft men andere, niet-wiskundige elementen nodig, zoals het hiernamaals of God. Die werken echter slechts voor de
gelovige: „Alsof hij, voetbal spelend, ook de
ruimte achter het doel mag gebruiken om doelpunten te maken. De ongelovige kan dat niet,
en wil dat ook niet." Voor die ongelovige is er
de kunst en de filosofie, als disciplines die weigeren uit te wijken naar een ruimte of een doel
buiten de eindeloze paradoxen. Zij huldigen
het verschuivende en veelkantige perspectief,
dat in de ogen van een traditionele wetenschapper niet meer is dan verwarring of onbegrip
en in de ogen van de gelovige een teken van de
Boze, die immer twijfel zaait.
Krol schrijft vanuit deze veelkantigheid,
en hij doet dat met de nodige lichtvoetigheid
en ironie. Johan zegt: „Bijna elk verschijnsel

spreekt met twee elkaar tegensprekende tongen. En die wil je allebei horen." Roetie zegt dat
Felix daar „een heel dik boek" over schrijft.
Waarop Johan reageert: „Hij heeft het dan ook
niet begrepen." Zo ontstaan de boeken van
Krol: uit raadsels, onbegrip, niet-weten. Dik
zijn ze niet echt, want Krol is een grootmeester
in de korte en puntige formulering. In zijn werk
lijkt alles glashelder, terwijl het diep en duister
is. Ik ken geen andere Nederlandstalige auteur
die zo duidelijk schrijft over de verwarring die
de kern van de mens is. De vitalist is een van de
beste boeken van een van de beste Nederlandstalige schrijvers. Je moet het lezen, „en als je nog
steeds een beetje verward bent omdat je niet
precies weet wat er is gebeurd - maak er dan
een verhaal van".
Bart Vervaeck
GERRIT KROL, De

vitalist, Querido, Amsterdam, 2000, 132 p.

Membraan zijn
Een nieuwe roman van Erwin Mortier

Een tweede boek is voor veel schrijvers een
probleem. Misschien omdat ze voor hun eerste
boek alles gegeven hebben, letterlijk, ze zijn
bang geen interessante stof meer te hebben voor
een tweede boek; misschien omdat het de tweede keer allemaal minder spontaan gaat en er dus
meer georganiseerd en afgezien moet worden;
misschien omdat het eerste boek het niet verder
heeft geschopt dan een plichtmatige bespreking
vol onnauwkeurigheden in de regionale pers,
zodat de teleurgestelde schrijver niet nog eens
de energie kan opbrengen die nodig is voor een
boek. Maar Erwin Mortier heeft van dat alles
kennelijk geen last gehad. Zijn tweede boek
heeft na zijn opzienbarende debuut (Marcel,
1998) niet veel meer dan een jaar op zich laten
wachten. En dat is niet vreemd, want Mortiers
debuut was in zekere zin helemaal geen debuut.
Marcel lijkt niet het werk van een jonge, haastige, op literaire roem azende beginneling, eerder
van iemand die al heel lang en heel veel geschreven heeft zonder onmiddellijke publicatieplannen, iemand in elk geval die het ambacht van
het schrijven volkomen beheerst. Het boek
heeft vermoedelijk lang mogen rijpen, de auteur moet zijn voorbeelden - eerder uit de negentiende en de vroege twintigste eeuw, ik
suggereerde destijds Schulz en Benjamin - zorgvuldig bestudeerd en lang aan zijn eigen stijl geschaafd hebben. Zo komt het dat ook Mortiers

proza een beetje buiten de tijd
staat: het heeft geen haast, het
zijn miniaturen waarin een verdwijnende en inmiddels goeddeels verdwenen wereld nog
een keer in al zijn broosheid en
intimiteit gestalte krijgt.
Mijn tweede huid sluit thematisch en stilistisch aan op
Marcel. In zoverre is het boek
geen verrassing. Maar dat is ook
niet nodig: het heeft wel hetzelfde niveau als Marcel. „Het
was in de tijd voor ik echt
kon spreken. Bijna niets had
een naam, alles was lichaam."
Zo begint het. Het spreekt vanzelf dat wat volgt sterk beeldend zal zijn: een wereld nog
vrijwel zonder afstanden en
abstracties, een binnenwereld
opgetrokken uit impressies, intuIties en tastende bewegingen.
Dat is de wereld die de lezer
kent uit Marcel, alleen wordt
die hier van naam en plaats
voorzien. Callewijn heet het
gezin, of liever de familie, want
dat is, zeker in retrospectief,
juist een van de aantrekkelijke
kanten van dit plattelandsmi- Erwin Mortier ( 0 1965) - Foto Tessa Posthuma de Boer.
lieu: het gaat niet om een afgemeten kleinburgerlijk gezin, maar om een haast
bied en een nabij de dijk aangelegde autoweg
voorburgerlijke samenlevingsvorm waarin de
bedreigen de rust en de intimiteit van Callewij ns
grenzen wat ruimer zijn getrokken, zodat ooms
Hof, en ook de middelbare school met zijn
en tantes, neven en nichten er evengoed bij Kowurgende verveling doet zijn ontnuchterende
ren. Ze bewonen „sinds generaties" een oud
werk. Dit deel staat bovendien in het teken
van een ontluikende (homo)seksualiteit, waarhuis „onder de dijk aan het kanaal naar Brugge". De ik-verteller, ditmaal Anton geheten,
over Mortier, zoals over alles, mooi ingehouvoelt zich hier geborgen; wel krijgt de lezer al
den schrijft.
snel een vermoeden dat daar een bruusk eind
Maar essentieel is het verlies waarmee al
aan komt, als Roland, een iets oudere neef van
die „ontwikkelingen" betaald worden. Anton
wie „een kille, machinale nauwgezetheid" uitkomt noodgedwongen terecht in een wereld
ging, bij hen intrekt.
van eenduidigheid en rechtlijnigheid, waarin
Mijn tweede huid bestaat uit drie delen. Het
voor magische verwantschappen en ontsnapeerste is dat van het nog taalloze kleine kind,
pende metamorfosen geen plaats meer is. Dat
in het tweede gaat Anton naar de middelbare
zal ook de reden zijn dat de taal naarmate het
school en in het derde is hij bijna negentien
boek vordert directer wordt, steeds moeilijker
en gaat hij studeren. Zo krijgt het boek trekwordt het beschutting to vinden in een metafoken van een ontwikkelingsroman. Daarin lijkt
risch universum van eigen makelij. Al op zijn
het tweede deel, dat in het teken staat van todertiende of daaromtrent wordt Anton verteerd
wel sociale als persoonlijke veranderingen, het
door heimwee naar de kindertijd. „Ik wilde
meest cruciaal. Een oprukkend industriegeweer klein zijn, niet meer dan een membraan
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waar de dagen op tokkelden en hun indruk
ken doorheen lieten schieten zonder dat ze
bleven hangen. Honger hebben of dorst. Om
melk krijsen en geeuwen. Slapen en wakker
worden. De zomer rond mijn benen voelen
laaien, onder een Steen in de kelder salamanders ontdekken, likkebaardend als draken, de
Steen terugleggen, wegrennen, „papa" roepen,
en 's avonds, wanneer buiten alles bekwam en
binnen in huis de tantes hun vlerken spreidden en zich losmaakten uit de hoeken waar ze
de hele dag ondersteboven hadden geslapen, de
zoete nacht begroeten, zijn deernis en zijn
duisternis, even zwart als de bladen in de fotoboeken die me onder kalkpapier bewaarden zoals ik toen was."
Het boek eindigt in mineur. Anton is bevriend geraakt met Willem, een medescholier
uit een stedelijk, intellectueel milieu, zonder
wie het puberale bestaan van Anton ondraaglijk
zou zijn geweest. Maar uitgerekend als zij
beiden in Gent gaan studeren, Anton geschiedenis en Willem geneeskunde, juist als de vrijheid begint te lokken en te lonken, komt er
een wreed einde aan alle toekomstfantasieen.
Willem verongelukt; Anton, kwetsbaarder dan
ooit, zal alleen nog geborgenheid vinden in de
huid van de taal. Het boek eindigt met de woorden „alles verdween", maar dat geldt gelukkig
ook voor die verdwenen wereld zelf: die ging
op in een weefsel van de prachtigste, vaak over
meerdere zinnen vertakte beelden en bleef zodoende behouden.

M
voorM.
Heb je, vroeg ze, met al wat je schriift
nooit eens iets dat smaakt als de M
die je ieder jaar voor je moeder bestelt
bij een backer geworden bakker,
een tweepersoons, spiegelend, vers
uit de oven gekomen, kapitaal
bladerdeeg, boterzacht woordbegin,
amandelgenot op de lippen, en mij toe?

Dat M. hier een kunstig geformuleerd verzoek en een pikante pointe in de mond worden
gelegd, is duidelijk. Maar dat het gedicht zijn
ontstaan dankt aan een externe uitnodiging,
het zou niet bij je zijn opgekomen. Niettemin,
de verantwoording zegt het. De opdrachtgever
was Onze Taal, het tijdschrift dat al veel dichters vroeg om een bijdrage met een linguIstisch
tintje. Een smakelijke kapitale boterletter, nog
maar een voorproefje van andere verrukking,
kwam dus zeker in aanmerking.
Opdrachtgevers bevorderen de „intense, maar
ook geheimzinnige vorm van communicatie"
die poezie voor Zuiderent is en hij bedankt ze
daarvoor.
Wie thuis is in zijn werk, komt vertrouwde
onderwerpen tegen. Fietsen in de omgeving van
Amsterdam levert nog steeds gedichten op.
Ook de terloopse of nadrukkelijke literaire
toespelingen ontbreken weer niet. Neem de
drieste inzet

Cyrille Offermans
ERWIN MORTIER,

Mijn tweede huid, Meulenhoff, Amsterdam,

2000, 192 p.

Jij als geen ander
Nieuwe lyriek van Ad Zuiderent

Uitgebreide aantekeningen zijn in bundels
van Ad Zuiderent (°1944) niets ongewoons.
Hij houdt ervan zijn dichterlijk doen en laten
nauwgezet te verantwoorden. Het kan toekomstige onderzoekers van zijn oeuvre heel wat
speurwerk besparen. Ook in de pas verschenen
bundel Jij als geen ander vinden we achterin
zo'n verantwoording. De dichter stelt daar vast
dat het voor de kwaliteit van poezie niet uitmaakt of een gedicht voortkomt uit persoonlijke inspiratie dan wel is geschreven in opdracht.
Wie denkt van wel, is eenvoudig niet op de
hoogte. Het openingsgedicht illustreert die opvatting doeltreffend.

Ik kwam op een zadel uit de stad;
benen onder mijn gat maalden wat.
Ik genoot dat.

Hier is Gorter in de buurt met „De mannen
werkten wat", een regel uit een van zijn mooiste
verzen. Een minder verhuld Aha valt te beleven
in „Waterland-Oost", waarin de fietser denkt
„dat God hier groot en goedertieren is geweest", een directe verwijzing naar een inmiddels vermaarde zin uit „Buiten - IJ" van Nescio,
die als geen ander de atmosfeer van het landschap vlak boven Amsterdam heeft weten te
treffen.
Landschappen hebben Zuiderent altijd geinspireerd. Niet voor niets heet zijn vierde bundel Geheugen voor landschap (1979). Ze roepen
vaak een bij uitstek Hollands levensgevoel in
hem op.

„Overal"
langs de Rijn, langs de Amstel
waar je ook bent, waar meisjes
waar moeder natuur, overal
in de bus, op de schaats...

besluit met
dat je weet dat bet alles betekent,
maar weinig, en dat dat het is.

Rembrandt had het kunnen denken als hij
ergens aan de Amstel weer eens een knotwilg
of een boerenhek zat te tekenen.
In meer gedichten is dat dankbare besef van
het beperkte hier en nu terug te vinden, zoals in
het autobiografische, met de nodige zelfspot
vertelde „In niets", dat begint in de Zuid-Hollandse geboortestreek.
In „Avontuur" zien we de dichter en zijn
M. met flora en kaart in een dit keer onnederlands landschap verkeren en het brengt hem
tot een van zijn meest intieme liefdesgedichten.
Liefde. Intimiteit. Al bij de presentatie van
Jtj als geen ander werd de aandacht gevestigd op
wat een novum zou zijn in Zuiderents poèzie:
onverbloemde of zelfs gedurfde erotische gedichten. Die constatering betrof, denk ik, vooral de afdeling „Steeds heviger bezweken" /
„(Een zevenluik)". De titel, ontleend aan „Het
lied der dwaze bijen" van Nijhoff doet je op je
hoede zijn, net als gedicht 4, precies midden in
de reeks, bestaande uit maar een regel, „Gekruisigde, kruisig me, fluisterde ze".
Of dit verzoek moet worden geduid als een
ultiem erotisch verlangen is me niet duidelijk
geworden. Misschien zie ik een sleutel over het
hoofd. Hoe dan ook, in Zuiderents meestal zo
doorwrochte en soms ook weerbarstige poèzie
is gedicht 7 beslist opmerkelijk.
7
Keer in mij om, o kom, kwam ztj, mijn
zoete, lieve, bolle paardheid half
dat ik je koe, je
je haver, je grit
of je gort en ji j dan mijn smullende
stapel, god van mijn trog, bijna mensengeslacht, hol vanbinnen, buiten vol
als een gijs, keer toch de hele mik
om, horn, kom, kom, o kom haastiglik.
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Ad Zuiderent ( 0 1944) - Foto Klaas Koppe.

Zo eindigt dit zevenluik in extase, uitgestameld in agrarische beelden, een Hard kindervers en een oude, hier dubbelzinnige, christelijke bede. Voor de vroeger wel eens gepropageerde spelling haastiglik zal wel niet alleen zijn
gekozen terwille van het ogenrijm.
Elementen uit kinderliedjes, gedichten over
muziek en beeldende kunst, zoals „Panamarenko in Watou" maken van ji j als geen ander een
bundel vol afwisseling.
„Voice mail" is een opvallende reeks, opgedragen aan de nagedachtenis van de moeder van
de dichter. Het gaat om vijf onbeantwoorde telefonische boodschappen. Dat ze een voor Zuiderent ongebruikelijk vlot parlando doen Koren, ligt in dit geval voor de hand. De vorm
van de doorsnee telefonade bepaalt hier het
taalgebruik grotendeels. De bejaarde, gelovige
moeder, vddr haar dood wonend in Zuiderents
geboortedorp 's-Gravendeel in de Hoekse
Waard, wordt toegesproken als een onhandige
digibete, die in de hemel zit te klungelen met een
onwillige mobiel. De toon van de opbeller is
doorgaans die van de geduldig uitleggende
zoon, zo'n toon die vaker wordt aangeslagen
tegenover ouden van dagen die niet vertrouwd
zijn met de ultra-moderne gemakken:
...heb ik het gevoel dat ik een beetje
in de lucht zit te praten; is je toestel
kapot ofzit je te klooien met sterren

en hekjes, druk je soms op de foute knop
ja, tie vraag wel, maar je zegt niets terug...

Het zijn gedichten die je gemengde gevoelens bezorgen en dat is misschien ook wel de
bedoeling. De telefonische monologen bevatten behalve aanwijzingen, herinneringen aan
vroeger, informatie uit een BBC-documentaire
over een overlevende van WO I, die de moeder
nodig zou moeten zien. Er vallen triviale
mededelingen als
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we hadden het druk, maar we hebben nu
Frankrijk, dus even daarheen dat we bijkomen

zijn vrouw en kinderen verlaten, door hen
verlaten worden, die zal bij de pakken
neerzitten tot hij ook die kan verlaten
die zal zijn zintuigen verlaten en zijn
ledematen, zal zijn organen verlaten,
zijn geslachteltjkheid, zijn cellen,
die zal zichzelf te niet doende
zijn nalatenschap verlaten en de
nalatenschap zal verlaten, vergeten,
verdwijnen, oplossen, los van het zijne
taken, verenigd met celloos, orgaanloos,
geslachtloos, ledeloos, zintuigloos
gezang van laat laat laat verlaten die zal met het hoofd in de handen
niet weten welke liefsten hij verliet.

en ook licht schuldbewuste als
Sequens 2
we zijn er nu niet, want we zijn even weg,
niet zo lang ma, twee maanden, niet meet

De langste boodschap is een verslag in drieregelige strofen van een verblijf in Zuid-Afrika.
De vergeefse gefingeerde pogingen om het
contact te bewaren hebben iets roerends en
tegelijkertijd heb je de indruk dat de dichter
bezig is met een persiflage van het moeizame
praten waarmee druk bezette kinderen hun
vereenzamende ouders en zichzelf proberen te
troosten.
Er klinkt in „Voice mail" een ironisch bijgeluid mee en dat ze je aan het denken over de
aard van deze technologisch geavanceerde mogelijkheden tot rouw en pieteit.
Twee gedichten onder de titel „Sequens"
sluiten Jij als geen ander af. Het is een indrukwekkend hoogtepunt. Zuiderent grijpt
daarin terug op een oudtestamentisch idioom.
Opsomming en herhaling geven de teksten
de kracht van vroege litanieen. Gemaakt uit
overwegend hetzelfde woordmateriaal, bijna
elkaars omgekeerde spiegelbeeld en dwingend
van ritmiek beschrijven ze onttakeling en herleving, verlaten en hervinden. Elckerlyc herrezen. Het zou me niet verbazen als deze tweeling klassiek werd. En er is dan ook alle reden
om deze eigentijdse op bijbeltaal en liturgie
geente gedichten te citeren in heel hun verbale
en muzikale grandeur.
Sequens 1
... die zal zijn vaderen moeder verlaten,
die zalfamilie en vrienden verlaten,

... die zal zijn cellen zoeken en zijn
organen, zal zijn geslachtelijkheid zoeken,
zijn ledematen, zijn zintuigen, die zal
naar de pakken zoeken waarbij hij zat,
hij zal kruipen waar hij niet gaan kan,
daar zal hij door hen gezocht vrouw en kinderen
zoeken, zal hij familie en vrienden zoeken,
zijn vaderen moeder, die zal zichzelfhervindende
op zoek gaan naar eigenschappen en de
eigenschappen zullen zoeken, bedenken,
opduiken, uitbreiden, vast aan het zijne
raken, verlost van zintuigloos, ledeloos,
geslachtloos, orgaanloos, celloos gemompel
van laat laat laat het zoeken toch na
die zal met het hoofd in de wolken
weer weten welke liefsten hij zocht.
Ed Leeflang
Ad Zuiderent, Jij als geen ander, Querido, Amsterdam,
2000, 64 p.

De tegenwereld in stelling gebracht

Het gebeurt niet zo vaak dat een dissertatie
de literatuur zelf rijker maakt. Toch geldt dit
voor de omvangrijke editie De tegenwereld in
stellinggebracht, waarop Peter de Bruijn onlangs
gepromoveerd is. In deze historisch-kritische
uitgave presenteert De Bruijn niet alleen alle
reeds bekende gedichten van Gerrit Achterberg
in hun variantensamenhang, maar hij openbaart ook nieuwe, onbekende gedichten. De vele Achterberg-liefhebbers zullen verheugd zijn
over de uitbreiding van het gepubliceerde oeuvre van de geliefde dichter met ongeveer 150 gedichten, die voor het grootste deel stammen uit
de eerste periode van het dichterschap tussen
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Gerrit Achterberg (1905-1962).
1924-1932. Daaronder vallen ook de gedicht
en uit de bundel De zangen van twee twintigers,
die sinds 1925 alleen clandestien herdrukt was,
en dus onbekend voor de meeste lezers. Dit
was zijn debuutbundel, die hij samen met zijn
Opheusdense vriend Arie Dekker had laten
uitgeven in een beperkte oplage. Dekker nam
23 gedichten voor zijn rekening, Achterberg 22.
De ontwikkeling van het dichterschap van
Achterberg is door de openbaarmaking van de
vroege gedichten veel duidelijker te volgen. De
jonge Achterberg verraadt invloed van Leopold
en Gorter. Soms hoort men een echo van Marsman. Maar ook de eigen Achterberg-toon is al
vroeg hoorbaar in regels als:
Ik draal ter deure van mtjn eigen duister huis.
Ik dacht daar binnen goed den weg te weten
doch 'k stiet mijn handen aan al muren stuk. (1926)

Of:
't Is of ik u voor het laatst zie staan,
aan de deur, een levend' herinnering
die niet meer zal vergaan. (1929)

Het zou mooi zijn als er op basis van deze
complete uitgave nu een nieuwe leeseditie van
het verzameld werk van Achterberg gemaakt
zou kunnen worden. Weliswaar is de bekende
Querido-uitgave nog voor een deel samenge-

steld door Achterberg zelf en had hij op de
dag van zijn overlijden nog een aanwijzing over
de uitvoering gegeven, maar compleet is deze
niet en dus is het wenselijk deze te vervangen.
De Achterberg-studie kan intussen door de
volledige documentatie van zijn dichterschap
jaren vooruit. In 1973 maakte Redbad Fokkema een varianteneditie van het gedrukte werk
van Achterberg, die aan de oorsprong van de nu
verschenen editie staat, maar ze is er ook volledig door achterhaald. Fokkema kon nog niet
beschikken over de manuscripten, maar nu die
vrijgegeven zijn voor onderzoek, ligt er een
goudmijn voor onderzoek naar de genese van
poèzie. De editie is uitgebracht in vier banden.
De eerste omvat de tekst van alle gedichten, inclusief enige onvoltooide. In het tweede deel
vindt men een uitvoerige beschrijving van de
publicatiegeschiedenis. Dit is het deel dat het
meest toegankelijk is voor de niet-editeur, en
onmisbaar is voor iedereen die zich in Achterberg wil verdiepen. In dit deel staan ook de
lijsten van publicaties en overgeleverde manuscripten. De twee volgende delen bevatten alle
varianten van de gedichten en commentaar per
gedicht over moment van ontstaan, invloed,
reacties, etc.
Achterberg wordt vaak aangehaald als voorbeeld van een dichter die tot in het extreme
aanleiding gaf tot vrije interpretaties, waarbij
altijd maar weer de dode geliefde opdook tussen de versregels. Hij nodigde als het ware interpretatoren uit om biografie en werk met elkaar te vermengen. Het ironische van de historisch-kritische editie is dat Naar wetenschappelijk-editorisch uitgangspunt toch laat zien hoe
werk en biografie op elkaar inwerken, op zijn
minst wat betreft de ontstaansgeschiedenis en
de overlevering. Buitengewoon nuchter maar
onontkoombaar laat De Bruijn zien dat Achterberg versies produceerde om inkomen te
verwerven. Hij stelde publicaties uit of liet
versies juist dubbel verschijnen om opdrachten
te verwerven of beurzen te innen. De publicatiegeschiedenis kan niet los gezien worden van
de biografische omstandigheden van de schrijver.
Deze complexe publicatiegeschiedenis kan
overigens zonder noemenswaardige inspanning gevolgd worden in de nieuwe editie. Het
is verbluffend hoe gestructureerd de moeilijke materie van de varianten en de versies aangeboden wordt, dankzij de uitgekristalliseerde
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editiemethode van het Constantijn Huygens
Instituut, dat dit Achterberg-onderzoek gefinancierd heeft. Er zijn gedichten met wel 14 versies, en wie de facsimile's van kladjes ziet, acht
het onmogelijk dat hieruit een chronologie
van varianten te destilleren was. Toch slaagt De
Bruijn erin een overzichtelijk geheel te presenteren.
Diezelfde methode van het Constantijn
Huygens Instituut heeft echter ook bezwaren.
De gedichten worden gepresenteerd in de chronologische volgorde van hun ontstaan, onafhankelijk van de ordening in bundels zoals
Achterberg die aangebracht heeft. Klaarblijkelijk vond De Bruijn deze opeenstapeling toch
onbevredigend, want hij heeft toch weer voor
een geleding gekozen, echter niet in bundels
maar in perioden. Deze periodisering wordt in
het commentaardeel weer gemengd met ordefling naar bundels. De moeilijkheid bij dit alles
is, dat Achterberg enerzijds zijn gedichten niet
dateerde, anderzijds aan veel projecten tegelijkertijd werkte, en in een nieuwe periode ouder
ongepubliceerd werk opnieuw onder handen
nam. Elke ordening brengt problemen met zich
mee, maar bij ordening volgens de bundeleenheid zouden deze zich mogelijk minder voorgedaan hebben.
De chronologische ordening heeft ook noodzakelij k consequenties voor een ander uitgangspunt van deze editie. Als basistekst wordt de
eerste voltooide versie van een gedicht gekozen. Dat kan een gedrukte versie of een manuscript zijn. Nu is het begrip „eerste voltooide
versie" tamelijk plooibaar, als men daar ook
manuscripten onder verstaat. Want wanneer
beschouwt een auteur een versie nu eigenlijk
als voltooid? De Bruijn geeft er geen definitie
van, tenzij de passage op p. 31 zo gelezen moet
worden: „Het is mogelijk dat een kladhandschrift aan de leestekst ten grondslag ligt, mits
het uiteindelijk resultaat van het kladje voltooid
is en er dus geen open plaatsen en/of open varianten meer in het gedicht staan.." Bij de werkwijze van Achterberg is zeer moeilijk uit te
maken of iets voltooid is of niet, en dus komt
men in het tekstendeel van de uitgave gedichten tegen die men heel anders kent vanuit de
Verzameld Werk-editie. Het tekstendeel van
deze historisch-kritische editie is dus alleen
maar bruikbaar in het geheel van de varianteneditie en kan niet tegelijk dienen voor een publieksuitgave, en dat is toch spijtig.

Deze editorische kritiekpunten hebben echter niet te maken met het geheel van de uitgave.
Zijn de apparaatbanden met de varianten imponerend door de wijze waarop deze in een
zinvol verband zijn gebracht, nog imposanter
is het omvangrijke commentaardeel, dat zich
als een biografie van het dichterschap laat lezen.
Alle contacten van Achterberg, zijn plaats in
het literaire leven, zijn twijfels, reacties van
anderen, stimulansen, vriendschappen en kleine dagelijkse beslommeringen komen erin aan
de orde, voor zover ze te maken hebben met
het schrijven van zijn poezie. Het is dan ook
volkomen terecht dat de Achterbergprijs 2000
aan Peter de Bruijn is toegekend.
Marita Mathi jsen
De tegenwereld in stelling gebracht.
Historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg, Constantijn Huygens Instituut, Den Haag, 2000,
3 dln. (4 bnd.)
PETER GUIDO DE BRUIJN,

Stijn Streuvels en Duitsland:
het verhaal van een ontmoeting?

Eenieder die de voorbije maanden in Belgie of Nederland verbleef, kon er niet om
heen: Hedwig Speliers had weer toegeslagen.
Radio, televisie, culturele bijlagen en tijdschriften schoven gretig aan om Speliers' nieuwste
boek over Stijn Streuvels te coveren, door
middel van een interview of een hapklare recensie.
Het enfant terrible van de essayistiek in.
Vlaanderen had het nochtans enige jaren geleden verkorven met zijn even omvangrijke als
demythologiserende Streuvels-biografie Dag
Streuvels. „Ik ken den wegalleen. "(1995). Recensenten betrapten de auteur op tal van onnauwkeurigheden en beschuldigden hem van Hineininterpretierung en half plagierende passages.
Daarbij kwam nog een uitermate kritische, om
niet te zeggen vooringenomen kijk op een aanzienlijk deel van Streuvels' leven en oeuvre.
Die (niet geheel onterechte) bezwaren namen
evenwel niet weg dat Speliers' biografische essay
werd bekroond met de prestigieuze Henriettede-Beaufortprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Een van de meest omstreden episodes in
Speliers' biografie betrof met name de mate
waarin Stijn Streuvels zich, mede onder impuls
van zijn Duitse uitgevers en vertalers, had laten
meeslepen om literatuur te schrijven die perfect
op maat was van de door nationaal-socialis-

tische en volksverbonden voorstanders geprofeteerde voorschriften. Aan die toen vrij zijdelingse kwestie heeft Speliers
nu een nieuw, al even omvangrijk boek gewijd. Als een oude
Germaanse eik onderzoekt in
detail de precaire verhouding
tussen „Stijn Streuvels en Duitsland", zoals de ondertitel van
de studie het stelt. Hoewel de
pers zich begrijpelijkerwijze
meteen gestort heeft op de vermeende beschuldigingen van
„collaboratie" aan het adres van
de vooraanstaande Vlaamse auteur, ligt de kwestie bij nader
inzien toch aanmerkelijk complexer en genuanceerder dan
dat.
In zijn studie van meer dan
600 pagina's gaat Speliers gedetailleerd in op de relaties van
Streuvels tot Duitsland vanaf
zijn eerste contact met de vertaalster Martha Sommer (dat
reeds dateert van 1902) tot en
met de periode van de repressie
na de Tweede Wereldoorlog.
Die keuze voor ruim een halve
eeuw schrijverschap is niet zon- Stijn Streuvels samen met E. Claes (1.), Dina en Alida (r.) in de tuin van het
der belang, aangezien erdoor Lijsternest, september 1920 - Coll. PAWV
wordt verduidelijkt hoezeer
Streuvels al lang v66r het nationaal-socialisme
Wereldoorlog zoveel mogelijk trachtte aan te
verankerd was in het wereldje van de Duitse
halen.
uitgeverij en de literaire kritiek in Duitsland.
Die vermenging van artistieke, mercantiele
Zo is reeds de eerste belangstelling voor de auen ideologische (met name politieke) belangen
teur mee ingegeven door de wijze waarop zijn
blijkt van doorslaggevend belang voor de hele
werk kan aansluiten bij het internationaal bijDuitse receptie van Streuvels, de auteur zowel
zonder succesrijke genre van de Dorfgeschichte
als zijn werk. Ook in de jaren dertig en veeren de regionale literatuur. Boeiend daarbij is
tig gebeuren de toenaderingspogingen onveranhet feit dat op dat ogenblik reeds enige weerderlijk vanuit de wijze waarop Streuvels' werk
stand bestaat tegen lange beschrijvingen en een
nagenoeg naadloos kan aansluiten bij een welal te anekdotische vertelwijze. Uit het oeuvre
bepaalde, met name door het Duitse politievan Streuvels wordt in die optiek een strategike regime aangeprezen literatuurpraktijk. Het
sche keuze gemaakt, in functie van de prioriteiomvangrijke verhaal van Streuvels' relatie met
ten van de literatuur in Duitsland zelf. Tegelijk
de uitgever Spemann vormt daarvan een intriechter passen de eerste toenaderingspogingen
gerende illustratie. Streuvels schreef weliswaar
van met name de Duitse Insel-uitgever Kippengeen politieke tendensromans (de term „tenberg - hoezeer ze ook gebaseerd zijn op een litedens" was trouwens in Duitsland allerminst
raire waardering - voortreffelijk in het kader van
populair), maar dat nam niet weg dat zowel
de Flamenpolitik, waarmee men de banden tuszijn visie op mens en natuur als zijn visie op
sen Duitsland en Vlaanderen tijdens de Eerste
literatuur zelf vrij efficient in dat nieuwe regi-

me konden worden ingepast. De auteur werd
strategisch geImporteerd, zoveel mogelijk geIntegreerd (via een zorgvuldige selectie, een functionele vertaalstrategie en een uitgekiende
marketing) binnen het nieuwe systeem. Tegelijk bood echter het weerbarstige karakter van
Streuvels' oeuvre in dit opzicht enige voordelen, doordat het verwijt van al te zeer clichematige en opzettelijke literatuur er nauwelijks van
toepassing op was. Omgekeerd werden al te dissonante klanken in dat werk omzichtig weggepolijst in de vertalingen.
Naast die strategische afweging van de belan1 10 gen door uitgevers en, tot op zekere hoogte,
ook vertalers, is er echter ook de component
van de auteur zelf, die mij even belangrijk lijkt
als de ideologische en politieke inschakeling van
zijn werk. De correspondenties met vertalers
en uitgevers draaien onophoudelijk rond financiele eisen en afspraken over oplage en typografie. Blijkbaar was de beroepsschrijver Streuvels
(die zijn ene beroep, dat van bakker, had laten
staan voor een ander, dat van fulltime auteur)
er vooral op uit om zijn werken een zo ruim mogelijke verspreiding te garanderen. Voortdurend
komt in Speliers' boek naar voren hoezeer
de auteur zelf behoedzaam zijn financiele en
zijn symbolisch-literaire belangen afweegt; hij
dringt telkens weer aan op (her)uitgaven van
zijn werk bij diverse uitgevers, bedingt aantrekkelijke financiele voorwaarden, gaat op zoek
naar vertalers of weegt ze tegen elkaar af. Vooral de afwachtende houding van zijn Duitse
partners en de groeiende concurrentie met de
bijzonder populaire Felix Timmermans leiden
blijkbaar tot stevige frustraties.
Bij dat streven naar erkenning staat Streuvels
klaarblijkelijk een min of meer „autonome"
visie op literatuur voor. Zijn oeuvre dient niet
afgemeten te worden tegen de achtergrond van
levensbeschouwelijke, politieke, religieuze of
morele overwegingen. Enig zakelijk opportunisme is Streuvels daarbij niet vreemd (vooral
wanneer financiele motieven aan de orde zijn),
maar tegelijk springt de auteur bijzonder bedachtzaam om met de pogingen van anderen
om hem politiek in te kapselen. Hij gaat nauwelijks in op wenken en adviezen, geeft „afwezig"
bij cruciale ontmoetingen, gaat niet in op het
aanbod om tijdens de oorlogsjaren het tijdschrift Westland te leiden, haalt de prestigieuze
(maar verbrande) Rembrandt-prijs niet af, enzovoort. Veel meer dan Speliers - die Streuvels

geregeld met de vinger wijst - heb ik de indruk
dat het hier gaat om een merkwaardige structurele ambivalentie, een afweging van belangen
die pas binnen een ruimer contextueel kader
- in vergelijking met de lotgevallen van andere
Vlaamse auteurs in Duitsland - echt grondig
onderzocht en beoordeeld kan worden. De
kwestie maakt er, althans naar mijn mening,
Speliers' boek alleen maar intrigerender om.
En toch, de auteur is alweer allerminst gediend door zijn uitgever. Het boek is typografisch ondermaats: nooit eerder heb ik bijvoorbeeld na de bibliografie en het register nog enige
voetnoten zien opduiken! Een goede eindredacteur had daarenboven Speliers, zonder al te
veel moeite, kunnen behoeden voor tientallen
fouten en onnauwkeurigheden (die weliswaar
ditmaal, door het grote voetnotenapparaat,
gemakkelijker te traceren zijn). Als een oude
Germaanse eik wordt gekenmerkt door overlappingen, overbodige uitweidingen en overdrijvingen waarmee het literair-historische onderzoek allerminst gebaat is; de wijze waarop
de jezukt-criticus Em. Janssen volkomen onterecht als Blut-und-Boden aanhanger wordt
voorgesteld, is maar een voorbeeld uit de vele.
En Speliers' visie op Streuvels is bijwijlen te
doorzichtig-tendentieus om retorisch te kunnen overtuigen. Ook in dit opzicht is Speliers,
helaas, alweer Speliers.
Die bezwaren nemen echter niet weg dat
deze studie een boeiend probleem aan de oppervlakte brengt. Speliers mag dan wel de
akker van de Streuvelsstudie met zware laarzen
betreden (om zelf een van zijn geliefde hyperbolen te gebruiken), hij gaat tenminste een
aantal precaire kwesties niet uit de weg. Allicht
kan dit boek in deze vorm naar de toekomst
toe niet gelden als een standaardwerk; daarvoor
is het, zoals gezegd, bij momenten al te slordig
en te tendentieus. Niettemin is Speliers' poging - tot spijt van wie het benijdt - tegelijk in
bepaalde opzichten grensverleggend, met alle
voor- en nadelen die aan dergelijk pionierswerk zijn verbonden. Met het tweeluik van
Speliers is het Streuvels-onderzoek alleszins
opnieuw aan de orde van de dag; ook dat is ooit
anders geweest! Het slechtste wat men daarom kan doen, is dit boek hooghartig ongelezen
laten.
Dirk de Geest
HEDWIG SPELIERS,

Als een oude Germaanse eik, Manteau, Ant-

werpen, 2000, 661 p.

Oost-Indische inkt
De Indisch-Nederlandse literatuur bloeit als
nooit tevoren, ook nu nog, vijftig jaar na de
dekolonisatie van Indonesie. Geregeld verschijnen er nieuwe Indische romans; er is het interessante Leidse tijdschrift Indische Letteren,
en er is geen gebrek aan nieuwe overzichtsstudies, kritische tekstedities en biografieen. Geregeld ook verschijnen er bloemlezingen van deze literatuur. In de jaren negentig waren er de
bundels 7jantik Indonesia. De mooiste verhalen
over Indonesie (1994), 7ropenkoorts (1992) van
John Muller en Wie wil d'r mee naar Oost-India
varen. Liedjes uit de Compagniestijd (1991) van
Bert Paasman. In de jaren tachtig had je Zuidinga's Indisch Letterland (1987) en de verhalen- en
gedichtenbundels van Joop van den Berg. Eerder al verschenen tussen 1965 en 1975 de verhalenbundels en fotoboeken van Rob Nieuwenhuys. Zij allen volgden in het spoor van Du.
Perrons baanbrekende De muze van Jan Cornpanjie (1948).

Elke bloemlezer legt natuurlijk zijn eigen
accenten. Zo ook in de recente bundel Oost-Indische inkt. 400 jaar Indic in de Nederlandse letteren (1998), samengesteld door Alfred Birney,

een kloek, gebonden werk met een fraai boekomslag. Het is - zoals Birney in zijn voorwoord opmerkt - een boek geworden vol Indische mensen en hun mengcultuur, vanaf Van
Linschotens Itinerario (1596) tot en met de
„tweede generatie" in de multiculturele samenleving van tegenwoordig. Centraal staan hier de
verhalen van Indo's, sinjo's, mestiezen, liplappen, blauwen, Indische jongens en meisjes,
gewone en buitengewone - verhalen, die een
scherp beeld geven van de Hollandse arrogantie
en vooroordelen tegenover deze kleurlingen en
halfbloeden. Aan het eind van de twintigste
eeuw wordt de relevante context van deze verhalen gevormd door de of en toe zeer felle discussies over wie of wat zich nu Indisch mag
noemen, wanneer iemand nu werkelijk een Indische schrijver is, en wie er eigenlijk mag spreken namens de Indische gemeenschap. Wie daar
meer over wil weten, leze de bespreking van
deze bloemlezing in het recente boek Gekleurd
Nederland (1999) van Ivan Wolffers.
De ordening is globaal chronologisch, maar
daarbinnen heeft Birney zijn stof thematisch gerangschikt in vijf delen. In deel een, De roep (de
verleiding), is een zevental oude teksten opgenomen, klassieken van Van Linschoten tot en met

Multatuli. Mooie vondsten zijn hier met name
de novelle Kraspoekol, of de droevige gevolgen
van eene te verre gaande strengheid jegens de slaven (1780) van Willem van Hogendorp, en het

verhaal over de openbare verkoop van twee j onge slavinnetjes uit de bundel Uit het Indische leven (1860) van Multatuli's oudere tijdgenoot, de
radicale liberaal Van Hoevell. Wel miste ik hier
Van Heemskerks Batavische Arcadia (1647),
waarin het eerste goena-goenaverhaal van de Nederlandse literatuur te vinden is, met daarin al alle ingredienten die we later ook bij Daum en
Couperus vinden. En ook, nu er wel werk is opgenomen van de grote letterdief Valentijn, verdient zeker ook de bestolene een plaats, Georg
Rumphius, die met zijn beschrijving van de Molukse natuur zo'n diepe invloed heeft gehad op
het werk van Augusta de Wit en Maria Dermoilt.
In deel twee, Het bezit (een schijnhuwelijk),
vinden we 21 teksten uit het laatste kwart van de
negentiende eeuw tot en met Hella Haasse en
Alberts (maar niet Friedericy), onder wie ook
Maria Dermolit, die de malle titel „barones van
de Indische letteren" krijgt toegekend. Hier
miste ik verhalen van Indonesische schrijvers die
- vaak tegen de verdrukking in - in het Nederlands publiceerden, zoals Kartini, Noto Soeroto, Soewarsih Djojopoespito en na de oorlog
Joke Muljono. Ook ontbreken hier verhalen
van populaire vertellers in de trant van Somerset
Maugham, zoals Johan Fabricius en Annie Salomons. Dee13, Het verlies (de scheiding), bevat acht
verhalen, en opent met de pijnlijke herinneringen aan zijn vader van de Indo Wim Walraven jr.
In dit deel zitten ook kampverhalen, maar niet
de soldatenverhalen van bijvoorbeeld Koos van
Zomeren en Jan Wolkers. De serie eindigt met
het hilarische vleesverhaal van Tj alie Robinson,
de grote kampioen van de Indo-cultuur in
Nederland, die met zijn jaarlijks Pasar Malarnfestival in Den Haag een beslissende stoot heeft
gegeven tot de culturele revival van de Indische
subcultuur.
Onder zijn andere pseudoniem, Vincent
Mahieu, opent hij het volgende deel, De herinnering waarin ook andere geheugenkunstenaars te vinden zijn zoals Helga Ruebsamen, Rudy Kousbroek en Wies van Groningen, maar
weer niet een aantal andere schrijvers met Indische wortels, bij wie dit een centraal thema in
hun schrijven is geworden, zoals Jeroen Brouwers, Oscar de Wit en Kester Freriks. In het vijfde deel ten slotte, Het vervolg - de tweede genera-

tie, vinden we verhalen van Smabers, Van Dis,
Marion Bloem, Birney zelf en Frans Lopulalan de tweede generatie, die de stoot heeft gegeven
tot het literaire Winternachten-festival in Den
Haag, waar de vroegere kolonien nu elk jaar centraal staan.
Het geheel wordt afgesloten met informatieve noten en bronvermelding en een serie
nuttige korte biografietjes van de geselecteerde
54 schrijvers.
Reinier Salverda
Oost-Indische inkt. 400 jaar Indiê in de Nederlandse letteren,
samengesteld door ALFRED BIRNEY, Contact, Amsterdam/
Antwerpen, 559 p.
WOLFFERS, IVAN, Gekleurd Nederland. De ondraaglijke eenzi jdigheid van de Westerse Cultuur, De Geus, Breda, 1999, 175 p.

Monika van Paemel en „Het verschil"

„Ik weet dat ik met dit boek mijn nek uitsteek", zei Monika van Paemel in een interview
met Marja Pruis in De Groene Amsterdammer
(21 oktober 2000) naar aanleiding van het
verschijnen van Het verschil. De ondertitel luidt
„een geschiedenis" en het gaat dan ook niet om
een „gewone" roman: het is een boek dat verslag
doet over haar reis, samen met twee hulpverleners en een slavist, naar Sarajevo. Het legt getuigenis af van Van Paemels betrokkenheid (als
voorzitter) van de Vlaamse vleugel van de Balkanactie, het heeft dus in eerste instantie een
documentair karakter en is het resultaat van
haar politiek engagement. Maar het is dan toch
ook een soort roman die duidelijk in het verlengde ligt van Van Paemels vroeger werk: in de
verhaallijn - net zoals in Rozen op ifs is dat de vrij
dunne lijn van reis - spelen autobiografische
elementen een zeer prominente en direct herkenbare rol (er zijn opvallende parallellen met,
of herinneringen aan onder meer De vermaledi jde vaders en Rozen op ifs); in die verhaallijn
zijn hier nu ook sterk beschouwende passages
en zelfs magische of mythische elementen (het
motief van het lippizaner paard) vervlochten.
In het hiervoor genoemde interview zegt
Van Paemel nog: „Ik denk dat dit het boek is
waarin ik het duidelijkst laat zien wat je tegenover het onverdraaglijke kunt zetten. Jets maken
is een van de dingen die we kunnen stellen tegenover de lust tot vernielen". Sedert De vermaledijde vaders werden de vaderfiguur en de man in
het algemeen geassocieerd met oorlog, vernieling, agressie en geweld, een principe waartegenover de vrouw het maken stelt, de creatieve daad.

Dat Monika van Paemel met dit boek „haar
nek heeft uitgestoken" heeft echter niet alleen
te maken met haar opstand tegen haat en oorlogsgruwel, maar ook met de „andere" vorm die
ze voor haar persoonlijke actie heeft gekozen:
niet de vorm van het documentair verslag,
maar die van het persoonlijke gevecht om in het
reine te komen met al die oorlogen. Het gaat
dus, in het verhaal van die oorlog, 66k om protest tegen de „grote oorlog" waarin haar grootvader heeft meegevochten en tegen de Tweede
Wereldoorlog waaruit haar vader gehavend is
teruggekeerd. Niet een oorlogsdocument dus,
maar een ik-document. Monika van Paemel
rapporteert over wat ze ziet maar associeert
onmiddellijk met de dingen die haar persoonlijk hebben geraakt, ook in haar familiegeschiedenis die getekend is door die oorlogen en waarmee ze maar niet in reine kan komen: „Ik had
gehoopt met oorlog te leren omgaan door mij
erin te begeven. Een bonusje. Dat vervolgens
ook de oorlog van mijn grootvader, respectievelijk die van mijn vader, achterhaald zou zijn",
schrijft ze op een van de vele beschouwende,
zichzelf verantwoordende plaatsen in het boek
(p. 113). Maar de confrontatie met het menselijk
leed en de vernielingen in Sarajevo hebben haar
woede alleen doen toenemen en haar eigen leed
niet verzacht. En het schrijven, het vormgeven
van haar eigen levenservaring - waarin de historische gebeurtenissen eigenlijk op de achtergrond komen te staan - is een vorm van maken
die voor haar geen bevrijding biedt maar hooguit een manier om greep te krijgen op die werkelijkheid, om niet onderuit te gaan.
In de reacties onmiddellijk na het verschijnen van Het verschil heeft Monika van Paemel
een lawine van verwijten en negatieve reacties
over zich heen gekregen, waarbij vooral de „ikkerigheid" van het boek, de centrale rol van de
met zichzelf gepreoccupeerde schrijfster, als
bezwaarlijk werden aangemerkt. Over de literaire kwaliteiten van het boek, de geheel eigen
stijl en vormgeving ervan, werd in de kritiek nauwelijks gerept, en als ze al ter sprake kwamen was
het om erop af te dingen: te associatief, te verbrokkeld, te springerig. De schrijfster zelf heeft
er in een interview met Laurens de Keyzer in
De Standaard (2 november 2000) al op gewezen
dat al die negatieve kritiek vooral met haarzelf,
met haar feministische opstelling en haar engagement te maken heeft, veeleer dan met literaire criteria. Het is misschien niet onbelangrijk

Monika van Paemel ( 0 1945) - Foto G. Dauphin.

hier nog aan toe te voegen dat de weerbarstigheid
van inhoud en vormgeving ook te maken zou
kunnen hebben met de kriture feminine die Van
Paemel beoefent, en die juist gekenmerkt wordt
door de associatieve stijl en door de ontwikkeling
van de gedachten via persoonlijke gevoelens.
Toegegeven: het „verhaal" komt moeizaam
op gang. Maar wie de moeite neemt om de
schrijfster te volgen, of: wie merkt dat Monika
van Paemel hier een duidelijke stap heeft gezet
in haar ontwikkeling als schrijfster, krijgt een
moedige en eigenzinnige persoonlijkheid in
beeld die haar afkeer van al die gruwelijke vernielzucht in haar persoonlijke wereldbeeld probeert te verwerken. Het traditioneel zich ontwikkelende verhaal blijft hierbij achterwege:
het gaat om de belevingswereld van de ik-figuur,
met rondom haar heen een web van associatieve herinneringen, en herinneringen in herinneringen, die zich aandienen „in een veelvoud
van verhalen, verzen, citaten enzovoort" (p.
110). Al die verhalen houden haar overeind,
zoals ze dat ook hebben gedaan „in ziekte en
bij verlies". Met dit „troostende" verleden
baant ze zich een weg door de wildernis. Het presenteren van die verzameling van teksten in haar
hoofd en de belevingvan de werkelijkheidvanuit
die teksten mag een typisch „postmoderne"
ma-nier van vertellen worden genoemd. De
schrijfster zelf heeft het, niet zonder zelfironie
en zelfspot, over een „postmoderne hutsekluts" (p. 112).En dit in een wereld van verschil.

De verbindende draden in het web worden
gevormd door „de" oorlog, alle oorlogen, die
hier ook „gewoon" met elkaar in verband worden gebracht: zo een brand in Sarajevo met de
brand in de universiteitsbibliotheek in Leuven.
En zo gaat het maar door. Nieuw in het oeuvre
van Van Paemel is echter dat ze die gruwelijke
werkelijkheid als het ware pareert met een
droommotief: het motief van de witte paarden
die in de heuvels op de muziek van Mozart dansten, waarmee het boek opent en eindigt. Het is
een verhaal van de grootvader dat hier in de werkelijkheid wordt omgezet. De elegante lippizaners die nog vandaag optreden in de Spaanse rijschool in Wenen, danken hun naam aan het
dorpje Lipica in het huidige Slovenie, dat door
de reizigers wordt bezocht. Voor de ik-figuur
vloeien droom en werkelijkheid hier samen. De
lippizaner Siglavy verschijnt voor het eerst in
haar geest op p. 64 en begeleidt haar confrontatie met de harde werkelijkheid als een compenserend symbool van schoonheid, onschuld en
zuiverheid. Zijn verschijningen door het verhaal heen brengen rustmomenten in deze „ijskoude wereld". Aan het einde realiseert zich - in
een droom of visioen - het sedert de jeugd gekoesterde verlangen om het paard te bestij gen en
het te doen dansen: een sluitmotief waarmee
meteen ook een lus wordt gelegd naar Van Paemels allervroegste werk, Amazone met het blauwe voorhoofd (1971). Het verschil is een boek
waarin de schrijfster op een zeer persoonlijke
manier heeft gezocht in het reine te komen met
al die waanzin van een zichzelf vernietigende
wereld. Het is een boek dat langzaam moet worden gelezen en dat positieve aandacht verdient.
AnneMarieMusschoot
Het verschil. Een geschiedenis, Meulenhoff, Amsterdam, 2000, 288 p.

MONIKA VAN PAEMEL,

Beeldende kunst
„Trein-schilderij"

Co Westerik (° 1924) is een Nederlands kunstenaar die zijn eigen gang is gegaan. Niemand
zal nog bestrijden dat hij tot de klassieken van de
twintigste-eeuwse Nederlandse schilderkunst
moet worden gerekend. In het handige naslagwerkje Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945 omschreef Ronald
Kuipers hem in 1991 als „belangrijk vertegenwoordiger van het Nederlandse traditionalis-

me (...), wiens op naIef-realistische beeldmiddelen gebaseerde schilderijen bij de toeschouwer een beklemmende, irreele
sfeer oproepen" (p. 31). Zelfs
wanneer we bedenken dat de
term „traditionalisme" hier
verwijst naar het gebruik van
min of meer gecanoniseerde
beeldmiddelen, en dus niet verward mag worden met conservatisme, dan is nog steeds op
deze typering het een en ander
of te dingen.
Het is namelijk zeer de vraag
of Westeriks beeldtaal traditioneel genoemd mag -worden. Hij
is een realist, in die zin dat hij uit
de realiteit herkenbare beelden
schildert, maar naar de betekeWesterik, „Over het land", 1997, olieverf, tempera en alkyd op paneel,
nis die hij in die beelden legt, Co
80 x 100 cm, particuliere collectie SABAM Belgie 2001.
laat hij ons raden. Conventionele duidingen zijn daarbij niet aan de orde. Bobekend. Enkele ervan heb ik ook wel ooit gevendien worden in deze karakterisering de tekezien, maar pas nu in de oeuvrecatalogus die onningen van Westerik schromelijk verwaarloosd,
derwerp van deze bespreking is, zag ik ze alle
terwijltoch duidelijk is dat dit deel van zijn werk
vijf. In deze catalogus zijn alle schilderijen opgeminstens zo belangrijk is als zijn schilderijen.
nomen die Westerik wenst te autoriseren.
Over die tekeningen zullen we het hier echter
Westerik onderscheidt zijn schilderijen in
niet hebben. Tot slot weet ik niet goed weg
A-werken, „pure" portretten en B-werken. In
met de termen „beklemmend" en „irreeel". De
deze catalogus, die in nauwe samenwerking met
beelden van Westerik fascineren de kijker in de
Westerik zelf werd samengesteld, zijn de A-wermeest letterlijke zin, zij binden de blik aan het
ken en de portretten samengevoegd in een chrobeeld en stellen hem voor een raadsel dat ook na
nologische oeuvrecatalogus met 137 werken.
het kijken om een oplossing - of toch tenminste
De B-werken ontstonden hoofdzakelijk ten betot overdenking blijft dwingen. Dat een aantal
hoeve van de Beeldende Kunstenaars Regeling
van die beelden beklemmend of irreeel kun(BKR) en zijn afzonderlijk in een appendix opnen zijn, is daaraan volledig ondergeschikt. Dat
genomen. De beschrijvingen van de werken in
geldt ook Lang niet voor al Westeriks schildedeze catalogus zijn tot het uiterste beperkt en
rijen.
bevatten uitsluitend de strikt „zakelijke" inforDit alles laat zich eenvoudig illustreren door
matie zoals titel, jaar van ontstaan, afmetingen,
het feit dat vrijwel elke Nederlander die eind
materiaal en techniek, inscripties op voor- en
jaren zeventig, begin jaren tachtig met enige reachterzij de, een expositieoverzicht en enige feigelmaat met de trein reisde, zich het schilderij
telijke „overige informatie". Dit alles uitsluiSnijden aan gras (1) herinnert. In die tijd werden
tend in het Engels en grotendeels van de hand
treincoupes opgesierd door reproducties van
van Jonieke van Es. De catalogus omspant een
kunstwerken en hoewel ik juist in die periode
periode van 1946 tot begin 1999. Achter in het
zowat dagelijks met de trein reisde moet ik grote
boek is bovendien een biografietje opgenomen
moeite doen mij een van de andere werken voor
in de vorm van een summiere kroniek, plus een
de geest te halen. Westeriks schilderij uit 1966 is
uitvoerige bibliografie en een lijst van solo- en
voor mij echter zonder meer een „trein-schildegroepsexposities waaraan Westerik deelnam.
rij" en een beeld dat onverwoestbaar in mijn
De tekst die Co Westerik zelf aan dit lijvige
geheugen staat gegrift. Dat Westerik meerdere
boek meegaf, beperkt zich tot een uiterst korte
variaties op dit thema componeerde, was mij
inleiding die zowel in het Nederlands als in het

Engels is opgenomen. In al zijn beknoptheid is
dit meteen ook de belangrijkste tekst in deze
catalogus. Zo verklaart de schilder hier: „Het
einddoel van het werk, een dwingend gevoel
iets tot stand te brengen dat nog ongezien ooit
was en het aan het licht brengen daarvan. Dit
zichtbaar maken van een onderliggende realiteit
was de drijfveer van mijn werk." Klare taal die
mij in elk geval de voldoening geeft dat het schilderen van deze werken voor Westerik net zo
dwingend was als voor mij het kijken ernaar.
Mooi is de tekst die Rutger Kopland voor dit
boek schreef. In dagboekfragmenten maakt hij
ons deelgenoot van het ontstaansproces van een
korte cyclus van vijf gedichten die hij schreef bij
de vijf versies van Westeriks Afdaling op klaarlichte dag. De sfeer van beeld en tekst vult elkaar
mooi aan. Kopland ervaart „deerniswekkende
eenzaamheid", vindt de schilderijen „mooi en
verschrikkelijk", en weet die emoties in woorden te vangen. Beklemming en irrealiteit vind
ik echter ook hier niet. Eerder sereniteit en
werkelijkheidszin. Ook deze tekst is in het
Nederlands en in het Engels opgenomen,
met mooie vertalingen van de gedichten door
James Brockway.
Dat is helaas anders bij het essay „kijkend
naar schilderijen" van kunsthistoricus Cor
Blok. De Engelse vertaling daarvan is ronduit
slecht. Inhoudelijk is deze tekst echter wel degelijk interessant en van belang voor een goed begrip van zowel de techniek als de beeldtaal van
Co Westerik. Zoals in poezie klank en betekenis
een kunstzinnig huwelijk aangaan, zo versmelt
in Westeriks oeuvre het visuele beeld van het
schilderij met de idee die eraan ten grondslag
ligt. Beide zijn met uiterste precisie uitgewerkt
en juist daardoor zijn de schilderijen van
Westerik zo dwingend en zo beklijvend. Kijken
is niet genoeg, dit werk vereist een actieve benadering. Daarom is juist ook de bijdrage van
Kopland aan dit boek zo belangrijk, als vingerwijzing en als voorbeeld van een manier waarop
deze schilderijen kunnen worden benaderd.
De inleiding op de feitelijke catalogue raisonne werd geschreven door Jonieke van Es en
is uitsluitend in het Engels opgenomen. Dat is
te betreuren, want juist het Engels op deze drie
bladzijden is abominabel slecht. Inhoudelijk
stelde ik hier een vraagteken bij de keuze om
inscripties op de schilderijen slechts op te
nemen „voorzover zij relevant zijn". In een
oeuvrecatalogus als deze is het beter de beoorde-

ling van deze relevantie over te laten aan de
gebruiker van het boek. De vormgeving van dit
boek in groot formaat (33,5 x 29 x 4,5 cm) is
van de hand van zoon Willem Westerik, de samenstelling en redactie werden verzorgd door
echtgenote en galeriehoudster Fenna de Vries.
Als oeuvrecatalogus is dit een bijzonder mooi
en welkom werk. Jammer dat niet meer aandacht werd geschonken aan de tekstverzorging.
Lauran Toorians
CO WESTERIK, Schilderijen/Paintings,

De Prom, Baarn, 2000,

360p.

Nicaise de Keyser,
een negentiende-eeuwse beroemdheid

Het eerste wat de bezoeker in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten ziet, zijn
de monumentale schilderijen in de trapzaal
die „De roem van de Antwerpse kunstschool"
voorstellen. Ze zijn het werk van Nicaise de
Keyser (Zandvliet, 1813 - Antwerpen, 1887).
In een reeks van 36 doeken bracht hij de
geschiedenis, de eigenheid en de uitstraling van
de Antwerpse kunstschool in beeld. Het monumentale ensemble werd geschilderd tussen
1862 en 1874 voor de hal van het oude Antwerpse museum. In 1890 werd het overgebracht naar
de speciaal aangepaste trapzaal in het nieuwe
museum (het huidige Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten).
De restauratie van „De roem van de Antwerpse kunstschool" was aanleidingtot een dossiertentoonstelling over Nicaise de Keyser (1),
een man die beroemd was tij dens zijn leven maar
na zijn dood snel werd vergeten.
Nicaise de Keyser behoort tot de schilders
die in de jaren 1830 vanuit Antwerpen met veel
bravoure het historische romantisme inluiden.
In hun monumentale schilderijen worden met
veel pathos en dramatiek belangrijke historische momenten tot leven gebracht. De terugblik op belangrijke figuren en grootse momenten uit het eigen verleden en op de eigen
artistieke traditie speelt in op de gevoelens van
patriottische trots in het jonge Belgie en wordt
vanuit officiele hoek sterk aangemoedigd. In
1836 wijst Louis Alvin 6p de beschavingsopdracht van schrijvers, schilders en beeldhouwers; door het kiezen van de juiste onderwerpen uit de historische annalen dienen ze de
liefde voor de geboortegrond bij te brengen. (2)
De spectaculaire De Slag der Gulden Sporen (3)
die Nicaise de Keyser in dat jaar op het Brus-
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selse Salon exposeert, beantwoordt hier volledig aan. Het
onderwerp is perfect gekozen, nl. het beslissende moment in de strijd: Robert d'Artois krijgt de genadeslag. De
dynamische compositie en de
nadrukkelijke licht-donkereffecten verhogen de dramatische
spanning van het gebeuren; ze
verwijzen tevens naar de eigen
Rubensiaanse traditie. Opvallend is ook de aandacht voor de
correcte historische details en
voor het duidelijk herkenbare verhaal. Talrijke voorstudies
en kopieen naar oude prenten, manuscripten, wapens e.d.
gaan aan het schilderij vooraf.
Er is geen sprake van fantasie.
De Keyser baseert zich trou- Nicaise de Keyser, „Michelangelo bij het bed van de dode Vittoria Colonwens op het verslag dat E.Voi- na", 1851, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
sin over deze historische veldslag publiceerde in 1834. (4)
ningen geprojecteerd worden in literaire helIn 1839 volgt een even groots opgevatte
den of beroemde artistieke voorgangers, zoals
De Slag to Woeringen , bestemd voor het nationaMichelangelo bij het bed van de dode Vittoria
le museum in Brussel (nu in Koninklijke Musea
Colonna (1851; Koninklijk Museum voor Schovoor Schone Kunsten van Belgie, Brussel), en in
ne Kunsten, Antwerpen).
1844 voltooit hij De Slag to Nieuwpoort in opDergelijke romantisch geinspireerde gendracht van de Nederlandse koning Willem II. (5)
restukken worden in de loop van de hele
Nicaise de Keyser is op dat moment 31 jaar
19e eeuw ook elders in Europa veelvuldig
oud, een gevierde en officieel erkende schilvervaardigd. De schilderijen van o.a. de Frander wiens werken bij koninklijke families en
se schilders Paul Delaroche (1797-1856) en Jovooraanstaande verzamelaars in Belgie, Nederseph-Nicolas Robert-Fleury (1797-1890), of
land en Duitsland bijzonder in trek zijn. Hij
van de Nederlanders Ary Scheffer (1795-1858),
vereeuwigt zijn belangrijke opdrachtgevers in
die in Parijs een succesrijke carriere uitbouwverfijnde geidealiseerde portretten, en kent
de, en Sir Lawrence Alma Tadema (1836-1912),
succes met historisch, literair of bijbels gedie furore maakte in Londen, kennen een enorinspireerde genrestukken. Ze beantwoorden
me populariteit. We treffen dikwijls dezelfde
aan de smaak van zijn opdrachtgevers en spethema's aan bij de verschillende kunstenaars;
len in op de tijdgeest in de negentiende-eeuwook hanteren ze dezelfde compositieschema's
se burgerlijke maatschappij.
en attributen. Hun werken worden, net als deze
Wapengekletter en pathetische gebaren wijvan Nicaise de Keyser, op grote schaal verspreid
ken voor statische, theatrale taferelen waarin
door middel van prenten. Ze worden uitvoerig
kunstenaars en vorsten uit het verleden ten tobesproken en onderling vergeleken.
nele worden gevoerd, zoals Het bezoek van de
Nicaise de Keyser drukt ook jarenlang een
aartshertogen Albrecht en Isabella aan de drukstempel op het Antwerpse kunstgebeuren. Hij
keri j Plantijn (1872; Koninklijk Museum voor
is van 1855 tot 1879 directeur van de Antwerpse
Schone Kunsten, Antwerpen). Het zijn voorAcademie, voorzitter van het academisch korps
stellingen die tevens fungeren als een weerspieen conservator van het museum.
geling van de culturele bloei in de eigen tijd.
Tijdens zijn directeurschap krijgt hij opGrote bijval kennen ook kleine „chevaletdracht voor zijn belangrijkste werk: De roem
stukken" waarin persoonlijke emoties en spanvan de Antwerpse kunstschool (1862-1874; trap-

zaal KMSKA). Het groots opgevatte project, waarvoor staat
en stad budgetten ter beschikking stellen, illustreert de toenmalige officiele kunstvisie. Het
integreren in openbare gebouwen van monumentale geschilderde ensembles waarin belangrijke figuren en momenten
uit het eigen verleden worden
verheerlijkt, stimuleert het gevoel van verbondenheid en
trots op de waarde en betekenis van de eigen natie. Ook de
verfraaiing van het straatbeeld
met standbeelden van beroemde voorgangers past in deze
context.
Het programma van dergelijke projecten wordt nauwkeurig vastgelegd; er is geen plaats
voor fantasie. Correct weergegeven historische details en een
Nicaise de Keyser, detail uit „Allegorische figuren van de stad Antwerpen,
duidelijk leesbaar verhaal zijn de Gotiek en de Renaissance, omringd door kunstenaars (De roem van
essentieel.
de Antwerpse kunstschool)", trapzaal Koninklijk Museum voor Schone
Antwerpen, waar in 1840 Kunsten, Antwerpen.
Rubens feestelijk wordt herdacht, profileert zich als kunststad en kiest dan
op het kunstgebeuren zeer groot was, en werd
ook bewust voor dit groots opgevatte kunsteuiteindelijk deel van dat establishment.
naarspantheon. Het is bestemd voor de hal van
De accentverschuivingen die zich vanaf het
het Antwerpse museum, waar het als een soort
midden van de 19e eeuw aftekenden gingen
stripverhaal de betekenis en internationale uitaan hem voorbij. Schilders keerden zich of van
straling van de Antwerpse kunstschool voor
het verleden, en richtten hun blik op de eigen
iedereen duidelijk vertelt en tevens de bezoetijd die ze in al zijn facetten wilden weergeven.
ker inleidt op de museumverzameling.
Ze maakten zich los van de strakke academiIdee en uitwerking zijn niet nieuw, maar
sche regels en normen, concentreerden zich op
sluiten aan bij dergelijke cycli elders in Eurode zuiver picturale waarden en onderzochten
pa. De Keyser had duidelijk het decoratieve
nieuwe expressieve mogelijkheden. Ze verzetkunstenaarspantheon voor ogen dat Paul Deten zich tegen de officiele Salons en groepeerden
laroche tussen 1836 en 1841 uitvoerde in de
zich in onafhankelijke kunstgroepen.
Hemicycle van de Ecole des Beaux-Arts to
Wanneer in 1883 de Brusselse avant-garParijs. Delaroche nam in zijn pantheon de
dekring Les XX wordt opgericht, is de tijd
beroemdste kunstenaars op vanaf de 5e eeuw
van negentiende-eeuwse officiele beroemdhevoor Christus tot in de 17e eeuw. De Keyser
den zoals Nicaise de Keyser, definitief voorbij.
concentreert zich op de Antwerpse kunstHun schilderijen werden als verhalend en
school.
oubollig beschouwd, en verdwenen jarenlang
Nicaise de Keyser was een van de schilders
uit de belangstelling.
die in de jaren 1830 de schilderkunst in BelPas in de laatste decennia worden de werken
gie een nieuwe impuls gaf vanuit een romanvan deze „vergane glories" geleidelijk aan weer
tische terugblik op het verleden en op de eigen
uit de kelders gehaald, en groeit de interesse
artistieke traditie. Hij beantwoordde perfect
voor de betekenis en de functie die deze schilaan de verwachtingen in de toenmalige burderijen hadden in de negentiende-eeuwse sagerlijke maatschappij waarin de officiele greep
menleving. De taferelen waarin historische of

literaire helden ten tonele werden gevoerd,
zijn immers veel meer dan Touter verhalende,
dikwijls met een perfect beheerst metier geschilderde voorstellingen. Het zijn projecties
van de waarden en ideeen die leefden in de
toenmalige samenleving, waarin het creeren
van een natiegevoel een bewuste keuze was.
Inzicht in hun onderliggende bedoeling en in
de criteria waaraan ze moesten voldoen, is
relevant voor een beter begrip van de negentiende-eeuwse maatschappij.
De tentoonstelling Het Vaderlandsch Ge118

voel. Vergeten 19e-eeuwse schilderijen over onze
geschiedenis, ingericht in het Rijksmuseum te

Amsterdam in 1978, was de eerste van een
reeks projecten waarin de functie van deze
schilderijen in hun maatschappelijke context
werd onderzocht. Grondige studies van o.a.
Paul Delaroche en Sir Lawrence Alma-Tadema
volgden. Tentoonstellingen zoals Mythen der
Nationen (Berlijn, 1998), en Mise-en-scene. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende
eeuw (Gent, 1999/2000), lagen in deze lijn.

Ook Nicaise de Keyser heeft zijn plaats in
dit onderzoek. Hij is een typisch voorbeeld van
de kunstenaars die in hun taferelen de ideeen
van de negentiende-eeuwe samenleving projecteren.
Dorine Cardyn-Oomen
Notice sur la vie et les travaux de Nicaise De
Keyser, Brussel, 1889; cat. dossiertentoonstelling „Nicaise
De Keyser", Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Antwerpen, 2000.
H. HYMANS,

Noten:
(1) In de dossiertentoonstelling (Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Antwerpen, 21 oktober 2000-21 januari
2001) werden, naast De roem van de Antwerpse kunstschool,
ook de andere schilderijen en de meer dan 800 studies en
tekeningen in de museumverzameling van dichtbij bekeken.
(2) LOUIS ALVIN, Compte rendu du Salon d'exposition de Bruxelles, 1836.
(3) De olieverfschets voor dit schilderij, dat vernield werd
tijdens Tweede Wereldoorlog, bevindt zich in het Museum
voor Schone Kunsten, Kortrijk.
(4) E. VOISIN, „Notice sur la bataille de Courtrai", in: Messager
des sciences et des arts, 1834, p. 317.
(5) Het schilderij behoorde tot de prive-verzameling van
koning Willem II, en werd in 1850 verkocht.

Theater
„Werk" van Josse de Pauw

Boer, etymoloog of acteur? In een van zijn
columns in de Standaard der Letteren bedenkt
Josse de Pauw dat ze eigenlijk alledrie tot
de mogelijkheden hadden behoord. Hij is ac-

teur geworden. Maar na de lectuur van Werk,
400 bladzijden tekst die bijna alles bevatten wat
De Pauw in tien jaar schreef, aarzel ik niet
hem het statuut van dichter toe te kennen. Misschien komen de drie componenten hier samen.
„Boer" staat dan voor de liefde voor al wat
natuur is, d.w.z. authentiek en wezenlijk, zijn
fascinatie bijvoorbeeld voor leven en dood,
het komen en het weer verdwijnen als oergegeven. De „etymoloog" is de taaldetective, die
verwonderd naar sporen van woorden zoekt
en blij is als een kind wanneer hun oorspronkelijke glans een franje van de werkelijkheid onthult. „Acteur" staat voor de kunstenaar, de
vormgever, de woordenverwekker, de magier.
Dichter dus. En dat alles zonder een gedicht te
schrijven.
De Pauw kennen we natuurlijk vooral als
acteur (in theater en film), regisseur en toneelschrijver. In 1991 kreeg hij de staatsprijs voor
toneelliteratuur. Toen had hij nog maar twee
stukken geschreven: Ward Comblez en Het
Kind Van De Smid. Hij speelde ze ook zelf, telkens in samenwerking met Peter van Kraaij.
Men vindt ze in Werk, samen met zijn recentere toneelteksten Weg, Zetelkat, Larf en Alicante, Spain 1933. Die laatste tekst schreef hij bij een
foto van Magnum-fotograaf Henri Cartier-Bresson. Het is zijn bijdrage aan de toneelvoorstelling Zien Kijken van De Tijd.
Behalve het theaterwerk zijn ook zijn Japanse Dagboeken opgenomen, de tekst van een toespraak bij de voorstelling van het boek Bravo,
Bravo! van cartoonist Benoit, de aanzet tot een
roman en 101 Notities die regelmatig in de Standaard der Letteren verschenen: een mengeling
van mijmeringen, cursiefjes en columns. Het
boeiende en aangename van de lectuur is dat
je - over die verscheidenheid heen - op elke
bladzijde De Pauw tegenkomt, en dat hij telkens opnieuw weet te verrassen.
Een echt voorwoord ontbreekt, maar zijn
allereerste stukje vervult die functie met brio.
Hij vertelt hoe een jongedame met een „zeer
diep uitgesneden, oranje bloesje" hem interviewt over zijn inspiratie. Of hij altijd inspiratie
heeft? Het glooiende landschap dat hij daarbinnen vermoedt, doet hem afdwalen van de vraag,
die hij trouwens niet goed begrijpt. Haar zeer
nabije werkelijkheid palmt hem in en ten slotte
heeft hij alleen nog oog voor haar prachtige
ademhaling. Ach, wat is inspiratie? Het cursiefje
magvoor mijn part meteen opgenomen worden

in de klassieke galerij tussen Bomans en Carmiggelt. Zo zijn er
meer.
De Pauw is het type schrijver dat uitbreekt in woorden
om bewuster vat te krijgen op
de wereld en zichzelf en vooral om alles met milde ironie
te relativeren. Pendelaar tussen
vreemde culturen en vertrouwde plek, op zoek naar een zeepbel om (even) in te wonen.
Door zijn huwelijk met Fumiyo, Japanse en danseres bij
Rosas, en zijn vele buitenlandse werkopdrachten voor toneel
en film werd De Pauw ook een
beetje een wereldreiziger. Sommige verhalen voeren de lezer
naar Kreta, Algerije, de Nederlandse Antillen, Frans Guyana,
Australia, Japan ...
Op reis gaan krijgt in zijn
geschriften vaak een metaforische betekenis: uitbreken uit de
omheining van bijvoorbeeld
mentale bekrompenheid. Een
soort geestelijke vrijheid, die of
en toe een anarchistisch trekje
vertoont. De vrijheid van de
dwarsligger. Het beeld dat hij
gebruikt wanneer hij zijn dochJosse de Pauw ( 0 1952) - Foto Phile Deprez.
tertje met haar kleurboek bezig
ziet, slaat eigenlijk ook op hemmige verhalen laat hij herinneringen een eigen
zelf. „Ze kleurt buiten de lijnen. Ik hoop dat ze
leven leiden, ze blazen zich op, voeden het
later met dezelfde vrolijke baldadigheid het
beeld dat je koestert. Waarheid of leugen? Hij
leven te lijf gaat." Het zijn zinnen om voor
heeft het over de onvoorstelbaarheid van de
te applaudisseren. Een eenvoudig detail krijgt
waarheid, en over de vraag of je als schrijver
de dimensie van een filosofische tinteling. De
de werkelijkheid niet misbruikt. Is schrijven
essentie haalt hij uit kleine dingen.
de werkelijkheid „degraderen" of „opwaardeIn zijn reisreportages wordt de beschrijren" tot fictie? Een ding weet hij zeker: het is
ving van het exotische nooit folklore, omdat hij
zijn redding, zijn „beste wapen in de strijd".
altijd op zoek is naar de mens, kritische vraMisschien raakt hij bier de kern van zijn schrijgen stelt, zich verbaast en ... herkent. Met
verschap.
gemak buigt hij reisimpressies om in stukjes
Teruggaan in herinneringen betekent ech ter
mythische verbeelding. Dan is er zelfs plaats
ook een beetje verdwijnen in de tijd, tot je hele
voor natuurmystiek, of gaat het plots om de
leven een herinnering is. Afscheid nemen, of
droomplek waar natuur en cultuur dicht bij
achterblijven als gehavend goed en door een
elkaar staan, of om de dualiteit van leven en
strandjutter opgepakt. Over vergankelijkheid
overleven, van traditie en vernieuwing.
gaat hij niet zwaar filosoferen, maar het houdt
Het verleden in het heden opnemen, doe
hem bezig. In zijn meest triviale vorm is het: geje ook via herinneringen. Als thema maken
cremeerd worden en wegwaaien. Maar het kan
ze deel uit van het dagelijkse leven. In som-
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ook in beeldspraak. Zoals in de dialoog van de
twee goden uit Weg. De mens is een stip. Van
boven zie je hem nauwelijks en voordat je goed
kunt toekijken, is hij voorbij.
De Pauw is een literair geoefend verteller.
Met veel plezier en humor schrijft hij over
zijn werk (Radeis, theaterprijzen, theaterfestival ...), over de culturele en maatschappelijke
actualiteit, over het gewone leven. Scherp observerend, geestig bijkleurend, spottend soms,
innemend kritisch en steeds geengageerd. Hij
maakt graag gebruik van anekdotisch materiaal. Dat de anekdote zichzelf overstijgt, komt
door de smedige en snedige verwoording en de
inwaartse blik die van het feitelijk verhaal soms
een parabel maakt. De scherpzinnigheid doet
wel eens aan Multatuli denken. En wanneer hij
het bij korte, suggestieve schetsen houdt, komt
hij stilistisch in de buurt van Armando.
Met tussenpauzes maken twee vertederende personages hun opwachting in het boek.
De auteur hangt er zijn meest poetische stukjes aan op. Niet wollig, maar geschreven met
een ontroerende helderheid, een spaarzaamheid van woorden die boekdelen spreekt, en
een hartklop als pointe.
De eerste figuur heet Hana, zijn dochtertje. Zij is zijn liefde voor het woord. Met kinderlijke verbeelding exploreert de kleuter het
taalveld. Nu eens botst ze op een bunker, dan
weer legt ze zelf gretig een mijntje. Mateloos
ontwapenend ontcijfert ze taal, en soms verbaast ze de wereld wanneer ze plots een woord
in zijn hemd zet. Hoe de vader haar gadeslaat
en beluistert! Ze trekt hem ook binnen in haar
taalwereld, en je voelt dat het hem een stukje
gelukkiger en misschien wel wijzer maakt.
Want in hun ont-ANS-te taalpatronen zijn het
zinnige gesprekken die vader en dochter voeren.
De tweede heet Boken. In een interview zegt
De Pauw dat hij hem verzonnen heeft. Boken is
een stukje Josse. En niet het minste. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst in de Fnac. Daar botsen
ze met hun koppen, wanneer ze zich tegelijk
bukken om een uit het rek gevallen dichtbundel
van Nolens op te rapen. Telkens wanneer de
nood het hoogst is, loopt hij hem opnieuw tegen
het lijf. Boken leeft met de adem van poezie. Gedichten leert hij uit het hoofd omdat het minder
duur is dan ze te kopen. Bij hun laatste ontmoeting blijkt dat hij eindelijk een „baantje" heeft.
Voor een blinde, die hem ervoor betaalt, draagt
hij in het park gedichten voor. Zeg maar Josse de

Pauw, die schrijft of toneel speelt omdat hij het
niet kan laten, en er nog geld mee verdient ook.
Bouwen aan een oeuvre heeft voor De Pauw
weinig met planning te maken. In de kunsten is
onbezonnenheid een deel van het talent, schrijft
hij in een van zijn stukjes. Hij schrijft en speelt
als hij daar behoefte aan heeft en zin in heeft. Hij
is eerder de kunstenaar van het moment, de
ware performer. Nu hij in Brugge een nieuwe
stek gevonden heeft als artistiek directeur van
Het Net (vroeger: Theater De Korre) wil hij
met zielsgenoten uit verschillende disciplines
projecten realiseren wanneer de tijd daar rijp
voor is. Hopelijk zal zijn schrijfwoede hem op
het gepaste moment inspireren. Intussen herlezen we hem.
Werk is een geschenkboek.
Arrigato Josu. Dank je Josse.
Fred Six
JOSSE DE PAUW,

Werk, Uitgeverij Houtekiet, Antwerpen,

2000, 414 p.

Nieuw toneelrepertoire van
Nederlandse bodem

Het gaat goed met de Nederlandse toneelschrijfkunst. Aan het begin van het seizoen
2000-2001 ging een aantal voorstellingen in
premiere aan de basis waarvan recente, oorspronkelijk Nederlandstalige teksten lagen, towel van gevestigde als van beginnende auteurs.
Op zichzelf een verheugende ontwikkeling maar of voor elk van die teksten een geprolongeerd bestaan is weggelegd, dat is voorlopig de
vraag. Nu eens mist het werk daarvoor eenvoudigweg de kwaliteit, dan weer kent het een nogal
exclusieve verbintenis met het uitvoerende
gezelschap, en tot slot: soms speelt het al te
nadrukkelijk in op een snel vervluchtigende actualiteit.
Dat laatste geldt in sterke mate voor Bernhard, een tekst van Gerardjan Rijnders, omdat het niet meer en niet minder is dan een
gelegenheidsstuk: Rijnders schreef en regisseerde het voor Sigrid Koetse als cadeau bij haar
afscheid - wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - van Toneelgroep Amsterdam. Bernhard is een verwarrend stuk, omdat het tegelijk een eerbetoon is aan de
„aristocrats van het Nederlandse toneel" en een
parodie op de genrestukken waarin dergelijke
diva's doorgaans glorieren. Met Rijnders' voorliefde voor een dergelijke verwarring zijn we
inmiddels wel vertrouwd, maar de ongerijmd-

heden staan hier nauwelijks
meer in een redelijke verhouding tot de elementen die nodig
zijn voor de ontwikkeling van
het drama.
Vooral het tweede deel helpt
de voorstelling definitief om
zeep. In het deel vddr de pauze
kan men nog genieten van het
vermoeide cynisme van de oudere actrice - die normen en
waarden ziet vervagen en voor
wie „de Brakke Grond klinkt
als een beerput". Mevrouw
Koetse neemt hier de tijd: langzaam zegt ze haar clausen,
schaamteloos genietend van
haar eigen trage dictie. In het
deel na de pauze, waarin Koetse
als Beatrix-look-alike de rol
speelt die haar in het eerste deel
wordt aangeboden, drijft Rijnders in verhevigde mate de spot
met de gemeenplaatsen van het
klassieke repertoiretoneel. De
kracht van de parodie raakt echter al na tien minuten verzwakt
doordat tekst en beeld teloorgaan in een Wim T. Schippersachtige zouteloosheid, waar
men van een man als Rijnders
iets pittigers en vernuftigers
had verwacht. Zodat Bernhard
uitdraait op een flinke deceptie,
na een begin dat wel degelijk
Sigrid Koetse in „Bernhard". Tekst en regie Gerardjan Rijnders - Foto Serge
een belofte inhield.
Ligtenberg.
In een productie van het
of meegaan, precies over dat dilemma, over
Amsterdamse impresariaat Wim Visser ging
de innerlijke verscheurdheid van degenen op
in het najaar een toneelstuk van Eli Asser, bewie de patienten moesten kunnen vertroufaamd auteur van vele (komische) televisiewen, gaat Aan de vooravond, dat voor een
programma's, in premiere. In Aan de voorbelangrijk deel gebaseerd is op Assers eigen
avond geeft de thans 77-jarige auteur een
ervaringen. Hij heeft die ervaringen verwoord
gedramatiseerd beeld van de ontruiming van
de joodse psychiatrische inrichting Het Apelin een bedachtzame stijl die vooral literair is,
maar die op een podium niet altijd werkt. Hier
doornse Bos in januari 1943. Waarschijnlijk
wordt in de literatuur voor het eerst verslag
wreken zich het talent en de ervaring van een
gedaan - zij het summier - van deze ontruiming
man die in de eerste plaats literator en scenain Gerard Reve's novelle De ondergang van de
rist is, maar voor wie een theaterpubliek een
Familie Boslowits (1946). Daar vertelt de moevoorlopig onverkende doelgroep is.
Veel kwalijker is echter dit: dat aan de regie
der van de hoofdpersoon, nadat een buurvrouw het nieuws van de deportatie heeft gevan de ervaren toneelmaker Lodewijk de Boer
alles maar dan ook alles cliche is, van dictie en
bracht: „De doktoren en verpleegsters zijn bij
mimiek tot mise-en-scene en lichtplan. Als
de patienten gebleven, wist je dat?". Blijven
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iemand onzeker wordt, begint hij als een bezetene op zijn nagels te bijten; vrolijkheid
wordt geuit door middel van zingen en springen; bij het horen van slecht nieuws blijft de
aangesprokene eerst doodstil („als aan de vloer
genageld") staan, om zich vervolgens wild
(„als door een wesp gestoken") in de coulissen
te storten. De enige die aan deze tenenkrommende stereotypie ontsnapt, is Gees Linnebank,de meest ervaren acteur te midden van
de jonge cast, al irriteren ook bij hem de ronkende dictie en het weidse gebaar. Een gevolg van
dit alles is dat de beoogde beklemming volledig
achterwege blijft. En opmerkelijk genoeg roept
dat ene zinnetje uit de Familie Boslowits - „De
doktoren en verpleegsters zijn bij de patienten
gebleven, wist je dat?" - meer emotie op dan
twee lange uren Aan de vooravond bij elkaar.
Maria Goos, bekend scenarioschrijfster van
populaire tv-series als Pleidooi en Oud Geld
schreef voor Het Toneel Speelt uit Amsterdam
een als „tragikomedie" aangekondigd stuk met
de eenvoudige titel Familie. Voor Goos is de
confrontatie met het theaterpubliek eveneens
nieuw, en ook Familie voldoet lang niet altijd
aan de eisen die een goed geschreven toneeltekst
vergt. Daarvoor heeft het stuk te veel van een
eigentijdse soap - het hapklare genre waarin
suggestieve stilte wijken moet voor wild geraas
en de psychologie van het individu er minder
toe doet dan het snel wisselende netwerk van
onderlinge relaties. Er wordt heel wat gezegd,
geroepen en gescholden in Familie, er is veel
aandacht voor wederzijdse sympathieen en antipathieen - vooral het laatste maar wat de
familieleden in vredesnaam bezielt dat ze alleen
maar zO en niet anders met elkaar om kunnen
gaan, dat blijft behoorlijk in het ongewisse.
Te genieten valt er uiteindelijk genoeg, vooral van het fabelachtige acteerwerk van de spelers, voor een deel bekend uit de series van
Maria Goos, zoals ook Willem van de Sande
Bakhuyzen de vaste regisseur is van haar televisiewerk. Gaandeweg moeten de acteurs - vooral
Peter Blok, intussen genomineerd voor de Louis
d'Or - het stuk steeds meer redden, omdat zowel
tekst als regie het min of meer af laten weten: inhoudelijk nemen de ontwikkelingen een haast
banale wending, terwijl het toneelbeeld, bijna
letterlijk, de platte dimensie krijgt van een kitscherige kerstkaart.
Tot slot een productie van Theatergroep
Toetssteen, de „professionele amateurs" uit

Amsterdam, die een paar jaar geleden met het
eigenzinnige koningsdrama Emily of het geheim van Huis ten Bosch enig opzien baarden.
Voor hen en voor regisseur Jan Keja haalde
Don Englander zijn Renny M Show uit de bureaula, een tekst die hij twintig jaar geleden
schreef, maar die nooit eerder werd uitgevoerd.
Het stuk doet in de verte denken aan De kersenbi jter, de hilarische afscheidsvoorstelling van
De Federatie uit Maastricht, waarin auteur
Peer Wittenbols het publiek meevoert achter de
coulissen van een benefietavond voor kankerpatientjes. Van de eigenlijke optredens op die
avond maken we als toeschouwer niets mee,
en het belangrijkste verschil met het stuk van
Englander is, dat de toeschouwers bij de laatste
als het ware vddr en achter de schermen tegelijk
zijn. De tekst van de Renny M. Show mag misschien minder krachtig en compact zijn dan die
van Wittenbols, het spel dat schrijver en regisseur spelen met werkelijkheid en illusie is veel
intrigerender.
Net als in Bernhard is vooral het deel voor
de pauze sterk. De overrompelende sensatie
bij deze voorstelling niet alleen publiek te zijn,
maar ook publiek te spelen irriteert en kietelt
de toeschouwer in ongeveer gelijke mate. Het
tempo van de gebeurtenissen op en rond de
opnameset ligt hoog, de grappen zijn flauw
genoeg om leuk te zijn en het „wij-gevoel" onder de toeschouwers stijgt tot ongekende hoogte. In het laatste deel wil Englander echter
teveel. De bejaarde tweelingbroers om wie de
show is opgebouwd blijken beiden op een
totaal verschillende manier in het verleden,
lees: de oorlog, te hebben gestaan. Raakte de
een gandoctrineerd door strikte nazi-principes, de ander werd opgevoed volgens een
orthodox-joods stramien. De ervaringen van
de oorlog en van later bepaalden hun levens op
een wijze die nog altijd felle emoties oproept.
Het zijn juist die emoties - waarmee Englander het stuk mogelijk enige maatschappelijke
relevantie wilde geven - die de show, maar
helaas ook de voorstelling enigszins uit de rails
laten lopen. Die wordt als het ware te zwart
om nog black comedy te kunnen zijn, en te serieus om nog camp te kunnen zijn - waarmee
naar het einde toe de Renny M Show toch nog
iedere toeschouwer van zich vervreemdt die
gaandeweg steeds meer bereid was zich aan
Englanders buitenissigheden over te leveren.
j os Nijhof

Muziek
Ik doe wat ik doe
Na de teksten van o.a. Drs. P en Raymond
van het Groenewoud verscheen in de reeks
Pluche, bibliotheek van Nederlandse chansons
en cabaretliederen, een verzameling liedteksten

van Lennaert Nijgh. „Lennaert wie?", kan de
lezer die zich nooit echt verdiepte in het Nederlandse chanson zich misschien afvragen. Van
beide andere heren hebben ze ongetwijfeld al
gehoord, omdat zij ook hun eigen liedjes vertolken. Nijgh deed dat nooit en ik heb me laten vertellen dat dat ook maar goed is... En toch moeten
deze zinnen elke Nederlandstalige vertrouwd
in de oren klinken:
Zo te sterven op het water
met je vleugels van papier,
zomaar drijven, na het vliegen
in de wolken dri jfje bier.
Verdronken vlinder is nog altijd een van
de populairste liedjes van Boudewijn de Groot.
Lennaert Nijgh schreef tientallen teksten voor
De Groot, waaronder veel van zijn allerbeste en
allerbekendste. Nijgh en De Groot groeiden
beiden op in dezelfde straat in Heemstede, een
stadje ten zuiden van Haarlem (De Groot werd
wel geboren in Nederlands Indi4 Ze volgden
allebei de HBS in Haarlem en daarna de filmacademie in Amsterdam. De allereerste tekst
die Lennaert voor Boudy, zo heette Boudewijn
toen nog, schreef, schept de jongensachtige sfeer
onder middelbare scholieren:
En 's avonds op het stille strand,
dan is er weer iets aan de hand,
dan komt er een geweldig feest,
zoals er nooit een is geweest,
dan wordt het strandvuur opgestookt,
waarop men lekker worstjes kookt
en met transistors in de hand
trekt heel de troep weer naar het strand.

In mei 1964 droomt het duo ervan met dit
liedje de hitparade te veroveren. Dat lukt niet, al
laat het succes niet zo lang op zich wachten. In
1965 scoren ze een heuse hit met Meisje van zestien, een vertaling (via een Engelse omweg) van
een lied van Charles Aznavour. De beginregels
wekten al meteen de aandacht:

Ze woonde in een villawi jk,
Haar ouders waren stinkend rtjk.

Het paste in de tijdgeest. Na het Internationale succes van Dylan en Donovan, zou Boudewijn
de Groot de eerste Nederlandstalige protestzanger worden. Lennaert Nijgh leverde vertalingen
van klassiekers als The Times they're a-changin'
van Bob Dylan en The Universal Soldier van
Buffy Sainte-Marie. Helemaal zelf schreef hij in
1965 Welterusten, meneer de president, waarmee
Boudewijn alweer de eerste was die een anti-Vietnamlied in het Nederlands zong:
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Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten,
eenzaam stervend in de verre tropennacht,
laat die weke pacifistenkliek maar praten,
meneer de president, slaap zacht!

Die weke pacifistenkliek zou zich weldra bekeren tot de Flower Power en het stond buiten
kijfdat De Groot/ Nijgh de eerste Flower Power
plaat in Nederland zouden maken: de historische elpee Picknick uit 1968.
Maar daarvoor probeerde Lennaert Nijgh
ook nog gewoon te overleven. Dat deed hij onder andere door Haarlemse volksliedjes te
schrijven op bestelling. Die werden vertolkt
door Cobi Schreijer, coryfee uit de vroege
Nederlandse folkrevival, in haar Taveerne De
Waag in Haarlem, waar ook Boudewijn de
Groot voor 't eerst op een podium stond. In
De Waag ontmoette Nijgh zijn eerste grote
liefde, Joke, die het een klein jaar later voor
bekeken hield en naar Engeland vertrok.
Sindsdien zou de verloren liefde, het verloren
geluk, een constante worden in de teksten van
Lennaert Nijgh, die voorheen al niet echt een
vrolijke Frans was. Zijn teksten werden een
manier om te overleven, naast de drank en de
drugs. De tweede elpee van Lennaert en Boudewijn heette dan ook niet toevallig: Voor de
overlevenden. Het wordt de meest weergaloze
verzameling liedjes die ze samen op de plaat zetten. Naast de eerder geciteerde Verdronken Vlinder, bevat het album klassiekers als Testament,
Na tweeentwintig jaren in dit leven
maak ik het testament op van mijn jeugd

„Vrienden van vroeger"
't Is eindelijk een feit:
ik weet, ik ben volwassen,

a)
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ik moet nu op gaan passen
met werk en geld en tijd.

En natuurlijk Beneden alle peil en Land van
Maas en Waal. Dat laatste mag dan al opgewekt
klinken, het is alweer een lied waarin Lennaert
Nijgh schrijft dat het geluk niet hier en nu ligt,
maar ergens anders, in de vage toekomst of een
ver verleden:
Want daarachter de hoge bergen
Ligt bet Land van Maas en Waal.

In 1970 zal hij dat herhalen in de vertaling
van een Frans chanson voor Ramses Shaffy en
Liesbeth List:
Het gras zal alti jd groener zijn
aan de andere leant van de heuvel
en na de laatste horizon
begint misschien een andere tijd.
Lennaert Nijgh (°1944) - Foto Piet van Leeuwen.

En in Testament stond ook al te leven:

Daar sluipt de groengevlekte kat
En heeft de merel al te grazen,
De leguaan gaat bellen blazen,
Kruipt op vi if poten over 't pad.

Of de argeloze „popsongluisteraar" daar
meteen het einde van de Tuin van Eden en het
begin van dit aardse tranendal uit afleidde, is
een andere vraag. Maar de kwistig rondgestrooide muziekarrangementen die veel van een roes
of een trip hadden, maakten dat vloeiende rijtjes
rijmende Nederlandse woorden ruimschoots
voldoende waren. Ze ook nog begrijpen kon later wel, in de jaren zeventig bijvoorbeeld. Over
Pastorale, die grote hit voor Ramses Shaffy en
Liesbeth List, schrijft Nijgh zelf: „Ramses begreep absoluut niet wat hij daar stond te zingen,
maar verzekerde mij dat hij het wai.aaanzinnig
mooi vond". Het laatste grote samenwerkingsverband tussen Nijgh en De Groot was de plaat
Hoe sterk is de Eenzame fietser. De twee hadden
elkaar uit het oog verloren en liederen als Terug
van weggeweest en 1Vat geweest is, is geweest belichaamden dat. Tante Julia werd een klassieker
maar de plaat bevat ook een prachtig miniatuurtje, een onsterfelijk kerstliedje waarvan Boudewijn de Groot 25 jaar later nog zegt dat het „het
dichtst bij mijn karakter en mijn 'oerstemming'
ligt": Onderweg.

De vleesboom rijst het water uit
En rinkelt met zijn glazen snaren,
Er zit in de kristalpilaren
Een uil die schuine liedjes fluit.

Nu is de nacht
zacht als de sneeuw
en alles staat stil in de kou.
Valt er van ver

Ile behoorde immers tot die groep van mensen

voor wie 't geluk toch altijd harder liep.

Vandaar allicht dat Nijghs leven, althans dat
van de Nijgh uit de teksten, een vruchteloze
queeste naar het geluk is. Tientallen liedjes gaan
over reizen, zwerven, vluchten uit het land, uit
de maatschappij, uit de werkelijkheid. Dat laatste gebeurde vooral op de elpee Picknick, zoals
gezegd de eerste Nederlandstalige Flower Power plaat, die baadde in een zweverige, psychedelische mist. Boudewijn de Groot gaf later toe
dat hij een getrouwe pendant van het legendarische Beatles-album Sergeant Pepper's Lonely
Hearts Club Band wilde maken. Geen openluchtconcert, zoals The Fab Four maar: Lennaert Nijgh en ik, we geven een Picknick. Nijgh
kan er zijn gave om Nederlandse woorden te laten klateren als bergbeekjes in botvieren:

een ster op mijn pad,
dan neem ik hem mee voor jou.

Het zou tot 1996 duren voor dit wonderduo van het Nederlandse chanson elkaar terugvindt. Maar, Lennaert Nijgh schreef niet alleen
voor zijn bloedbroeder Boudewijn de Groot.
Hij leverde teksten voor flinke hits van Rob
de Nijs: Alles wat ademt, Malle Babbe, Zuster
Ursula, Mirella en Bier is bitter. Die laatste erg
meezingbare deuntjes werden commerciele
successen maar Nijgh voelde zich er, ook aan
de voetnoten te lezen, slecht in thuis. Voor zijn
(ex-)vrouw, Astrid Nijgh, schreef hij dozijnen
teksten waaronder het veelbesproken lied dat
de titel gaf aan deze bundel: Ile doe wat ik doe,
over een prostituee. Hij haalde zijn inspiratie
in de Haarlemse hoerenbuurt. Het boek bevat,
zoals elke bundel in deze Pluche-reeks, een
CD, in dit geval De Razende Bol, een folkrockplaat van Astrid Nijgh, waarvoor Lennaert
twaalf zeemansliedj es schreef of vertaalde.
Naast de reeds vermelde chansonniers, schreef
hij ook nog voor Adele Bloemendaal en Jasperina de Jong en blijft hij onsterfelijk door die ene
maar wel sublieme vertaling van Jacques Brels
Chanson des vieux amants.
Ji j built al lang niet meer zo snel,
ik laat me niet zo vlug meer gaan,
we houden onze woorden binnen.
Maar al beheersen we bet spel,
een ding bliift toch altijd bestaan:
de zoete oorlog van het minnen.

Zo zingbaar was Ernst van Altena niet altijd.
Maar, Van Altena bezat wel alle rechten voor
Brelchansons in het Nederlands en dus bracht
Liefde van Later Nijgh geen gulden op, ook al
werd het een vast nummer in het repertoire van
Herman van Veen.
Ik doe wat ik doe is een belangrijke bundel, al
was het maar omdat enkele van de liederen mijlpalen zijn geworden in de geschiedenis van het
Nederlandse chanson. In het boek staan de teksten alfabetisch gerangschikt. De hierboven geschetste geschiedenis gaat verloren, maar zo ga
je de teksten wel weer als gedichten lezen, los van
de vedetten die ze hebben gezongen; en die proef
doorstaan ze met glans.
Wim Chielens
LENNAERT NIJGH, Ile doe wat ik doe, Nijgh & Van Ditmar,
Amsterdam, 2000, 352 p.

Het MIM open voor het publiek !

Eindelijk! Belgie heeft een MIM, een MuziekInstrumentenMuseum. Eigenlijk werd het
al gesticht in 1877 als studieverzameling voor de
studenten van het Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Ondanks alle mogelijk denkbare nonchalance en onachtzaamheid was die
verzameling een eeuw later uitgegroeid tot een
van de topcollecties in de wereld. Maar ze was
wel zeer lamentabel gehuisvest en werd op
deerniswekkende wijze aan het publiek voorgesteld. In 1978 kocht de overheid - zonder
concreet bestemmingsplan - het verlaten Old
England grootwarenhuis op de hoek van de Hofberg en het Koningsplein, hartje Brussel. In
1987, na nog eens tien jaar leegstand, werd besloten daar het instrumentenmuseum in onder te
brengen. Restauratie en verbouwing duurden
van 1988 tot eind 1998. Op 10 juni 2000 gingen
de deuren open. Eindelijk...
In de lange voorgeschiedenis wisselen succesrijke aankopen van waardevolle stukken of met
kommer en kwel omtrent een degelijke bewaring, bestudering en tentoonstelling ervan. De
eerste conservator, Victor Mahillon, begon met
een kleine 200 instrumenten: Europese uit de
Fetis-collectie en Indische uit de schenking
Tahore-Leopold II. Toen hij in 1924 overleed,
had hij 3300 instrumenten verzameld en wetenschappelijk beschreven in een vijfdelige Catalogue descriptif et analytique. Daarbij waren
belangrijke collecties als Contarini-Correr (17e18e-eeuwse Italiaanse instrumenten), Snoeck
(436 instrumenten uit Nederland en Belgie) en
zijn eigen unieke Sax-verzameling. Pas vanaf
1896 kreeg hij hulp van een adjunct, Ernest Closson. Die hele onschatbare verzameling, aanvankelijk verspreid over de zolders van het conservatorium, werd vanaf 1908 tentoongesteld
- opgestapeld is een betere term - in een heren
huis op de hoek van de Kleine Zavel en de Regentschapsstraat. Het „museum" was slechts
enkele uren per week te bezichtigen. De volgende conservators, Ernest Closson (1924-'36),
Herman Closson (1936-'45) en Rene Lyr (1945'57), moesten het weer alleen zien te rooien, zonder personeel en met een steeds afnemend, beschamend laag budget: na 1945 amper 3000
frank per jaar! Conservator Roger Bragard
(1957-'69) deed het tij keren: er kwam wetenschappelijk personeel, spreiding van de huisvesting liet toe reserves en publieke tentoonstellingsruimten te scheiden en er werd budget
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vrijgemaakt voor nieuwe aankopen en voor onderhoud en
presentatie van het kostbare bezit. Er kwam ruimte voor concerten, geleide bezoeken, werkateliers, fotolabo, bibliotheek.
De eerste stap naar wat een modern museum moest worden
was genet. Zijn opvolgers Rene
de Maeyer (1969-'89) en Nicolas Meus (1989-'94) legden nog
meer de nadruk op het naar buiten treden van het museum als
centrum voor muziekcultuur
en als wetenschappelijke instelling. Wekelijkse concerten, wisselende thematische tentoonstellingen, dienstverlening voor
onderzoekers, een gespecialiseerde bibliotheek, studiecentra voor volksmuziek en voor
orgelbouw, een eigen wetenschappelijk tijdschrift... waren
zovele aspecten die het museum Gevel van het Muziekinstrumenten Museum te Brussel.
ver deden uitstijgen boven de
oorspronkelijke studiecollectie voor de conserbezoek een onvergetelijke belevenis is." Het
vatoriumstudenten. In 1992 werd het museum
nieuwe complex omvat twee historische geboudan ook losgekoppeld van het conservatorium
wen: Old England, een art nouveau ijzer-en(Ministerie van Onderwijs) en als IVe departeglas-constructie van Paul Saintenoy en het aanment aangehecht aan de Koninklijke Musea
palende Guimardgebouw met gevel in de
voor Kunst en Geschiedenis (Ministerie voor
neoklassieke bouwstijl van het Koningsplein.
Wetenschapsbeleid). Ook die beslissing was
In het eerste bevinden zich de entreehal, de
meer dan 20 jaar blijven hangen. Al die jaren
museumwinkel, de bibliotheek, het restaurant
werkte het personeel als „losse medewerker",
en de concertzaal, in het tweede zijn de tentoonzonder statuut en zonder ancienniteit. Kon het
stellingszalen ingericht. Een achterliggende
museum zich tussen pakweg 1960 en 1990 eindenieuw gebouwde vleugel biedt ruimte aan de
lijk profileren als wetenschappelijk centrum,
reserve en de technische ateliers. De huidige colvoor de bezoeker bleef het een trieste vertoning.
lectie telt zo'n 7000 stuks waarvan er een 1500
De collectie lag verspreid over een vijftiental
worden tentoongesteld, omkaderd met 700
adressen, in de eigenlijke tentoonstellingszaiconografische documenten en een 200 luisterlen (Kleine Zavel) bleef de opstelling onveilig en
voorbeelden, te beluisteren met koptelefoon.
onesthetisch. Het museum was slechts tien uur
De opstelling is onderverdeeld in vier grote
per week open, op voorwaarde dat de zaalwachhoofdstukken. Het eerste, Musicus mechanicus ,
ters kwamen opdagen.
gaat over klank en sonoriteit en bevat zowel
Nu, anno 2001, is ook het huisvestingspro18e-eeuwse mechanische instrumenten als hebleem opgelost en kan er eindelijk doelgericht
dendaagse elektro-akoestische geluidsbronnen
naar het grote publiek worden gewerkt. Huidig
waar de bezoeker overigens zelf mee kan expericonservator Malou Haine verwoordt het zo:
menteren via twee interactieve computerpro„Het MIM wil multifunctioneel zijn, een zo
gramma' s. Het tweede hoofdstuk toont Traditie
ruim mogelijk publiek - vooral kinderen - bein de wereld, nl. Europese volksinstrumenten en
reiken, maar wil zich ook richten tot gespecialihet buiten-Europese instrumentarium. Westerse
seerde vorsers. Een groot en open muziekcenkunstmuziek biedt dan het historisch overzicht
trum, een kijk- en luistermuseum waar elk
van de Europese instrumentenbouw en ten slot-

te is er een aparte verdieping
getiteld Snaren en klavieren.
Deze vier grote groepen zijn
dan nog eens zeer functioneel
opgesplitst in 89 thema's die
de instrumenten in hun historische en sociale context plaatsen. Zo by. „muziek aan het
Franse hof in de 17e eeuw",
„het harmonieorkest in de
tijd van Mozart", „accordeon:
piano van de armen".... Daarbij
valt zoveel fraais te bekijken en
te beluisteren dat meer dan een
bezoek noodzakelijk blijkt.
Speciaal voor de jeugd zijn er
pedagogische dossiers als klassikale voorbereiding op de thematische rondleidingen maar
er zijn ook „museumateliers"
(zelf werken rond klank en instrumenten op vakantiedagen)
en er is bovendien de zaal De
tuin van Orpheuswaarkinderen

op actieve ontdekkingstocht
gaan, een project bekroond
door de Koning Boudewijn
Stichting. Ook voor volwassenen is er een ruime keus aan thematische groepsbezoeken, aan
wekelijkse concerten (donder- De spiegelzaal - Foto MIM - L. Schrobiltgen.
dagavond), aan publicaties (beHet MIM bevindt zich vlakbij het Centraal Station aan de
zoekersgids, thematische brochures, eigen tijdHofberg 2. Open op dinsdag, woensdag ,vrijdag van 9u30
schrift). Voor de onderzoeker staat een bibliotot 17 uur, op donderdag van 9u30 uur tot 20 uur, zatertheek met 30.000 documenten ter beschikking.
dag en zondag van 10 uur tot 17 uur. Toegang 150 BEE
Tel 02/545.01.30.
Het klanklaboratorium hoort tot een project
van de Europese Commissie in samenwerking
met de universiteiten van Edinburgh, Leipzig en
de Cite des Sciences et de l'Industrie uit Parijs.
Film
Het MIM werkt ook mee aan een internatioGoudkoorts en Gouden Kalveren
naal project gecoordineerd vanuit Den Haag,
Een nieuw elan voor de Nederlandse film
dat honderden technische bouwplannen van
Na de Gouden Eeuw in de schilderkunst lij kt
historische instrumenten aanbiedt. Voor de
nu voor de Nederlandse film een nieuwe Goutoekomst staat de uitgave van cd-opnamen van
den Eeuw aangebroken. Let wel: voor de finaninstrumenten uit de collectie op stapel en er
ciers van Nederlandse speelfilms. Want hoewel
wordt gewerkt aan de voortzetting van de wetenhet feit dat er momenteel in Nederland een
schappelijke catalogus. Met dit alles worden de
recordaantal films in productie is, doet vermoemuseumfuncties nu eindelijk volwaardig gereden dat er een nieuwe opleving van de Nealiseerd: een unieke collectie grondig wetenderlandse filmcultuur gaande is, wordt die nieuschappelijk bestuderen en conserveren, maar
we Gouden Eeuw vooral gekenmerkt door
evenzeer publieksvriendelijk en educatief laten
goudk6Orts. Nog nooit was het zo gunstig om in
zien en laten Koren.
Nederlandse films te investeren. Sterker nog:
Hendrik Willaert
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dankzij een pakket aan voordelige fiscale maatregelen is het
bijna onmogelijk geworden om
geld aan een Nederlandse speelfilm te verliezen. Sprak men
voorheen bij een budget van vijf
miljoen Nederlandse guldens door diverse fondsen gesubsidieerd - al van een „dure" film,
tegenwoordig kijkt men niet
meer op van enkele tientallen
miljoenen guldens, of in een enkel geval (de film over ex-Greenpeace milieuactivist Paul Watson Ocean Warrior) van een
begroting die de honderd miljoen overstijgt.
„Mariken", een film van Andre van Duren, met o.a. Jan Decleir en Laurien
Het begon allemaal in 1998, van den Broeck.
toen op het Nederlands Film
het gros in de loop van 2001 in de NederlandFestival Fine by (Film Investeerders Nederland)
werd gepresenteerd, het geesteskind van een aanse bioscopen wordt verwacht, met de explital zogeheten „paarse" politici, deeluitmakend
ciet voor een jeugdig publiek bedoelde Costa
(Johan Nijenhuis) en de Ronald Giphartvan regeringscoalitie van liberale en sociaaldemocratische politieke partijen. Niet meer
verfilming 1k ook van jou (Ruud van Hemert)
als belangrijkste exponenten. Er waren creatieoverheidsgeld zou de zich in het slop bevindenve en commerciele flops, zoals Herman van
de Nederlandse filmindustrie erbovenop moeten helpen, maar de slapende tegoeden van „suiVeens Nachtvlinder, waarvan het bezoekerskeroompjes en rijke tandartsen". Die term was
aantal de tienduizend niet zou halen. Er was
niet helemaal toevallig gekozen, want al in 1995
het bescheiden succes van de sympathieke lowhad producente Clea de Koning, samen met rebudgetfilm Rent-a-Friend van Eddy Terstall.
gisseur Robert Jan Westdijk bij de succesvolle
En er was de tijdens het meest recente Nederlands Film Festival met de belangrijkste Nederfilm Zusje, nog voordat er sprake was van enige
landse filmprijzen, de Gouden Kalveren, bevorm van regelgeving, bewezen met een zogeheten commanditaire vennootschap (cv) geld te
kroonde politiefilm Lek (Jean van de Velde), die
kunnen genereren voor hun eerste speelfilm.
de als „magisch" ervaren grens van 100.000
Geld dat inderdaad afkomstig was van „kleibezoekers wist te doorbreken. Datzelfde festine" investeerders.
val werd geopend met de debuutfilms Wilde
Door het voor particuliere beleggers nagemossels (Erik de Bruyn), waarvan evenals bij
noeg risicoloos te maken om in Nederlandse
Rent-a-Friend en Lek slechts een gedeelte van de
films te investeren (dankzij belastingaftrek en
begroting door middel van een cv-constructie
gegarandeerde rendementen van een tot enkele
werd gedekt.
In de decembermaand bereikten een recordtientallen procenten) hoopte men de speelfilmaantal aan films die (mede) dankzij de nieuindustrie te vergroten, het risico voor de productiehuizen te spreiden en en passant in een veilige
we belastingmaatregelen gerealiseerd hadden
aftrekpost te voorzien.
kunnen worden, de Nederlandse bioscopen,
Wie iets over de Nederlands film te weten
waaronder de kinderfilm Mariken (Andre van
wilde komen deed er beter aan de economiekaDuren), de als geheide Kersthit gepresenteerde,
ternen van de kranten te raadplegen dan de
maar door de pers zuinig gerecenseerde komekunstpagina's.
die Babs (Irma Achten), de auteursfilm De
Inmiddels zijn de eerste volgens de nieu-we
omweg (Frouke Fokkema) en de voetbalfilm
belastingmaatregelen gefinancierde films geDe ZwarteMeteoor (Guido Pieters).
reedgekomen, hoewel, rekeninghoudend met
Belangrijker is dat de door financiers en ineen gemiddelde productietijd van twee jaar,
vesteerders genegeerde discussie over de identi-

teit van de Nederlandse film en de kwaliteit van
de Nederlandse filmcultuur, ook weer geopend
werd. Aanvankelijk werden degenen die durfden op te merken dat tientallen nieuwe Nederlandse speelfilms per jaar misschien wel gunstig
waren voor de portemonnees van individuele
beleggers (en iets minder gunstig voor de schatkist, die immers belastinginkomsten misliep,
reden waarom de cv-constructies inmiddels aan
diverse herzieningen onderhevig zijn), maar die
zich afvroegen waar en door wie al die films bekeken moesten worden, voor zwartkijkers uitgemaakt. Maar inmiddels had men - nog voordat
de film een prijzenregen ten deel viel en dankzij
een heruitbreng zijn bezoekersaantal zag stijgen
- moeten constateren dat de vaardig geconstrueerde en door de pers welwillend ontvangen
policier Lek niet de beoogde publieksaantallen
had bereikt.
Op het in september gehouden Nederlands
Filmfestival discussieerden diverse vertegenwoordigers van het Nederlandse filmbedrijf
daarom met elkaar over „Het imago van de Nederlandse film". Voorzichtig viel de conclusie te
beluisteren dat met het klakkeloos kopieren van
Amerikaanse succesformules de Nederlandse
speelfilm (die met het oog op de internationale
markt ook nog eens in het Engels moest worden
opgenomen) hoe dan ook het onderspit zou delyen. Waarom zou de bioscoopbezoeker, die in
Nederland gemiddeld een keer per jaar naar de
film toegaat, een kaartje kopen voor een film die
met minder financiele, technische en infrastructurele middelen was gerealiseerd dan een concurrerende Amerikaanse kassakraker?
Naar analogie van de situatie in de Nederlandse popmuziek, waarin Nederlandstalige en
zelfs in regionale dialecten gezongen liedjes
steevast de hitlijsten bereikten, gingen stemmen
op dat de Nederlandse filmcultuur zou moeten bestaan uit eigenzinnige en identificeerbare handschriften.
Er werd een voorbeeld gevonden in de
Friese film De ffike (Steven de Jong) die op
regionaal niveau een groot succes bleek. Maar
met name de openingsfilm van het Nederlands
Film Festival Wilde mossels bewees dat de combinatie van herkenbaarheid en artistieke durf
met name de jonge bioscoopbezoekers en de
Nederlandse critici wist aan te spreken. De film
over een drietal in hun eigen landschap ontheemde Zeeuwse jongeren, die droomden van
een leven buiten de Zeeuwse horizon, maar die

in praktijk maar moeilijk de grenzen van hun
leven wisten te overschrijden, werd zowel bekroond met de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek als de CJP-Jongerenprijs. Het Zeeuwse
land was door regisseur Erik de Bruyn met
flair en visuele moed in beeld gebracht, zijn
verhaalstructuur voorzag in breed aansprekende thema's als weemoed, liefde en romantiek,
en wist ook de voor elke generatie weer actuele
worsteling met ouders en gezag in een spannende plot te verpakken.
Ook Mariken en De Zwarte Meteoor weken
of van het verlangen om groots en internationaal van opzet te zijn. Het in de Middeleeuwen
gesitueerde sprookje Mariken, over een weesmeisje dat de wijde wereld intrekt en met haar
onbevooroordeelde blik verschillende mensen
anders doet nadenken over klassieke thema's
als familie en vriendschap, was zelfs opmerkelijk aglamoureus. De klemtoon op herkenbare acteerprestaties sprak zo aan bij het uit
jeugdige bezoekers bestaande publiek van het
Cinekid-festival, dat de film daar de publieksprijs in de wacht wist te slepen. De Zwarte
Meteoor vertelde het verhaal van de vriendschap tussen een zwarte Zuid-Afrikaanse voetballer en een Twentse puber en bracht op sympathieke wijze een episode uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis tot leven.
Een conclusie trekken uit deze ontwikkelingen in de Nederlandse filmindustrie en -cultuur is voorbarig. Groots opgezette, internationaal georienteerde producties als The Hollywood Sign (naar het boek van Leon de Winter),
de remake van De lift van Dick Maas en de Harry Mulisch-verfilming The discovery of heaven
(Jeroen Krabbe) moeten nog bewijzen of Nederland een medespeler in de Hollywoodmachinerie kan worden. Ondertussen geven films
als Wilde mossels en Mariken voldoende hoop
voor het volwassen worden van een eigen filmcultuur.
Dana Linssen

Film: cultuur en economie

Sinds 1964 voert Vlaanderen een eigen filmbeleid. Nederlandstalige Belgische films heetten sindsdien „Vlaamse films". Aan dit mediabeleid werden tot vandaag voortdurend correcties aangebracht. Immers, tot een continue
filmproductie kwam het nooit, en dit ondanks
het aanwezige talent van talrijke filmmakers.
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Enerzijds is er het te beperkte budget dat de
overheid voor de audiovisuele sector beschikbaar stelt, anderzijds is er de omslachtige procedure bij de behandeling van de aanvragen tot
productie-ondersteuning.
Tot 1993 behoorde het filmbeleid tot de bevoegdheid van het Ministerie van Cultuur en
dat van Economie. In 1994 werd de dienst Media
in al zijn aspecten toegevoegd aan het Ministerie
van Economie, KM0 en Landbouw. Daarop
poogde de bevoegde minister het medialandschap te herstructureren: hij richtte in 1999
een „vzw Vlaams Audiovisueel Fonds" op met
aan het hoofd een nog aan te stellen filmmanager. Hoewel het filmproductiebudget met
100 miljoen BEF werd verhoogd tot zowat
430 miljoen BEF, blijven de problemen van
de sector onopgelost. Op 13 juni 1999 kwam
een nieuwe regering aan het bewind en worden opnieuw wijzigingen aan het mediabeleid
voorgesteld... Kortom, de Vlaamse overheid
weet niet goed weg met haar mediabeleid. Met
alle gevolgen voor die sector.
In de tweede helft van de jaren negentig besloot de Vlaamse overheid de filmsector te laten doorlichten. Dit beleidsgerichte onderzoek
werd uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen (RUCA) en het Antwerpse bureau Policy
research Corporation o.l.v. prof. Chris Peeters.
Het werd afgerond in januari 2000. De resultaten verschenen onder de titel Economische
impact van de film in Vlaanderen, een belangrijke studie die voor het eerst een grondige kijk
biedt op wat de filmsector in Vlaanderen betekent .
In een eerste deel worden de lange speelfilm,
de korte film, de animatiefilm, de documentaire, de tv-fictie en de kunstfilm wetenschappelijk
en gedetailleerd in kaart gebracht, zowel wat de
productie als wat de distributie en de exploitatie
betreft. Daarop analyseren prof. Peeters en zijn
medewerkers Tom Thijssens en Harry Webers
de directe en indirecte economische betekenis
van de activiteiten van deze sector.
Zo komen ze o.m. tot de constatering dat de
gemiddelde Vlaamse lange speelfilm met een
budget van 60 miljoen BEF gemiddeld 81 miljoen BEF genereert aan toegevoegde waarde in
de sector zelf en in de toeleveringsindustrie. Dit
is voor 70% toe te schrijven aan de productieactiviteiten die elke speelfilm met zich meebrengt. Per Vlaamse lange speelfilm vloeit er
dus gemiddeld circa 15 miljoen BEF terug

naar de overheid. Zuiver economisch gezien
blijft de impact van de Vlaamse filmsector
niettemin gering: slechts 0,10 % van het bruto
binnenlands product.
Wat de lange speelfilm betreft, stellen de
onderzoekers bovendien dat zelfs publieksfilms als Max (643.648 toeschouwers) en Oesje
(670.609 toeschouwers) niet in staat zijn om
zonder overheidssteun alle financiële investeringen terug te winnen.
Hoewel de economische impact veel groter
is dan men kon vermoeden, is het zo dat louter
economisch bekeken de Vlaamse filmproductie
op zich weinig reden van bestaan heeft.
Het onderzoeksteam beschouwt film gelukkig ook als een „vorm van culturele expressie": film als cultuurdrager en als uitdrukking
van een Vlaamse identiteit binnen het WestEuropese wereldbeeld. Het filmbeleid moet
in de eerste plaats uitgaan van het culturele
belang van de sector. Deze conclusie staat wel in
sterk contrast met het besluit van de Vlaamse overheid om in 1994 de audiovisuele sector
over te hevelen naar het Ministerie van Economie. Het gevolg was uiteraard dat de filmsector vooral vanuit economisch oogpunt werd
beoordeeld. Steen des aanstoots was en blijft
vooral de minimale publieke belangstelling
voor een aantal Vlaamse films. Daarbij vergeet
men volgens de onderzoekers dat ook op wereldvlak slechts ongeveer een op zeven a tien
films een succes is. Bovendien wijzen ze op
de gebrekkige of vaak onbestaande promotie,
distributie en exploitatie van de eigen producties.
Bijzonder interessant is het hoofdstuk
waarin wordt nagegaan hoe de overheid door
bijsturing van haar filmbeleid kan bijdragen tot een ontwikkeling van de audiovisuele
sector. De onderzoekers analyseren alle aspecten van drie prognoses voor 2000-2010: een
eerste waarbij alle overheidssteun wegvalt, een
tweede waarbij het vandaag gevoerde beleid
wordt voortgezet en ten slotte een derde
waarin ze maatregelen voorstellen die moeten
leiden tot het oplossen van de crisis. Deze laatste zijn o.m. het invoeren van de „willekeurige
afschrijving" (de zogenaamde taxshelter, d.i.
een vorm van belastingvrijstelling voor de investeerder), een hechte samenwerking tussen
de openbare omroep (televisie) en de filmsector, gekoppeld aan de verhoging van de dotatie,
het operationaliseren van het „Vlaams Audio-

visueel Fonds", het aanstellen van een filmmanager en het reorganiseren van de filmscholen.
De resultaten van de studie Economische
Impact van de Film in Vlaanderen zijn niet zo
verrassend voor wie echt vertrouwd is met
deze sector. Ze zijn echter bijzonder belangrijk omdat de overheid nu beschikt over een
objectieve analyse en over objectief cijfermateriaal, niet alleen in verband met de directe maar
ook met de indirecte economische effecten
van een functionerende filmindustrie. Dat cultuur, op zichzelf waardevol, ook economisch

gezien allesbehalve totaal verliesgevend is,
bewijst het feit dat als gevolg van de basisinvestering van het Vlaamse filmfonds, die nu ongeveer zowat 430 miljoen BEF bedraagt, en
de bijkomende prive-investeringen (gemiddeld
zowat een derde daarvan) de „totale" gecreeerde productie-waarde in de binnenlandse economie 1,5 miljard BEF bedraagt. Dat betekent
„een zevenvoud van de initiele inbreng van
het Fonds Film in Vlaanderen".

Wim de Poorter

Economische
impact van de film in Vlaanderen. Aanbevelingen voor nieuw
beleid, Kluwer, 2000, 161 p.
CHRIS PEETERS, TOM THIJSSENS, HARRY WEBERS,
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Taal- en cultuurpolitiek
Het buitenland en wij
Op 8 augustus 2000 werd in Stockholm het
Cornelis Vreeswijksallkapet geopend. Dit kleine museum is gewijd aan de gelijknamige zanger van Nederlandse afkomst. Cornelis Vreeswijk werd in 1937 geboren in IJmuiden, maar
verbleef reeds vanaf 1949 in Zweden, toen zijn
vader in Stockholm een taxibedrijfje begon.
Als jonge student aan de toneelschool kwam hij
incontact met de bekende Zweedse folkzanger Fred AkerstrOm, die hem definitief richting
muziek stuurde. In 1964 verscheen Vreeswijks
eerste plaat: Ballader och oforskdmdheter. De onbeschaamdheden in kwestie zijn brutale liedjes
over hoeren, zwervers en dronkaards. Het album was een succes de scandale in het keurig
georganiseerde en paternalistische Zweden. De
radio- en televisiestations in het gastland van
de vrijpostige IJmuidense troubadour waren
van oordeel dat de meeste van zijn nummers
niet thuis hoorden in hun programmering. De
hoesj es werden voorzien van de beruchte doodshoofdsticker, de prille voorganger van het zwarte parental advisory klevertje dat sinds de jaren
tachtig al heel wat cd's nog een stuk aantrekkelijker heeft gemaakt voor weerbarstige tieners.
Maar Vreeswijk was inmiddels zo populair dat
hij het zich kon veroorloven om zelfde uitzending van zijn liedjes te verbieden.
Vanaf 1966 probeerde Vreeswijk ook voet
aan wal te krijgen in zijn geboorteland met in
het Nederlands vertaalde oudere nummers en
speciaal geschreven nieuw materiaal. Het werd
een flop, maar zes jaar later maakt hij desondanks toch een titelloze Nederlandse LP. En
met succes: de plaat haalde platina en het nummer De nozem en de non werd een hit. Latere
Nederlandse platen, met daarop liedjes als De
bekommerde socialist , Ik wil 't niet pikken en vertaalde nummers van de onder Pinochet vermoorde Chileense volkszanger Victor Jara hadden echter weer geen succes. Bovendien waren
de jaren zeventig voor Vreeswijk een periode
van escalerende persoonlijke problemen: zijn
drankzucht was mateloos en zijn huwelijk liep
finaal op de klippen. In 1982 verscheen zijn
beste Nederlandstalige plaat, Ballades van de

Gewapende Bedelaar, maar hij was op dat
ogenblik al een anachronisme in een Nederland zonder nozems en met steeds minder nonnen.
Ondanks zijn controversiele persoonlijkheid bleef Vreeswijk in Zweden wel altijd populair bij een schare trouwe fans. In 1987 overleed
hij aan leverkanker, maar zijn semi-legendarische status bleef overeind. De Zweden hebben
een Cornelis Vreeswijk-Stichting, een jaarlijks
muziekfestival rond zijn muziek en een Vreeswijk-Cultuurprijs. Nog bijna elk jaar verschijnt
onuitgegeven werk op cd. En net voor het museum zijn deuren opende, kreeg hij in de
Stockholmse wijk SOdermaln ook zijn eigen
park, met binnenkort misschien een borstbeeld.
Want niets is te veel voor de man over wie
de bekende Zweedse literatuurcriticus Bengt
Holmqvist ooit schreef: „Vreeswijk is het beste
dat wij sinds Rembrandt van Nederland hebben gekregen".
Ook in Nederland is er een bescheiden stijgende belangstelling voor de zanger merkbaar.
In 1999 werd daar het Cornelis Vreeswijk-Genootschap opgericht, dat Vreeswijk aan de vergetelheid wil ontrukken. Het Genootschap
organiseert Vreeswijk-dagen en legt op zijn Nederlands-Engelse website nauwgezet alles vast:
van Vreeswijks deelname aan de voorronde van
het Zweedse nationale songfestival in 1972 (een
bescheiden zesde plaats!) tot de vermelding van
De nozem en de non (met als opmerking: „een
liefdesgeschiedenis uit het provo-tijdperk") op
nummer 79 in een single top 100 in Het Parool
in juni 2000.
Cornelis Vreeswijk Genootschap, De Savorin Lohmanlaan 5111, NL-6813 BD Arnhem.
http://www.cornelisvreeswijk.nl
•

Jan Goossens (°1930) was jarenlang hoogleraar aan de universiteiten van Munster en
Leuven. Daarnaast was hij ook voorzitter van
de Kommission fur Mundart- and Namenforschung Westfalens. Goossens is nog steeds
uiterst bedrijvig. Op de website van de Katholieke Universiteit Leuven vinden we hem terug als
ere-gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde
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deutschen Sprach-und Literaturwissenschaft. Niederlande-Studien,Band22.Miinster/New York/Miinchen/Berlin:Waxmann Verlag GmbH, 2000. ISBN 3-89325-871-X.
•

Jan Goossens (°1930).

en bestuurslid van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie, die nog steeds zijn medewerking verleent aan tal van wetenschappelijke
projecten.
Bij Waxmann Verlag verscheen ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Goossens
een fors boekdeel in de reeks Niederlande-Studien. Eerder kreeg hij voor zijn zestigste en
vijfenzestigste verjaardag al twee Festschriften
aangeboden, waarin bevriende vakgenoten hem
hun essays aanboden. Deze Ausgewdhlte Schrif
ten zur niederldndischen und deutschen Sprachund Literaturwissenschaft bevatten uitsluitend

stukken van Goossens zelf en geven een representatief beeld van zijn wetenschappelijke bezigheden. Het is een doorsnee van bijna 40 jaar
arbeid op het terrein van o.a. de dialectologie,
sociolinguistiek, taalverzorging, fonologie en
middeleeuwse literatuur. De samenstellers presenteren hier met veel zorg een rijke verzameling artikelen, met de wens aan de auteur „dab er
weiterhin mit nicht nachlassender Schaffens
kraft die wissenschaftliche Diskussion bereichern mOge". Wie in het eerste nummer van de
43e jaargang van Ons Erfdeel Goossens' scherpzinnige stuk over de toekomst van het Nederlands in Vlaanderen las, zal geen moment twijfelen aan de onverminderde slagkracht van zijn
heldere aanpak.
en ROBERT PETERS (red.), Jan
Goossens, Ausgewdhlte Schriften zur niederliindischen und

HEINZ EICKMANS, LOEK GEERAEDTS

Eind september 2000 gingen de deuren van
het nieuwe Nederlands Instituut in Athene officieel open. Het NIA, de voortzetting van de Archeologische School der Nederlanden, bestaat
eigenlijk al een tijdje. Tot voor kort huisde de instelling op een bovenverdieping in de binnenstad. Ze houdt zich bezig met „alle wetenschapsgebieden waar sprake is van een directe relatie
tussen Griekenland en Nederland" en kan rekenen op financiële steun van de universiteiten van
Amsterdam, Groningen, Utrecht, Leiden en
Nijmegen. Daarnaast zijn er ook de helpende en
gevende handen van twee vriendenverenigingen
in beide landen en een aantal sponsors uit het bedrijfsleven.
Het NIA, dat nu in een statig neoklassiek
pand in de buurt van de Acropolis is gevestigd,
had de officièle opening nauwgezet gepland.
Rond hetzelfde tijdstip ging immers in de
Atheense Pinacotheek de expositie Griekse
Goden en Helden uit de Tijd van Rubens en
Rembrandt van start. Deze tentoonstelling om-

vat schilderijen van Vlaamse en Nederlandse
Meesters uit de 16e en 17e eeuw, geInspireerd
op de Griekse mythologie en geschiedenis.
Geen ongewoon onderwerp bij Rubens of
Van Dijck, maar wel een materie waarmee
Rembrandt zich zeer spaarzaam heeft beziggehouden. Een uitzonderlijk voorbeeld hiervan op deze tentoonstelling was zijn nooit eerder getoonde Minerva uit een Japanse privecollectie. In het NIA was rond hetzelfde thema
een aanvullende tentoonstelling to zien met
vijftig Vlaamse en Nederlandse gravures uit
dezelfde periode. Wie zelf wil zien hoe de oude
Meesters zich verdiepten in de wereld van chiton en peplos kan ook terecht in het Dordrechts
Museum, waar de Goden en Helden begin 2001
naar toe reizen en van 3 februari tot 6 mei verblijven.
Nederlands Instituut in Athene, Makri 11, 117 42 Athene,
Griekenland
Tel. + 30/1/9210760 - Fax: + 30/1/9210770
e-mail: nia@nia.gr
Griekse Goden en Helden uit de TO van Rubens en Rembrandt:
http://www.museum.dordt.n1
•

A Sdlas Csomagjdba / Uit het pak van Sjaalman is de titel van het zesde deel van de Nederlandisztikai Fiizetek oftewel Cahiers voor Neer-

landistiek, uitgegeven door het Centrum voor
Neerlandistiek te Boedapest.
In het voorwoord bij Uit het pak van Sjaalman schrijft hoofdredacteur Judit Gera dat de
tweetalige bundel het resultaat is van het werk
dat zij met haar studenten Nederlands tussen
1998 en 2000 verrichtte tijdens werkcolleges
moderne Nederlandse literatuur. De titel verwijst naar het gemengde karakter van de verzameling: het is een staalkaart van wat de hoogleraar en studenten in die periode bezighield en
boeide.

Uit het pak van Sjaalman bevat zowel essays
over als vertalingen uit de moderne Nederlandse literatuur. Gera zelf schrijft by. over het eerste
deel van de Inleidingvan Willem Kloos bij de Gedichten van zijn jong overleden vriend Jacques
Perk. Deze Inleiding, die ook in Hongaarse vertaling in de bundel staat, wordt als het poeticale
credo van de Tachtigers beschouwd, waarin
Kloos resoluut bepaalde tradities de rug toekeert en aansluiting zoekt bij de romantische
poezie van Wordsworth, Shelley, Keats, Tennyson, Swinburne en Rossetti. Voor Kloos is
fantasie de hoeksteen van de poezie, en ook het
grootse is van vitaal belang. Dichters (en ook
ware poezielezers) hebben een enorme creatieve kracht, het zijn adelaars onder de mussen,
„want het nietige, het nabijzijnde en voor ieder
zichtbare past den lieden, voor wie (...) het geheele leven eene oefenschool in braafheid is".
Naast deze bijdrage en andere essays over Nederlandstalige literatuur (over o.a. Willem Elsschot, Guido Gezelle en Herman Gorter) is er
ook een buitenbeentje: de vertaling van een brief
van Adam Franc junior uit Amsterdam, geschreven op 15 februari 1667. Franc, zoon van een pastoor in Kolozsvar, werd door de gemeente van
zijn vader naar het buitenland gestuurd om daar
te studeren. Zijn twee kompanen keerden in
1668 terug naar huis, maar Franc zelf bleef
spoorloos. In deze brief probeert hij een reden te
geven voor zijn afwezigheid. Zijn motieven om
niet naar Transsylvanie terug te keren zijn religieus geInspireerd. De niet nader genoemde bestemmeling van de brief krijgt het verwijt dat hij
te veel naar roddels luistert en dat zulks een goed
christen niet betaamt. Blijkbaar werd beweerd
dat Franc als handelaar in Holland werkte, maar
erger nog was dat men fluisterde dat hij met de
dochter van een rijke weduwe getrouwd was en
dus „een man in boeien (...) die met zijn vrouw
nooit meer naar zijn geboorteland zou kun-

nen terugkeren". En dat was net iets te veel
voor de vrome Franc.
A Sodas Csomagjdba / Uit het pale van
Sjaalman. Budapest: Nederlandiszitikai KOzpont, 2000.
ISBN963-463-412-5.
•

JUDIT GERA (red.),

In 1606 zond de VOC het kleine schip Duyf
ken uit om het „grote Zuidland" te zoeken. Kapitein Willem Janszoon vertrok in het Indonesische Banda en bereikte het schiereiland Cape
York. Hij bracht 300 km van de kustlijn in kaart,
maar verkeerde in de waan nog steeds langs de
kust van Nieuw-Guinea te varen. Hij keerde teleurgesteld terug, onbewust van het feit dat hij
net de eerste voor het nageslacht vastgelegde reis
naar Australia gemaakt had. Later werd de Duyf
ken na een paar schermutselingen met Spaanse
schepen onherstelbaar verklaard en aan haar lot
overgelaten.

Van dit schip werd een replica gebouwd op
de Lotteries Duyf ken Village scheepswerf, vlakbij het Western Australian Maritime Museum
in Fremantle. Op 12 januari 1997 mocht Prins
Willem-Alexander daar de eerste hand leggen
aan de kiel. Op 10 juli 1999 werd het schip te water gelaten. Op de webpagina van de Chevron
2000 Duyf ken Expedition kan men niet alleen
meer te weten komen over het bewogen bestaan
van de originele Duyf ken en de constructie van,
haar replica. Er is ook een dagelijks verslag te lezen van de „historic expedition of rediscovery"
die het schip ondernam van Fremantle naar
Queensland via de befaamde Spice Islands.
Het schip vertrok in april 2000 en de aankomst aan de Gold Coast was gepland rond
Kerstmis van dat jaar.
In het bovengenoemde Western Australian
Maritime Museum is ook het gereconstrueerde
deel van een ander VOC-schip te zien. De 56 meter Lange driemaster Batavia werd in 1628 op een
Amsterdamse scheepswerf gebouwd en zonk al
een jaar later toen ze voor de Australische kust
op een koraalrif liep. Driehonderd opvarenden
konden met sloepen een onbewoond eiland
voor de kust van Australia bereiken. Onbewust
van de nabijheid van het Zuidland gingen kapitein Francisco Pelsaert en een aantal bemanningsleden hulp halen in het drieduizend zeemijlen verderop gelegen Batavia.
Ook van de Batavia werd een replica gebouwd. Dat gebeurde op een werf in Lelystad
tussen 1985 en 1995. Dat kort voor de start van
het project het originele wrak werd opgedoken
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„Halve Maen" voor het World Trade Center
in New York.

was een meevaller voor scheepsbouwer Willem
Vos. Eind 1999 werd de nieuwe Batavia met behulp van een dokschip naar Sydney gebracht.
Tijdens de voorbije Olympische Spelen in Sydney deed de replica van het VOC-schip Batavia
dienst als ontvangstruimte voor o.a. leden van
het Koninklijk Huis, het Nederlands Olympisch Comite en de Nederlandse Olympische
delegatie. Tegelijkertijd liep in het plaatselijke
National Maritime Museum de tentoonstelling

De nieuwe Halve Maen was oorspronkelijk
een initiatief van Andrew Hendricks, een Amerikaanse dermatoloog met Nederlandse wortels. Hij wou de Nederlandse sporen in de Nieuwe Wereld onder de aandacht van de jonge
Amerikanen brengen. Het schip lag een tijdje
voor anker in Manhattan, maar men vond geen
permanente aanlegplaats, zodat het niet langer
goed werd onderhouden . Maar de huidige kapitein Chip Reynolds redde het schip net op tijd en
maakte het weer zeewaardig. Het is nu Reynolds
droom om het schip, dat momenteel in Albany
ligt, tot het middelpunt van een nieuw openluchtmuseum te maken.
Op 2 oktober 2000 kondigde George E. Pataki, gouverneur van de staat New York, aan dat
hij een subsidie van $300.000 ter beschikking
stelt van de Albany Local Development Corporation. Deze moet bestuderen of het mogelijk is
een kopie van Fort Oranje te bouwen aan de zuidelijke oever, dat Beverwijck (de vroegere naam
van Albany) moest beschermen. Daar zou de
Halve Maen dan een vaste plek moeten krijgen.
Het is de bedoeling dat de site als een levend museum van het Nederlandse erfgoed in de Verenigde Staten functioneert, want „New York State
has a magnificent history that for too long has
been lost... ", aldus gouverneur Pataki.
http://www.duyfken.com
http://www.mm.wa.gov.au/Museum/march/department/
batavia.html
http://www.newnetherland.org/

Filip Matthijs

VOC: Commerce & Conquest.

Nog een ander VOC-schip dat tot in de details werd nagebouwd is de Halve Maen. De eerste Halve Maen was het schip van Henry Hudson, die door de Compagnie werd ingehuurd
om een noordoostelijke route naar Azie te vinden. Tijdens de zware reis dreigde er muiterij te
ontstaan en Hudson gaf het bevel om koers te
zetten naar het noordwesten. Via de kustlijn van
Maine voer men vervolgens zuidwaarts, totdat
Hudson eindelijk besloot de rivier op te gaan die
later zijn naam zou dragen. De tocht landinwaarts eindigde bij het huidige Albany. Hudson
maakte rechtsomkeer, maar claimde wel het gebied voor de Nederlanders. In 1614 stichtten
Nederlandse handelaars er Fort Nassau. Tegen
1624 waren er nederzettingen in het huidige
Connecticut, Delaware, New Jersey, New York
and Pennsylvania: „Nieuw Nederlandt " was
een feit.

Romeinse Academies

Wie in het park van de Villa Borghese te Rome voor de Academia Belgica en het Nederlands
Historisch Instituut staat, kan moeilijk geloven
dat deze twee gebouwen, die hier broederlijk
naast elkaar staan, dezelfde architect hebben.
En toch is het zo. Het Nederlands Historisch Instituut, ingewijd door Mussolini in 1933, ziet er
uit als een monumentale Italiaanse stadsvilla
uit de jaren '20, zoals je die wel meer ziet in de residentiele Parioli-wijk, gelegen aan de andere
kant van de Valle Giulia; de Academia Belgica
daarentegen is onmiskenbaar een specimen van
de modernistische architectuur waarin men
onder Mussolini officiele gebouwen optrok.
Het Nederlandse gebouw representeerde zijn
voornaamste bewoner: de zelfbewuste humanist en geleerde Hoogewerff; het Belgische gebouw, in 1939 ingehuldigd in aanwezigheid

van de kroonprins Umberto
en de onlangs overleden prinses
van Piemont, Marie Jose, zuster van koning Leopold III, representeerde de Belgische staat:
niet toevallig werden de materialen voor het interieur dan
ook uit Belgie gehaald. Ook
Belgische ontwerpers werden
hierbij betrokken. Maar hoe
kwamen die twee instellingen
in Rome?
Toen in 1879 de Vaticaanse archieven werden geopend,
werd Rome het centrum van intensief historisch onderzoek.
Verscheidene Europese landen De Academia Belgica te Rome.
vonden in die archieven een
Hoe verging het intussen het Nederlands
goudmijn van gegevens om hun eigen geschiedeHistorisch instituut? Toen directeur Hoogenis scherper te stellen. In 1902 leidde dat tot de
oprichting van het Belgisch Historisch Instituut
werff in 1924 de leiding van de instelling op zich
nam, werd gezocht naar een passend pand. Het
te Rome (BHIR), in 1904 tot die van het NederItaliaanse regime stelde goedkope bouwgrond
lands Historisch Instituut Rome (NHIR, later
NIR). In 1939 vond de BHIR een onderkomen
ter beschikking voor Europese naties die in Rome een wetenschappelijk-cultureel instituu wilin de pas opgerichte Academia aan de Via Omero, net zoals de Stichting Prinses Marie Jose, die
den oprichten, en daarmee het culturele primaat van Italie hielpen benadrukken. In1933
vooral het kunsthistorisch onderzoek steunde.
verrees het Instituut in de Valle Giulia, dat duiDe BHIR blijft de wetenschappelijke poot van
delijk de stempel Hoogewerff droeg. Cultuur
de Academia Belgica, reikt beurzen uit aan jonmet grote C werd het watermerk van de instelge onderzoekers en publiceert onderzoeksreling. Vanaf de jaren '50 haalde de wetenschap het
sultaten in een mooie reeks boeken (meer dan
meer en meer op de kunst en cultuur. De groei
zestig in de afgelopen dertien jaar). Haar boevan Nederlandse universiteiten en wetenschapkencollectie vormt de kern van de bibliotheek
pelijk onderzoek zorgden voor een toenemend
van de Academia. Legaten van de historicus
beroep op het NIR als onderdak voor doctoraalHenri Pirenne, de godsdiensthistoricus Franz
studenten en onderzoekers. Dat merkte men
Cumont en de kunsthistoricus Pierre Bautier,
ook aan het gebouw. De bibliotheek nam de
en de collectie van de Stichting Prinses Mariekunstenaarsateliers in, later werd de eerste verJose verrijkten de bibliotheek van de Academia
dieping, die prive-bezit van Hoogewerff was, in
die vandaag meer dan 120.000 volumes telt. Het
openbare ruimte verkaveld. In 1989 werd het
boekenbezit is grotendeels raadpleegbaar via
NIR door het Ministerie van Onderwijs en WeLIBISNET van de KU Leuven.
tenschappen toegewezen aan de universiteiten.
De Academia had bij haar oprichting tot doel
Het NIR werd een interuniversitair instituut
de intellectuele, artistieke en wetenschappelijke
voor onderzoek, onderwijs en wetenschappelijbanden met Italie nauwer aan te halen, en uitke dienstverlening, beheerd door de Rijksunistraling te geven aan de cultuur uit Belgie.
Sinds haar oprichting stond de instelling
versiteit Groningen: een stuk academisch Neopen voor jonge onderzoekers en kunstenaars
derland op verplaatsing, gespecialiseerd in
uit Belgie, alhoewel de eersten vandaag zeker in
(kunst)geschiedenis en archeologie. De stad Rode meerderheid zijn. In de Academia vinden
me blijft er in het centrum van de wetenschapvoordrachten, tentoonstellingen, debatten, colpelijke aandacht staan. De nieuwe verdieping,
loquia en concerten plaats, die de Romeinen in
in 1958 naadloos op het gebouw gezet, herbergt
contact brengen met wat in de verschillende taalde studenten en onderzoekers, die onder
en cultuurgemeenschappen in Belgie gebeurt.
Hoogewerff ... in het souterrain huisden.
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Van structurele samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse instelling kan niet gesproken worden. Het federaal
(„Belgisch") karakter van de
Academia Belgica, en de daarbij
horende communautaire spanningen, is daar niet vreemd aan.
Datzelfde federale karakter is
ook een handicap voor de
werking van de instelling. De
Academia krijgt een jaarlijkse
subsidie van het Federale Ministerie voor Wetenschapsbeleid. Maar onderwijs en cultuur
vallen in Belgie onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. De grote vergaderruimte Het Nederlands instituut te Rome voor de verbouwing.
in de Academia wordt soms geDouwe Draaisma's Metaforenmachine naar uitbruikt door de Nederlandse buur. Maar de
gevers in Hongarije en Ger Groots gesprekken
meest concrete vorm van samenwerking ligt op
met filosofen (Twee zielen) naar Litouwen. Bohet vlak van de bibliotheek. In het NIR hospivendien was er grote belangstelling (van Engeteert namelijk de Nederlands-Vlaamse uitleenbibliotheek, toegankelijk voor het publiek. De
land tot Japan) voor De renner van Tim Krabbe,
bibliotheek, die moderne Nederlandstalige liteooit „het beste literaire sportboek in de Nederratuur bevat (een vierduizend romans en een
landse taal" genoemd.
paar duizend kinderboeken), wordt beheerd
Wat beweegt buitenlandse uitgevers om juist
door de Stichting Werkgroep Nederlandse Taal
deze titels in hun fonds op te nemen? Met andere woorden wat is de speciale aantrekkingste Rome. Zij zet zich in voor culturele activiteiten en organiseert in het NIR ook Nederlandse
kracht van deze Nederlandse boeken buiten de
lessen. De Stichting wordt ondersteund door de
grenzen? Bij een eerste blik is in ieder geval duiplaatselijke Nederlandse en Belgische autoriteidelijk dat het hier niet gaat om de non-fictie in
het algemeen, maar om een heel specifieke
ten, en telt zowel Nederlanders als Vlamingen.
vorm: de zogenaamde literaire non-fictie.
De Academia Belgica heeft zijn fonds Vlaamse
boeken in permanente bruikleen aan de uitleenInternationaal gezien is de literaire non-ficbibliotheek afgestaan. Het initiatief, gegroeid
tie de afgelopen jaren steeds meer in de mode gekomen, en worden er in Frankfurt voor dit
vanuit het veld en gedragen door vrijwilligers,
verdient ondersteuning. Ook vanuit Vlaandesoort boeken door uitgevers steeds vaker hoge
ren.
voorschotten bij de rechtenverkoop betaald.
Overal ter wereld blijken non-fictie lezers
Luc Devoldere
een groeiende behoefte te hebben om niet alleen
iets te leren uit een verantwoord boek van een
De Nederlandse (literaire) non-fictie
deskundige, maar vooral om geprikkeld te worin vertaling
den, nieuwsgierig gemaakt te worden. Non-ficEvenals in de voorgaande jaren werd op de
tie schrijvers hebben tegenwoordig veel meer
afgelopen Frankfurter Buchmesse weer naar
vrijheid dan vroeger bij het kiezen van hun onvele uithoeken van de wereld Nederlandse nonderwerp en de stijl waarmee ze dit benaderen.
fictie verkocht. Zo ging Eelco Runia's Waterloo,
Vooral uit de Angelsaksische wereld komt
Verdun, Auschwitz naar Knopf in Amerika, Piet
een stroom aan boeken over de meest uiteenVroons Verborgen verleider naar Riuniti in Italopende onderwerpen als het meten van de
lie, Matthijs van Boxsels De encyclopedie van de
lengtegraad, de geschiedenis van de kabeljauw,
domheid naar het Zweedse Norstedts, Geert
van water, chocolade, de tulp, nootmuskaat,
Maks Amsterdam en De eeuw van mijn varier en
excentrieke boeken als de reis van een giraffe van

Marseille naar Parijs, en, sinds het enorme
succes van Stephen Hawkings A Brief History
of Time eind jaren tachtig, heel veel boeken over
natuurwetenschappen en wiskunde, met vaak
een grote nadruk op de persoonlijke benadering van de auteur.
Toen het Nederlands Literair Produktie- en
Vertalingenfonds (NLPVF of kortweg het Produktiefonds) in 1997 begon met de promotie
van literaire non-fictie, was het zaak om allereerst te bepalen welke boeken daar wel en welke
er niet onder zouden vallen. In het algemeen is
toen gesteld dat literaire non-fictie titels zich in
ieder geval door een kwalitatief hoogstaand
proza zouden moeten onderscheiden en bovendien door een oorspronkelijke behandeling van
het onderwerp.
Voor de selectie van de non-fictie boeken die
het Produktiefonds in zijn jaarlijkse brochures
opneemt, werd dezelfde werkwijze als bij de
fictie gevolgd: boeken werden gekozen op grond
van hun kwaliteit, hun commercieel succes of
eventueel toegekende literaire of wetenschappelijke onderscheidingen.
Hoewel het duidelijk was dat bepaalde nonfictie zoals de zuiver wetenschappelijke en ook
de zogenaamde informatieve non-fictie (doehet-zelf, hobby, enz.) niet tot de literaire nonfictie behoren, was het van het begin of aan ook
duidelijk dat het niet altijd een uitgemaakte
zaak zou zijn of een boek wel of niet tot de literaire non-fictie gerekend moest worden.
Tim Krabbe's eerder genoemde De renner
zal door sommigen (onder wie wellicht de
schrijver zelf) fictie genoemd worden. Maar wat
in Nederland als fictie wordt verkocht, wordt in
Angelsaksische landen vaak als non-fictie beschouwd. De Engelse uitgever Granta van Een
mond vol glas van Henk van Woerden, een mengeling van reisverhaal en historisch onderzoek,
was stomverbaasd dat dit boek in de Nederlandse boekwinkels bij de romans ligt. In Engeland is
A Mouthful of Glass non-fiction, hoewel het in
de Amerikaanse uitgave de fictie-achtige titel
The Assassin heeft gekregen.
Omdat de term „literaire non-fictie" enigszins dubbelzinnig is, wordt soms ook wel gekozen voor „verhalende non-fictie" of quality
non-fiction. In Engeland en Amerika noemt
men het nu eens literary non-fiction, dan weer
new non-fiction, naar analogie van new journalism van Tom Wolfe - in feite de godfather van
het genre. In Duitsland spreekt men nog steeds

van Sachbuch, hoewel ook het erzdhlende Sachbuch steeds vaker gehoord wordt. Frankrijk
blijft zich halsstarrig verzetten tegen de Angelsaksische non-fictie, alles wat goed geschreven
is heet litterature. Wat in Nederland non-fictie
genoemd wordt, zijn in Frankrijk essais of documents. In Denemarken ten slotte lijkt een goede oplossing gevonden te zijn: non-fictie heet
daarfaklitteratur en fictie skjonlitteratur.
Aangezien literaire non-fictie zo'n vage en
ruime term is, waaronder vele verschillende
genres kunnen vallen (van brieven en (auto)biografieen tot reisverslagen, essays en monografieen), ligt de vermenging met fictie ook sneller
voor de hand.
Wanneer men naar de fictie- en non-fictie
bestsellerlijsten in Nederland kijkt, valt het op
dat regelmatig boeken uit de ene categorie op
de andere lijst voorkomen. Een goed voorbeeld
hiervan zijn de boeken van Geert Mak. Met name zijn laatste boek, De eeuw van mi jn vader,
probeert verschillende genres met elkaar te verbinden: het persoonlijke verhaal van zijn familie met de politieke en sociale geschiedenis van
de twintigste eeuw.
Maar niet alleen vermengt de non-fictie zich
met de fictie, ook vanuit de fictie zijn er steeds
vaker experimenten te zien in de richting van de
non-fictie. Naast autobiografische romans zijn
er nu ook romans over wetenschappelijke onderwerpen als Houellebecqs Elementaire deeltjes of Guedj, De stelling van de papegaai, een geschiedenis van de wiskunde in de vorm van een
roman. Overigens ziet men deze vermenging
van werkelijkheid en fictie niet alleen in de literatuur, maar ook in de film, zoals onlangs nog
bleek tijdens het IDFA, het festival van de documentaire film in Amsterdam.
Bepaalde genres raken aan zowel fictie als
non-fictie, zoals de reisliteratuur met de meer literaire Gees Nooteboom versus de meer j ournalistieke Carolijn Visser, en het essay met de literaire essays van Charlotte Mutsaers tegenover
meer beschouwende essays als van de cardioloog
A.J. Dunning. Overigens karakteriseert de auteur Ian Buruma zijn werk als „refs-essayistiek"
Hoewel binnen de literaire non-fictie de
genregrenzen enorm vervaagd zijn, zou als gemeenschappelijke noemer kunnen gelden dat
de stem van de schrijver in zijn werk veel sterker
is geworden, wat tegelijk ook het literaire karakter ervan bepaalt.
Ten slotte worden tussen fictie en non-fictie
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Piet Vroon (1939-1998) - Foto Willy Dee.

over en weer technieken van elkaar geleend.
In de fictie worden historische documenten,
citaten en journalistieke methoden gebruikt.
Journalist-schrijver Geert Mak daarentegen gebruikt anekdoten en persoonlijke geschiedenissen om het historische verhaal van Amsterdam
en Jorwerd te vertellen en bioloog-schrijver Tijs
Goldschmidt wisselt in Darwins hofvijver zijn
persoonlijke reisdagboek of met stukken wetenschappelijke verhandeling.
De afgelopen tien jaar hebben steeds meer
Nederlandse wetenschappers en journalisten
zich op het terrein van de literaire non-fictie begeven: historici als Herman Pleij en A.Th. van
Deursen, biologen als Midas Dekkers en Tijs
Goldschmidt, psychologen als Douwe Draaisma en Piet Vroon, filosofen als Ger Groot en
Hans Achterhuis en journalisten als Geert Mak
en Frank Westerman.
Zij alien kunnen zich bovendien beroepen
op een groot historisch voorbeeld: Johan Huizinga. Hoewel zijn Hofsttij in historisch opzicht misschien achterhaald is, wordt het om
zijn literaire waarde vandaag de dag nog steeds
gelezen en in steeds weer nieuwe talen uitgegeven, waaronder onlangs nog een geheel nieuwe
vertaling in het Engels.
In 1996 werd Frits van Oostroms Maerlants
wereld als non-fictie boek bekroond met de
AKO Literatuur Prijs; Darwins hofvtIver was in
1995 genomineerd voor dezelfde prijs, evenals
Patricia de Martelaere's Een verlangen naar ontroostbaarheid het j aar daarvo or.
Tot de meest opvallende successen van Ne-

derlandse literaire non-fictie boeken in het buitenland behoren:
- Darwins hofvijver: vertaald in het Engels,
Duits, Italiaans, Japans, Pools en in voorbereiding in het Frans;
- Douwe Draaisma, De metaforenmachine,
een fascinerende tocht door de geschiedenis van
de filosofie en de psychologie met als thema de
metaforen die gebruikt werden om het geheugen
te beschrijven: vertaald in het Duits, Engels,
Spaans en binnenkort ook Italiaans en Hongaars;
- Geert Mak, Een kleine geschiedenis van
Amsterdam: vertaald in het Engels, Duits, Tsjechisch en binnenkort Hongaars;
- Piet Vroon, Verborgen verleider. Een psychologie van de reuk: vertaald in het Duits, Engels,
Spaans, Japans, en binnenkort Koreaans en Italiaans;
- Midas Dekkers, Lief diet Over bestialiteit:
vertaald in het Deens, Engels, Duits en Japans
en De vergankelijkheid: vertaald in het Duits,
Deens, Engels en binnenkort Italiaans.
Al deze verschillende typen boeken worden
door het Produktiefonds ondersteund. Door
middel van Engelstalige brochures en promotiedossiers (waarin een vertaling van een hoofdstuk en een interview met de auteur), en Internationale conferenties in Amsterdam over
actuele onderwerpen uit de literaire non-fictie,
worden de buitenlandse uitgevers bekendgemaakt met het gevarieerde aanbod van de Nederlandse literaire non-fictie.
Een van de belangrijkste instrumenten van
het Produktiefonds voor de verspreiding van
de Nederlandse non-fictie (en fictie) zijn natuurlijk de vertaalsubsidies. Buitenlandse uitgevers
kunnen tot 70 % van de vertaalkosten vergoed
krijgen. Het afgelopen jaar werd voor ruim 40
non-fictie boeken subsidie aangevraagd, een duidelijke toename van de 9 aanvragen in het eerste
jaar (1997), en de 24 aanvragen in 1999. Hiervan
werd zo'n 30 % vertaald in het Duits, 20 % in het
Engels, 10 % in het Frans en de rest in andere talen.
Behalve de verheugende constatering dat het
dus goed gaat met de Nederlandse non-fictie in
het buitenland, is het vooral ook interessant te
zien dat in veel kleinere landen niet meer alleen
gekeken wordt naar het aanbod van belangrijke
non-fictie leveranciers als Amerika en Engeland, maar dat er een toenemende belangstelling merkbaar is voor wat een klein land als
Nederland te bieden heeft.
Maarten Valken

Publicaties
Alle wegen vertrekken vanuit Brussel
Twee turven van Mercatorfondsboeken
trachten ons wegwijs te maken in het culturele
en artistieke leven van Brussel. Een legertje
Brussel- en kunstkenners stuurt ons op pad.
In het eerste boek putten Geert van Istendael,
Jacques de Decker, Josep Ramoneda en Claire
Billen zich uit in beeldrijke omschrijvingen
die de nuchtere titel Brussel moeten verfraaien.
Hun ijver doet denken aan de tekeningetjes
van het blote koppeltje dat onvermoeibaar de
puntjes uitbeeldt in „Liefde is...". Brussel is...
„een kluwen van grenzen", „een centrum
van allerhande netwerken", „het convergentiepunt van een veelheid van verbindingen", „de
ontmoetingsplaats van de verschillende identiteiten die samen de Belgische puzzel vormen",
„een lappendeken van perioden, functies, stijlen, projecten en concepten", „een niet altijd
harmonieuze maar in ieder geval zeer boeiende
synthese van de meeste ambities van een westerse stad",... De eenheid schuilt in Brussel duidelijk in de veelheid. Brussel, kruispunt van culturen, zo vat het tweede boek bij de gelijknamige
Europalia-tentoonstelling de beeldspraak samen. Anders dan bij de hoofdstad van Frankrijk
leiden alle wegen niet naar de hoofdstad van het
Vlaams Gewest, Belgie, Europa. Nee, de wegen
vertrekken vanuit Brussel. In Brussel blijf je niet.
Je verblijft er om vandaag of morgen weer te vertrekken (en terug te keren). Je bent in Brussel
eeuwig te gast. Haast iedereen heet er - of hij
wil of niet, er blijft of vertrekt - „gastarbeider"
en „vreemdeling".
Stenen en mensen maken de stad. In het
eigentijdse Brussel staat het deel al vlug voor het
geheel. De steen voor de stad. De stad voor het
land. Zo gaat dat nu eenmaal met een kruispunt.
Voor je het weet staat de stad, zoals bij Geert
van Istendael, voor het leven zelf. Het leven dat
zich vernieuwt door zich voortdurend te vernietigen. Brussel heeft geen oog voor het overzicht, mist de zin voor het geheel. Blinde (ver)bouwprojecten veegden hele wijken van de
kaart: het hooghartige Justitiepaleis, de NoordZuid spoorwegverbinding, het Manhattan-project, de Europese wijk. De lappendeken Brussel

mist samenhang. Over de wonden kun je lang
mopperen. Je kunt ook je aandacht richten op
de scherven en in het overgebleven deel de charme van het geheel ontdekken. „Brussel heeft
geen zin in grote lijnen," schrijft Geert van
Istendael. „Maar van details kan Brussel niet
genoeg krijgen. Een woord, een gevelsteen, een
balkon, een bijnaam." Drie opeenvolgende gevels in dezelfde stijl vind je in Brussel nauwelijks. Gevels in verschillende stijlen des te meer.
Met haar zin voor het detail en bastaardij oogt
de hoofdstad van gesjoemel, grondspeculatie en
verbrusseling plots politiek correct. Van Istendael: „De huizen hier zijn, bij elkaar opgeteld,
de metafoor van Brussels menselijkheid. Naast
elkaar bestaan, zich niet storen aan de verschillen, in combinaties die bij een eerste beschouwing het woord onmogelijk' oproepen, in fantastische stapelingen die, ondanks hun wankel
evenwicht, toch overeind blijven." Zo de huizen, zo de bewoners?
In de hoofdmoot van het boek Brussel schetst
Claire Billen de historische ontwikkeling van de
stad. Je leest hoe Bruocsela (plaats in het moeras)
zich langzaam maar zeker met de Karen optrekt
uit het moeras en het pas laat schopt tot onbetwistbare hoofdstad, ondanks eeuwen aanwezigheid van elkaar afwisselende machthebbers.
Brussel was altijd al een stad onder concurrerende steden. En al vonden er tussen 1888
en 1958 vijf wereldexpo's plaats, Antwerpen,
Gent, Luik en Charleroi lagen voortdurend op
de loer. (Ook in Europa anno 2000 is Brussel
Culturele Hoofdstad onder de vele.) Billen
schrijft als een volleerde (hoog)lerares geschiedenis: keurig en correct, droog en braafj es. Maar
als de juf haar vingertje opsteekt, kun je maar
beter de oren spitsen. Bij de migratiecijfers bijvoorbeeld. „De stijging van het aantal vreemdelingen is nooit sterker geweest en sneller gegaan
dan tussen 1920 en 1930. De recente immigratie
is heel wat minder groot dan de immigratie uit
Vlaanderen en Wallonie in de 19e eeuw. (...) Een
grote stad is een smeltkroes en kan niet anders
dan een gemengde cultuur hebben. Ze assimileert geleidelijk, soms bruusk, individuen en gezinnen die een verschillende afkomst hebben,

142

verschillende talen spreken, er andere gewoonten op nahouden, en vooral, die in zeer veel
gevallen niet vertrouwd zijn met het leven in de
stad. Brussel was en is nog steeds een geweldige
machine die mensen een metamorfose doet
ondergaan en hen tot stedelingen maakt. In de
19e eeuw gebeurde dat met plattelandbewoners
uit andere streken van Belgie, in de jaren zestig en zeventig met Marokkaanse en later met
Turkse gezinnen." Ondergronds verdeelt de
Zenne nog altijd de bevolking. De vallei blijft
yolks, de berg koninklijk: „opklimmen op de
sociale ladder betekende lange tijd opklimmen
uit de vallei." En de rijke Europese en Amerikaanse ambtenaren? Die nemen de (buiten)wijk.
Brussel, kruispunt van culturen volgt de ondoorgrondelijke wegen van de kunst. Schilders,
beeldhouwers en schrijvers zoeken een pons
hun Neil in Brussel. De Fransen heten in hun
woelige negentiende eeuw veelal balling. In
het jonge Belgie profiteren ze van een liberale
grondwet, rust en/of werkgelegenheid en lage
huurprijzen. De beroemdsten onder hen: Jacques-Louis David, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Alexander Dumas, Auguste Rodin.
Buitenlandse kunst op Brusselse salons en tentoonstellingen van Les XX en La Libre Esthetique laten sporen na. Gustave Courbets realistische doeken boren in Belgie een sociaal bewogen schildersader aan, van Joseph Stevens en
Charles de Groux over Felicien Rops en James
Ensor naar Constantin Meunier en Eugene
Laermans. De landschapsschilders van Barbizon (Millet, Rousseau) maken in Belgie school
in en rond Tervuren (Boulenger). Georges Seurat brengt menig „vingtist" in de ban van het
pointillisme. Willy Finch, Anna Boch, Theo
van Rysselberghe, Georges Lemmen, Henry van
de Velde, Jan Toorop: ze zwichten allemaal
een pons voor het „kleine puntje".
Jan Toorop is de modernste onder de Nederlanders die de - Parijse - mosterd komen halen
in Brussel. Brussel, kruispunt van culturen voert
hem achtereenvolgens op als tachist, pointillist, symbolist, bemiddelaar tussen Khnopff en
Klimt, Brussel en Wenen. In de vroege jaren
tachtig liep hij school op de Brusselse academie,
samen met een zekere Van Gogh. In 1885 sloot
hij zich aan bij Les XX. De Nederlanders pasten zich naadloos aan aan het Brusselse kunstleven. In het kielzog van de nu mak ogende landschapschilder Willem Roelofs, op het grensvlak

tussen romantiek en realisme, streek tussen
1850 en 1890 een ware kunstenaarskolonie Nederlanders in Brussel neer. In het welvarende
Brussel zagen ze hun kans schoon om zich artistiek te herrijken en financieel te verrijken.
Pers en collega-schilders omarmden hen als
„Hollando-Belges", halve Belgen dus. Tot ze
weer, vroeg of laat noordwaarts trokken.
Vooral in de jaren 1850-1914 werd het Brusselse kruispunt druk bezocht door kunstenaars
en intellectuelen, al leidden de meeste wegen
toch weer naar Parijs. Enkel de wegwijzers
„symbolisme" (Rops, Khnopff, Mellery, Maeterlinck, Verhaeren) en „art nouveau" (Horta,
Van de Velde, Minne) wijzen richting Belgische hoofdstad. Na de Eerste Wereldoorlog
mist Brussel herhaaldelijk de aansluiting met
de avant-garde. Wel houden galeriehouders als
Georges Giroux en Paul-Gustave van Hecke de
vinger aan de pols. Magritte en zijn surrealistische spitsbroeders zetten Brussel weer even op
de kaart. Cobra ontleent twee letters aan Brussel. Marcel Broodthaers goochelt met taal, mossel en poezie. Maar het verkeer neemt zienderogen af. Onderweg verandert het kruispunt in
een vrijblijvende parkeerplaats voor kunstwerken en kunstenaars. Brussel heet niet langer een
artistiek maar een administratief knooppunt.
Aan het slot van de tentoonstelling en het boek
verwonderen vier eigentijdse kunstenaars zich
over elkaars aanwezigheid. Een Duitser, Span.jaard, Tanzaniaanse en Belg houden het beeld
van een cultureel kruispunt kunstmatig in leven. Door omstandigheden bevinden ze zich in
het kluwen, centrum, convergentiepunt, in de
lappendeken die Brussel heet. Dat lot delen ze
alvast met de dertig procent „vreemdelingen"
en de vele duizenden pendelaars uit het achterland.
Kurt de Bo odt
Brussel, Mercatorfonds, Antwerpen, 2000, 301 p.
Brussel, kruispunt van culturen, Mercatorfonds, Antwerpen,
2000, 336 p.

Een vaderlandse geschiedenis
van de prehistorie tot nu

Aan overzichtswerken over de geschiedenis
van de Nederlanden of delen daarvan is er werkelijk geen tekort. Ze bestaan in alle formaten
en in iedere omvang, van een enkele band tot
vijftien, met harde en slappe kaft, veel of weinig
illustraties, in verschillende talen en bedoeld
voor diverse publieksgroepen. Ze hebben ech-

ter een kenmerk met elkaar gemeen: zij zijn in
vrijwel alle gevallen het werk van auteurscollectieven. Het extreem van de specialistische
versplintering, en daardoor helaas ook van het
gebrek aan visie, werd gevormd door de zeer degelijke vijftiendelige Algemene Geschiedenis der
Nederlanden die omstreeks 1980 verscheen. Zij
is een onleesbaar referentiewerk, uitstekend
geschikt om te worden geraadpleegd. De tijd
van P.J. Blok (1855-1929) die in 1892 het eerste
deel publiceerde van zijn Geschiedenis van het
Nederlandsche Volk, van Henri Pirenne (18621935), wiens eerste deel van de Histoire de Belgique in 1900 uitkwam, en van Pieter Geyl
(1887-1966), van wie de Geschiedenis van de
Nederlandse Stam verscheen vanaf 1930, leek definitief afgesloten. De geleerde historici schreven niet meer in hun eentje zeer uitvoerige
nationale geschiedenissen vanuit een duidelijk gerichte interpretatie. De overzichtswerken
werden uitgebalanceerd naar specialisme en
wereldbeschouwelijke strekking, als betrof het
een regering.
Een uitzondering op deze regel vormde
Raoul Bauer die in 1994 een bondige synthese schreef die De Lage Landen behandelt
vanaf de Romeinse kolonisatie. De tweede helft
van de twintigste eeuw komt hierin maar
uiterst bondig ter sprake. Voor de moderne geschiedenis blijft de diepgaande maar boeiend
leesbare vergelijkende studie van Ernst Kossmann De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve
eeuw Nederland en Belgie, in 1976 gepubliceerd
in het Nederlands en in het Engels, uitermate inspirerend. Tegen deze achtergrond is het nu verschenen dikke boek van Han van der Horst beslist in meer dan een opzicht opmerkelijk. Het
tijdskader is maximaal opgerekt. Anders dan alle eerder genoemde auteurs is hij niet beroepsmatig actief als geschiedkundig onderzoeker.
Zijn boek bevat geen enkele bibliografische verantwoording. In tegenstelling tot de sinds de
Tweede Wereldoorlog gegroeide academische
traditie, sluit hij opnieuw aan bij de optiek van
Blok en Pirenne die de in hun tijd bestaande staten als geografisch kader kozen. Op p. 8 noemt
Van der Horst heel kort andere standpunten,
maar kiest er eenvoudigweg voor „dingen samen te brengen die dit land gezien heeft" binnen zijn huidige, in 1839 getrokken grenzen.
Anders dan de voorgangers een eeuw geleden,
kan hem niet verweten worden toe te redeneren
naar de noodzakelijke vorming van de actuele

staat. Hij beschrijft en constateert zonder ideologische boodschap. En waarom ook niet? Ten
slotte laten diverse Nederlandse provincies, die
ook niet van alle tijden zijn, hun geschiedenis
schrijven. In de jaren tachtig zagen een Histoire
de Wallonie en zelfs een drietal werken over de
Geschiedenis van Vlaanderen het licht. Zij gingen net zo goed over net in het leven geroepen
staatkundige gehelen als de jonge staten in de
negentiende eeuw.
Het dwingt hoe dan ook respect of dat Van
der Horst zoveel informatie over een zo lange
tijd in een prettig leesbaar boek heeft samengebracht. Hij vertelt onderhoudend over de
opeenvolging der gebeurtenissen, zonder zich
dieper liggende vragen te stellen over het hoe
en waarom der dingen, of zich te wagen aan
abstracte interpretaties, bespiegelingen of vergelijkingen. Die gebeurtenissen zijn zeer overwegend van politieke aard. Zo kon de structuur
van het boek ook eenvoudig chronologisch gehouden worden, ingedeeld in tijdvakken, met
slechts afwijkingen van dat patroon voor de
bespreking van de boekdrukkunst, de Hervorming en de kolonisatie. Politiek-evenementièle
geschiedenis van de oude snit, zou men twintig
jaar geleden hebben gesnierd. Zeker is er hier en
daar aandacht voor economische en culturele
verschijnselen, maar ze blijven ondergeschikt
aan het politieke verhaal. De charme van dit
boek ligt echt in de prettige wijze waarop het de
gebeurtenissen vertelt zonder het te overladen
met namen en data. Het valt hierbij wel op dat de
auteur aanzienlijk beter op dreef komt wanneer hij het mag hebben over de laatste anderhalve eeuw dan over de oudere tijd. Voor die
recente geschiedenis weet hij veel smeuige concrete gegevens op te dissen over opkomende ondernemingen, parlementaire debatten en
maatschappelijke problemen. Beschrijvingen
van persoonlijke lotgevallen vullen hier op een
heel levendige manier het algemene relaas aan.
Neem bijvoorbeeld p. 340, waar hij de volgende rake typering neerpent: „de feitelijke kleurloosheid, de ambtelijke beheersmentaliteit die
de ministers kenmerkte" evenzeer als de leden
van de Tweede Kamer anno 1870; dat moest wel
om vernieuwing roepen. De samenhang van
economische, sociale en culturele verschijnselen met het politieke gebeuren geeft hij voor die
periode heel helder weer, terwijl het hem veel
moeilijker valt om in de oudere geschiedenis
zulke verbanden te leggen.
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Nieuwe gezichtspunten, vragen of gegevens
heb ik in dit boek niet kunnen aantreffen. De
gepresenteerde feitelijke kennis en inzichten
geven niets steeds de meest recente stand van
zaken weer in het onderzoek - van wie zou dat
als eenling, en dan nog in zijn vrije tijd, verwacht
mogen worden? - maar kunnen in het algemeen
ook weer niet achterhaald genoemd worden.
Natuurlijk zal een specialist een toelichting wel
eens erg summier vinden, zoals de typering van
de Brabantse Blijde Inkomst van 1356 als „dat
de hertog alleen maar belasting kon heffen na
instemming van hun vertegenwoordigers" [van
144 de standen] (97); hij zal in die context een bespreking missen van de Stichtse ( = Utrechtse)
Landbrief van 1375. Dat hertog Filips de Goede
„zijn leven lang eerbied toonde voor oude rechten en privileges" valt moeilijk te rijmen met
zijn militaire verovering van Holland, Zeeland.
en Luxemburg en zijn intrekking van de privileges van opstandige steden (99). De presentatie
van de Akte van Verlating van 1581 als „een ondenkbare actie" zonder voorgaande gaat voorbij aan de precedenten van formele afzettingen
van vorsten in de Brabantse en Vlaamse geschiedenis en de grondslagen daarvan in de privileges,
waarnaar de Staten-Generaal in die tekst zelf
verwezen (147). De analyses van de sociale en
economische positie van de diverse religieuze
gezindten aan de vooravond van de Opstand en
tij dens de eerste decennia van de Republiek, die
in de voorbije jaren zijn gemaakt, hadden meer
aandacht verdiend.
Een dergelijke synthese bekritiseren op details lijkt echter minder relevant dan een discussie van de gekozen grote thema's. De sterke nadruk op de politieke gebeurtenissen, en op de
rol van grote mannen daarin, doet te weinig
recht aan ons inzicht in andere historische verschijnselen die het leven van iedere Nederlander
hebben bepaald. De vergelijking dringt zich dan
op met de drie recent verschenen syntheses
over de [Noord-]Nederlandse cultuur road de
zogenaamde chronologische „ijkpunten" 1650,
1900 en 1950. Hierin wordt verslag gedaari van
collectief onderzoek waarbij therna's warden
uitgelicht die als patronen achter de feiteriontwikkeling herkend kunnen worden. Te dtnken
valt daarbij aan processen van religieuze (n rationale identiteitsvorming, levensstijl, collectieve voorstellingen. De vreedzame overtg- en
compromiscultuur blijkt daarin een cotstant
thema, dat echter op dramatische wijz(werd

verbroken door de cultuurschokken van de jaren zestig. De stabiliteit van het politieke leven
die verzekerd werd door de verzuiling van de
maatschappelijke organisaties en het collectieve
bewustzijn, werd in Nederland op een veel radicalere manier verstoord dan in de omringende
landen. Voor een verklaring van deze, en vele
andere intrigerende ontwikkelingen op de langere termijn, blijft de belangstellende toch aangewezen op de specialistische literatuur.
Wim Blockmans
Nederland. De vaderlandse geschiedenis
van de prehistorie tot nu, Prometheus, Amsterdam, 2000,
623 p.
HAN VAN DER HORST,

Paul de Groot:
„de rode tsaar van Nederland"

Op 8 maart 1923 werden in Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi en Gent in totaal vierenvijftig communistische „kopstukken" aangehouden wegens een vermeend complot tegen
de veiligheid van de staat. Het ontdekken van
dit „communistisch complot" door de gerechtelijke instanties hield verband met toenemende sociale spanningen enerzijds en de kritiek
van communisten op de Belgische deelname
aan de Ruhrbezetting anderzijds. In Antwerpen werd onder anderen Paul de Groot van zijn
bed gelicht, een uitgeweken Amsterdamse jood
die zich van jongs of aan in de arbeidersbeweging engageerde en uitgroeide tot de grote man
van het Nederlandse communisme in de periode 1930-1977.
Paul de Groot werd in 1899 als Saul geboren
in een joodse wijk in Amsterdam als zoon van
een diamantslijper en (vermoedelijk) een huisvrouw, die zoals zovelen vanuit sociale revolte
gebroken hadden met de joodse religie en cultuur en aanhangers werden van het socialisme
van Domela Nieuwenhuis. De verloochening
van zijn joodse voornaam en identiteit door
zoon Saul is significant voor zijn verdere geschiedenis. In 1901 vestigde het gezin zich in
Borgerhout, maar al gauw konden ze verhuizen
naar het chiquere Zurenborg, aan de kant van de
Dageraadplaats, waar „ouvriers de bonne condition", diamantbewerkers en andere geschoolde
handwerklui in de oudere panden tussen de statige burgerhuizen woonden, maar toch reeds
over nutsvoorzieningen zoals gas, waterleiding
en soms elektriciteit beschikten. Op amper
twee minuten van het gezin De Groot woonde
de later beroemd geworden historicus Jacques

Presser, die zich de Antwerpenaren zou herinneren als een „schilderachtig, drankzuchtig en
in het algemeen vreselijk bestiaal yolk". Samen
met Presser ging De Groot naar een openbare
school in Grote Hondstraat, zoals de meeste
scholen in die tijd een drilschool, waar echter
ook ruimte was voor vooruitgangsoptimisme,
vertrouwen in de rede en in de vrije ontwikkeling van het individu. Er waaide een vrijzinnige
Vlaamsgezinde wind, die ook Paul de Groot
zou meevoeren in de stroming van Clarte (een
groepering van pacifistische intellectuelen) en
links activisme waar Jef van Extergem, Firmin
Mortier en Ger Schmook hun rol speelden.
Paul kon niet verder studeren; zijn vader besliste
er anders over. Op 13-jarige leeftijd hoorde een
arbeiderskind een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen en bovendien vreesde vader dat
zijn nochtans veelbelovende zoon als „vreemdeling" in een intellectueel beroep niet aan de
bak zou komen. Tijdens de oorlog bezocht
de jonge sigarenmakersleerling De Groot de
Socialistische Volkshoogeschool in „De Werker",

het enorme, uitgewoonde socialistenhol in de
Diepestraat. Hier kwam hij in contact met de
kleine, maar militante groep van de Socialistische Jonge Wacht rond Van Extergem, die opkwam voor „spek en bonen", voor „internationalisme" en voor „Vlaanderen" en die de
kern zou gaan vormen van de communistische
beweging in het Antwerpse. Op het eerste congres van de Kommunistische Partij-Vlaamse
Federatie, in Gent, op 11 januari 1920, voerde
De Groot het woord en herdacht hij de „heldhaftige kameraden" Karl Liebknecht en Rosa
Luxemburg die precies een jaar geleden vermoord waren. „Zwart van het yolk zag het er
niet", schrijft Jan Willem Stutje, „Weinigen
zullen vermoed hebben dat de mannen die binnendruppelden het eerste congres van de Kommunistische Partij-Vlaamse Federatie vormden". De auteur verklaart de aantrekkingskracht van het communisme voor De Groot
uit diens minderheidspositie als jood, Nederlandstalige en arbeider. Het communisme was
voor hem een leer van verlossing, de SovjetUnie was en bleef de heilsstaat, die alle onrecht
wreekte en uitbuiting uit de wereld hielp.
Hoewel de reele invloed van de Belgische
communisten erg gering was in de naoorlogse
periode - ook Stutje legt hier de vinger op veroorzaakten ze een onevenredige angst bij
de gezagsdragers. Het vermeende „communis-

tische complot" in 1923 was daar een uiting
van. Voor Paul de Groot, die de dag van zijn
arrestatie reeds vrijgelaten werd, had dit grote
gevolgen. Hij nam de verdediging van zijn kameraden op en kreeg begin april 1923 het
bevel Belgie onmiddellijk te verlaten, omdat
hij zich als buitenlander had bemoeid met Belgische aangelegenheden en zodoende staatsgevaarlijk werd bevonden. De Groot laakte zijn
uitwijzing in scherpe bewoordingen. Hij voelde zich martelaar van de klassenstrijd: „Ik
word niet verbannen omdat ik tot een andere nationaliteit behoor. Hier is geen kwestie van nationaliteit, - hier is slechts kwestie van klasse."
Inmiddels was De Groot kort na de Eerste
Wereldoorlog getrouwd met Sally Borzykowska, een joods-Russische juweliersdochter, die
in Antwerpen werk vond als sigarettenmaakster. Toen ze hun enige dochter kregen, stopte
Sally met werken en trok het gezin in bij Pauls
ouders, tot het moment van zijn uitwijzing. Na
omzwervingen in Duitsland en Frankrijk, die
hem zowel contacten als internationale ervaring opleverden, keerde De Groot terug naar
Amsterdam, waar hij ongeveer tien jaar nodig
had om zich te ontpoppen als de „Nederlandse
Stalin", „de Rode tsaar van Nederland".
Gedetailleerd en bijzonder goed gedocumenteerd schetst Jan Willem Stutje de intriges, conflicten, botsingen en wrijvingen binnen
een hopeloos verdeelde, door de Sovjet-Unie
gedomineerde communistische beweging. De
Groot voerde meedogenloos oekazes uit van de
Komintern en kon zich ondanks alles handhaven aan het hoofd van de partij, meer dan veertig
jaar lang.
Tussen alle tactische en strategische wendingen van De Groot in de bevreemdende, beklemmende politieke cultuur van het Nederlandse
communisme, vangen we pas echt een glimp
op van 's mans persoonlijkheid als zijn echtgenote en dochter in 1942 weggevoerd worden
naar Westerbork, om later naar Auschwitz gedeporteerd en er vermoordte worden. De Groot
kon zich niet indenken dat zijn dierbaren als joden waren gepakt. Net als zijn uitwij zing in 1923
zou hij de deportatie uitleggen als een vervolging van een politieke overtuiging en bovendien
het gevolg van verraad (toeval bestond niet in de
gedachtewereld van De Groot). Dit trauma verklaart mede waarom Paul de Groot zelfs na 1956
een hardnekkige verdediger van het stalinisme
gebleven is. De prijs die hij had moeten betalen
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voor wat hij zag als zijn achteloosheid en roekeloosheid in het verdedigen van zijn ideaal, was
te hoog geweest om dat ideaal los te laten en toe te
geven dat het de verdediging van een onmenselijke dictatuur impliceerde. Vandaar ook dat na
de bevrijding alle discussies en interne oorlogen
in de CPN in het teken van de oorlog bleven
staan. Voor de meer en meer in een waanwereld
verkerende Paul de Groot vormde de oorlog
een ankerpunt dat zijn wereldbeeld bijeen hield.
Zelf kon hij in 1942 wegvluchten en hij zou
ook later in de oorlog de dans ontspringen. Er
zijn enkele brieven aan Sally en Rosa bewaard die
hij nooit verstuurde, vol zelfbeschuldigingen en
spijt: „Saltje, 's nachts droom ik dikwijls dat ik
jullie kom afhalen en we samen in de trein naar
huis zitten, jullie mager, jij grijs en Rootje misschien krom van de ischias, maar toch levend en
ademend... Altijd was jij goed en lief, je had alles
voor mij over alsof ik een god was. En ik was
zo ondankbaar en heb je zo weinig geacht."
Het zijn zeldzaam ontroerende epistels van een
narcistische man, vooral als je ze naast de typering door Gerard Kornelis van het Reve legt,
die zijn walging voor de huisvriend van zijn ouders niet onder stoelen of banken stak: „Ik was
bang voor hem. Vaak zagen we hem met zijn
blauwig paars gezicht en rundervagijn van een
mond, in een hoek van de keuken...aan een tafeltje zitten, waarop hem door Sallie grote hoeveelheden voedsel werden geserveerd. De wijze
waarop de man at, had iets onzedelijks... Uit zijn
gezicht spraken verachting, wantrouwen en,
vooral, haat jegens alles in het algemeen en jegens het voedsel in het bijzonder" (Nader tot U).
Aan het begin van zijn boek stelt Jan Willem
Stutje allerlei vragen die de psyche van zijn
hoofdrolspeler betreffen - vragen naar diens
achterdocht die naarmate hij ouder werd paranoIde vormen aannam, naar zijn zwijgzame, onbewogen, sfinxachtige houding, naar de
spanning tussen de echte Paul de Groot en zijn
mythe, naar zijn onbeheerste en tirannieke gedrag, zijn onberekenbaarheid, zijn ambivalentie. Gevoelens van minderwaardigheid konden
omslaan in overmoed en megalomanie, angst in
roekeloosheid, zwakte in kracht. Stutje is echter geen psychohistoricus. Hij onderneemt
voor antwoorden op zijn vragen geen zoektocht
in de binnenwereld van De Groot of in zijn verhoudingen met significante anderen (ouders,
leraren, geliefden, leermeesters,...) maar richt
zich bijna exclusief op de buitenwereld, de

sociale, culturele en politieke context waarin
Paul de Groot zich bewoog. „Misschien kon
een beter begrip van de wereld waarin De Groot
leefde, diens raadselachtigheid verminderen",
zo schrijft hij. Terecht hoedt Stutje zich voor
een psychologiserend reductionisme waarbij de
pathologie van De Groot in feite ook zijn politiek handelen zou pathologiseren. Hij zoekt
integendeel in de verwevenheid van het persoonlijke en het publieke een genuanceerder
beeld, dat De Groots uniciteit relativeert en hem
ook minder demonisch maakt. Toch ligt het
accent in deze biografie zeer duidelijk op het
publieke en bovendien ook op hetgeen Stutje
rechtstreeks uit zijn indrukwekkende lijst archief- en andere bronnen kon opdelven. Hij
waagt zich zelden aan een interpretatie waarvoor hij niet direct aanwijzingen in zijn geschreven bronnen heeft gevonden. Het beter
begrip van de wereld waarin De Groot leefde, vermindert zijn raadselachtigheid dan ook
slechts ten dele. Ietwat onbevredigend (en dus
tot verder nadenken aanzettend) op het punt van
De Groots psyche en de psychologische macht
die hij meer dan veertig jaar uitoefende over
nochtans „met rede begiftigde partijgenoten",
is deze biografie vooral een uitstekend middel geworden om meer inzicht te bieden in de
merkwaardige geschiedenis van het twintigsteeeuwse communisme.
Gita Deneckere
De man die de weg wees. Leven en werk van
Paul de Groot 1899-1986, De Bezige Bij, Amsterdam, 2000,
610p.

JAN WILLEM STUTJE,

Erfgoedzorg in de 21e eeuw

Het gaat goed met de monumentenzorg in
Vlaanderen. Weliswaar zijn alle mistoestanden
de wereld nog niet uit, maar toch is het belang
van de bescherming van monumentale architectuur tegenwoordig algemeen aanvaard. Alleen
kwantitatief al laat zich dat bijvoorbeeld meten in de verdrievoudiging van het overheidsbudget terzake gedurende het afgelopen decennium en in de overweldigende publieksopkomst voor de jaarlijkse Open Monumenten
Dag. Die staat van genade is des te opmerkelijker
omdat andere initiatieven voor een betere ruimtelijke omgeving minder bijval genieten. Zo
worden de stedenbouwkundige doelstellingen
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
om de stadsuitwaaiering in te tomen door de
huidige regering voortdurend ondermijnd en

verloopt de ontwikkeling van een overheidsbeleid dat hogere architectuurkwaliteit stimuleert, uiterst moeizaam.
Moet de monumentenzorg er niet beducht
voor zijn dat haar succes naar zelfvoldaanheid
zal afglijden? In deze essaybundel wil men dat
gevaar een stap voor blijven. Onder de vlag van
kritische waakzaamheid zijn hier een tiental
teksten bijeengebracht die ingaan op de toekomstige ontwikkeling van het erfgoedbeheer.
Men kan twee verschillende registers herkennen. Terwijl de auteurs die in de wereld van de
monumentenzorg aan de slag zijn veelal aanbevelen hoe de erfgoedzorg daadwerkelijk zou
kunnen worden bijgestuurd, staan de meer reflexieve teksten door de buitenstaanders stil bij
onze omgang met het historische.
Historicus Herman Balthazar leidt de bundel in met een waarschuwing voor de onopgeloste spanning tussen de monumentenzorg en
de hedendaagse architectuur en pleit voor „een
herstel van de relatie tussen geheugen en project". Geert Bekaert komt vervolgens verrassend uit de hoek door deze gewoonlijk problematische tegenstelling als voorbijgestreefd of
te schrijven. Beide spelers vinden elkaar immers tegenover een gemeenschappelijke, echte
vij and: de generic city. Deze term van de Nederlandse architect Rem Koolhaas doelt op louter
commercieel geInspireerde stadsuitbreidingen
zoals we die exemplarisch aantreffen rond
luchthavens of ringwegen. „Stad" verschijnt er
niet meer als iets unieks maar als een genus, een
soort, een plaatsloze standaardinfrastructuur
die overal ter wereld uitgespreid kan worden.
In de generic city spelen monument noch architectuur een rol tenzij ze binnen een of
ander consumptiemechanisme te recupereren
zijn. Al onze idealistische ambities voor zowel
erfgoedbeheer als voor architectuur, zo stelt
Bekaert, riskeren vervreemd te raken van de
dagelijkse werkelijkheid van de generic city.
In een essay dat zich vanuit een anekdotisch
bezoek aan Vlissingen ontvouwt, betoogt Marcel Smets dat ook Vlaamse en Nederlandse
historische stadskernen in de greep komen van
de identiteitsloze generic city. De opeenvolgende restauratie- en renovatiebeurten die de binnenstad ondergaat, dreigen haar te verengen tot
een louter commercieel-recreatieve trekpleister
die dezelfde frisheid en vluchtigheid nastreeft
als het pseudo-historische decor van een themapark. Smets wil die „versnelling" tegengaan

door een zekere traagheid aan te prijzen in de
omgang met wat bestaat. Blijvende often minste
traag veranderende ankerpunten in de gebouwde omgeving - monumenten - ziet hij als noodzakelijk om persoonlijke herinneringen te kunnen bewaren. Smets' visie op de herinnering die
in het erfgoed vervat zit, berust dus niet op
een confrontatie met de eigen vergankelijkheid
door de eeuwigheidswaarde van het gecanoniseerde monument, maar op het vermogen om
het gewone leven zoals het was opnieuw op te
roepen. Het monument is vandaag pas betekenisvol wanneer het een ijkpunt is waarmee ieder
zijn gewone geschiedenis kan reconstrueren en
kan meten hoe de dingen veranderd zijn.
De bijdragen vanuit de betrokken beroepswereld (verwoord door Paul Huys, Stef Binst
en Ivo Adriaenssens) schenken bijzondere aandacht aan de zogenaamde integrale en geIntegreerde benadering van het erfgoedbeheer.
Onder het eerste aspect wordt de noodzaak verstaan om de definitie van erfgoed te verruimen.
Vanuit dat standpunt laakt Linda van Santvoort in een afzonderlijk artikel de gebrekkige
bescherming van relatief banale kunstenaarswoningen, omdat intrinsieke architecturale
kwaliteit nog steeds primeert als beschermingsargument. Pieter Uyttenhove signaleert hoe
een heel onderzoeksveld openligt over de historische en actuele stadsfotografie, die overigens
tezelfdertijd perceptie van het erfgoed en erfgoed zelf is. Integraal erfgoedbeheer zal blijkbaar complex werk vergen. De geIntegreerde
benadering anderzijds doelt op een uitdrukkelijke bekommernis om de positie van het erfgoed in de samenleving. Op dat vlak wijst de
enorme publieksbelangstelling voor de evenementendagen van de monumentenzorg natuurlijk in de goede richting, maar het valt te betwijfelen of die betrokkenheid ook zou gelden voor
erfgoed dat er niet als een „oud mooi gebouw"
uitziet. Met andere woorden, zal de gelntegreerde aanpak niet flink moeten werken aan de
populariteit van de integrale aanpak?
Ten slotte, deze bundel werd opgezet als huldebetoon aan Herman Stynen (1951-1999),
voortrekker van een intelligente opvatting van
monumenten- en landschapszorg in Vlaanderen.
Kristiaan Borret
Erfgoedzorg in de 21e eeuw. Kritische beschouwingen, Koning Boudewijnstichting, Brussel en Tijdsbeeld, Gent, 2000,
104p.

147

a)
ro
-0

De oorlogserfenis van Adriaan Verhulst

Dat de Vlaamse liberalen zich in de tweede
helft van de 20e eeuw uit het archaische belgicisme losmaakten, is mede toe te schrijven aan de
inbreng van de nu 71-jarige prof. em. Adriaan
Verhulst.
Opvolger van de befaamde Gentse medievisten Van Werveke en Ganshof, ontwikkelde
Verhulst naast zijn academische arbeid een
opmerkelijke parapolitieke bedrijvigheid. Als
voorzitter van het Willemsfonds slaagde hij
erin via het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen de liberalen nauw bij de staatshervorming te betrekken. Hij behoorde immers tot de
inner circle binnen de pressiegroepen die de splitsing van de universiteiten van Leuven en Brussel
en de culturele autonomie erdoor duwden. Hij
stond op de bres in de strijd tegen het Egmontpact. Als een van de geestelijke vaders van het cultuurpact ijverde hij voor een pluralisme, dat de
behartiging van de Vlaamse belangen deed prevaleren over de ideologische tegenstellingen.
Daarbij betoonde hij koppig zijn onafhankelijkheid tegenover de partijpolitiek. Zo botste
hij als voorzitter van de raad van beheer van de
BRT bij herhaling met de bemoeizieke partijbesturen. De liberale bonzen vergaven het hem
nooit; zij weigerden hem te coOpteren als senator.
Wellicht zal Verhulst ooit over die spannende jaren een verhelderend boek schrijven. In afwachting biedt hij een beknopt verhaal aan over
de groei van zijn levensbeschouwing. Het leert
dat hij niet van jongs af voorbestemd was een
liberale voortrekker te worden.
Zijn vader was een Vlaams-nationalistische,
vrijzinnige Antwerpenaar, die in de Tweede
Wereldoorlog een leidende functie bekleedde in
de Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag), de organisatie van de radicale collaborateurs. Na de bevrijding werd hij, in het proces
tegen de kunstschilder Albert Servaes, tot levenslang veroordeeld. (De openbare aanklager
had de doodstraf geeist.) De moeder was een
protestantse boerendochter uit Gelderland, die
de nazi-opvattingen van haar echtgenoot niet
deelde.
Onder de bezetting bracht Adriaan Verhulst
als knaap, op kosten van de nationaal-socialistische „Kinderlandverschickung", een vakantie
door bij boeren in Duitsland. Zijn zusje stond
vermoedelijk ingeschreven bij de Vlaamse afdeling van de Hitlerjugend. Na de oorlog kende
het tijdelijk vaderloze gezin financiele zorgen.

Het waren vooral pijnlijke jaren voor de moeder
die, gelukkig, op vriendensteun kon rekenen.
Aan de verwoestende vernederingen, die zoveel
andere gezinnen van „zwarten" troffen, ontsnapte de familie wel.
Adriaan Verhulst vertelt verrassend afstandelijk over zijn vader. Hij beschrijft hem als een
man met een zwakke persoonlijkheid, een gemoedelijke flamingant, die een SS-uniform in de
kleerkast had hangen, maar het nooit droeg.
Over de beweegredenen van diens collaboratie
zwijgt hij. Komt dat omdat hij Coen een tiener
was en de vader daarover met de kinderen niet
praatte ?
Vader Verhulst komt in het verhaal niet over
als een banale collaborateur. Als vrijzinnige voelde hij zich in de jaren dertig niet thuis in het overwegend katholieke Vlaams Nationaal Verbond
(VNV). Maar waarom hij daarna de stap zette
naar DeVlag, waar hij niet tot het kleine grut behoorde, blijft onduidelijk. Wel betoont Verhulst
dat zijn vader geen „vuile fascist" was en niet collaboreerde om het geld. „Vader vormde in dit opzicht geen uitzondering onder de collaborateurs, wier psychologie een studie verdient",
schrijft hij. De uitspraak steekt schril af tegen de
bewering dat alle collaborateurs vuile en criminele trawanten zijn geweest van het nazi-regime.
Verhulst vertelt ook hoe hij als student en later als militant liberaal vanuit zijn protestantse
omgeving naar de vrijzinnigheid evolueerde en
bruggen sloeg naar andersdenkenden. Hij verwijst daarbij naar zijn optreden in het Willemsfonds en de BRT. Maar de klemtoon van het verhaal ligt toch op het oorlogsverleden.
Verhulst getuigt dat hij zijn Vlaamsgezindheid van zijn vader erfde. Een Vlaamsgezindheid die, na een lichte verzwakking bij de bevrijding, openbloeide en steeds sterker werd. „Zij
werd niet aangetast door de fouten van mijn
vader", schrijft hij.
De eminente intellectueel die Verhulst is,
schreef een helder verhaal, gespeend van de dramatiek die de oorlogstijd kenmerkte. Emoties
worden onder controle gehouden. Maar de beschouwingen over het collaboratieverschijnsel
blijven aan de oppervlakte. De „foutieve" vaderfiguur mist profilering; het is zelfs geen
schim. Dat mag worden betreurd: de historicus
Verhulst had dieper kunnen graven.
ManuRuys
noon van een „foute " Vlaming, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 2000, 140 p.

ADRIAAN VERHULST,

Het multiculturele discours
De hoofdpersoon in de jongste roman van
A.S. Byatt, The Biographer's Tale, is een literatuurwetenschapper die op een bepaald moment
genoeg krijgt van al het postmoderne geconstrueer en gedeconstrueer, en daarom besluit
zijn academische carriere vaarwel te zeggen en
op zoek te gaan naar „echte dingen". Baukje
Prins doceert filosofie aan de universiteit van
Groningen, en ik wens haar uiteraard een
vruchtbare loopbaan toe, maar het moet toch
gezegd worden dat ik na lectuur van haar boek
Voorbij de onschuld snakte naar een flinke dosis
werkelijkheid. Prins analyseert in dit boek - een
bewerking van haar proefschrift - het debat over
etnische en culturele diversiteit, zoals dat de afgelopen jaren in Nederland werd gevoerd. Ze
doet dat op een typisch postmoderne manier:
ze deconstrueert het discours van de belangrijkste deelnemers aan het debat, gaat na welke retorische elementen er worden gebruikt, maar ze
gaat niet in op de vraag of de gehanteerde argumenten ook beantwoorden aan een reeel bestaande situatie. Die vraag is trouwens ook niet
relevant voor haar onderzoeksopzet: ze gaat ervan uit dat een dergelijk discours niet meer is
dan een cultureel gedetermineerde manier van
spreken. We hoeven dus niet na te gaan wat de
band met de realiteit is, en het lijkt ook nauwelijks mogelijk om een onderscheid te maken tussen meer of minder waardevolle manieren van
spreken. Zoals Prins het zelf stelt: „alle kennis
(is) gesitueerd en omstreden" (p. 45).
Prins concentreert zich op het werk van
Brie publicisten. Er is ten eerste Herman Vuijsje,
die in 1986 de kat de bel aanbond met zijn boek
Verrnoordeonschuld. Volgens Vuijsje worstelt de
Nederlandse natie nog altijd met een schuldgevoel wegens de weinig heldhaftige rol van
de Nederlanders tijdens de jodenvervolging in
1940-'45. Dat schuldgevoel zorgt er voor dat
men nu al te gemakkelijk in een multicultureel
discours stapt, en de neiging heeft de bestaande
verschillen tussen culturen te minimaliseren.
Zeker voor progressief Nederland is het volgens Vuijsje taboe om ook maar te suggereren
dat het samenwonen van verschillende culturen
wel eens problemen zou kunnen opleveren. Vijf
jaar later werd datzelfde thema terug opgepikt
door de liberale politieke leider, Frits Bolkestein. Volgens hem bestaat er een aantal fundamentele tegenstellingen tussen de waarden die
door de islam worden beleden en het traditio-

nele Europese, humanistische waardepatroon.
Van die Europese waarden kan volgens hem niet
worden afgeweken, en hij pleit daarom voor een
krachtdadig integratiebeleid, waarbij ook etnische en culturele minderheden zo veel mogelijk
geintegreerd worden in dat Europese waarde
patroon. Zowel Vuijsje als Bolkestein presenteren zich als „realisten", die zonder enige vooringenomenheid gaan kijken naar de reeel bestaande samenlevingsproblemen, vooral in de
achtergestelde buurten van de grote steden.
De derde auteur die door Prins onder de
loep word genomen, is Philomena Essed, die
juist een tegengesteld standpunt vertolkt. Volgens Essed is de Nederlandse samenleving,
ondanks alle geflirt met het multiculturele discours, doordrenkt van wat ze „alledaags racisme" noemt. Mensen met een andere huidskleur worden volgens haar constant, en op alle
mogelijke terreinen geconfronteerd met vooroordelen bij de autochtone Nederlandse bevolking. Prins geeft toe dat ze het soms moeilijk
heeft met het radicalisme van Essed: volgens
Essed zijn zo goed als alle Nederlanders racisten, ook al koesteren ze het zelfbeeld dat ze
een tolerant en progressief yolk zijn. Toch
lijkt Prins over het algemeen meer sympathie
te koesteren voor Essed dan voor Vuijsje of Bolkestein. Een van de redenen daarvoor is dat zowel Prins als Essed uitgaan van wat men de
„gesitueerdheid" van kennis noemt. De manier
waarop we de wereld bekijken, wordt sterk bepaald door onze economische positie, ons geslacht of ons verleden. Bij Essed leidt dit bijvoorbeeld tot de stelling dat zwarte vrouwen
bij uitstek geschikt zijn om te bepalen wat racisme eigenlijk is: zij worden er elke dag mee
geconfronteerd, terwijl blanken zich in feite
niet eens kunnen inbeelden wat het is om gediscrimineerd te worden wegens je huidskleur.
Volgens Essed (en in zekere mate ook wel volgens Prins, hoewel zij zich niet op een exacte
positie laat vastleggen) bestaat er dan ook geen
„ware" kennis: elke groep bekijkt de realiteit
op zijn eigen wijze, en we hebben geen criterium om uit te maken wie er nu al dan niet „gelijk" heeft. Vuijsje en Bolkestein, daarentegen,
gaan veel meer uit van stellige zekerheden: zij
weten hoe een samenleving functioneert, wat
„de mensen" denken, en wat nu eigenlijk de essentie is van de Nederlandse, of Europese cultuur. De twee manieren van spreken over de
multiculturele samenleving hanteren dus ra-

dicaal verschillende uitgangspunten. Vuijsje en
Bolkestein (en ook Paul Scheffer, die de hele discussie in het voorjaar van 2000 opnieuw aanzwengelde) gaan uit van homogeniteit en st abiliteit; Essed pleit in feite voor heterogeniteit,
destabiliteit en verontrusting. Rekening houdend met de toenemende communicatiemogelijkheden en de steeds grootschaliger wordende
migratiestromen in de wereld, lijkt het daarbij
alsof de „realisten" vooral geInspireerd worden
door heimwee naar een homogeen samenlevingsmodel, dat misschien nooit bestaan heeft,
terwijl auteurs als Essed juist een positieve waar150 dering koesteren voor de onzekerheid die gepaard gaat met de overgang naar een nieuw, en
minder overzichtelijk samenlevingsmodel.
Er valt methodologisch weinig aan te merken op dit boek, en voor wie de postmoderne beginselen toegedaan is, vormt dit boek het
schoolvoorbeeld van een goede discoursanalyse. Persoonlijk vind ik dit echter een beetje een
flauwe manier om een polemiek te bestuderen.
Mensen als Bolkestein doen heel pertinente uitspraken over een belangrijk probleem in onze
samenleving. Het is best mogelijk dat hij ongelijk heeft, maar misschien heeft hij ook wel enkele goede argumenten. Op dat moment lijkt
het me de taak van de wetenschap na te gaan in
hoeverre de uitspraken van zo iemand al dan
niet empirisch houdbaar zijn. Huldigen allochtone Nederlanders, en dan vooral islamieten,
inderdaad compleet andere waarden dan de
autochtone Nederlanders? Hoe gaan beide groepen in de praktijk met elkaar om? Bestaan er historische voorbeelden van samenlevingen die

goed functioneren, ondanks een grote mate van
culturele diversiteit? Al dat soort vragen zouden we in principe perfect kunnen beantwoorden. Prins onderneemt geen enkele poging om
dat te doen, en uiteraard is dat Naar goed recht; de
vraag is alleen wat het nut is van een dergelijke
vorm van wetenschapsbeoefening. Na het lezen
van dit werk weten we eigenlijk niet meer over de
realiteit dan voor we aan het boek begonnen. Zo
komt Prins tot de conclusie dat Bolkestein c.s. de
retorische kunstgreep gebruiken om te doen alsof zij het probleem realistisch gaan beschrijven. Maar is dat een nieuw inzicht, of levert dat
specifieke informatie op over dit debat? Bij mijn
weten doen politici altijd, en in alle omstandigheden alsof zij zicht hebben op de realiteit, en
het multiculturele discours is wat dit betreft
geen uitzondering. Postmoderne auteurs als
Prins hebben uiteraard gelijk als ze stellen dat
kennis veelal gesitueerd is. De ervaringswereld
van een zwarte vrouw zal inderdaad helemaal
anders zijn dan die van een Witte man. De vraag is
echter wat dit inzicht in de praktijk oplevert.
Voorzover ik de postmoderne literatuur volg, is
de belangrijkste conclusie meestal dat de realiteit ingewikkelder is dan we vaak denken, en dat
die realiteit op meer dan een manier kan worden
geInterpreteerd. Die boodschap wordt nu echter al meer dan Brie decennia herhaald, en het
wordt zo langzamerhand tijd dat de postmoderne auteurs nu eens een stap verder zetten.
Marc Hooghe
Voorbij de onschuld. Het debat over de multiculturele samen/eving,Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam,
2000, 189 p.
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Pieter Kers; aus dem Niederlandischen von Jeanne
Oidtmann-van Beek und Peter Oidtmann. Aarau
[etc.]: Sauerldnder, 1999. 117 p.: ill., foto's.; 22 cm.
Ned.: Close-up. Rotterdam: Lemniscaat, 1998.
OTTEN, WILLEM JAN.
Das Museum des Lichts / Willem Jan Otten; aus
dem Niederlandischen von Annegret BOttner. Salzburg [etc.]: Residenz, cop. 1999. 195 p.; 21 cm.
Ned.: Het museum van licht: essays over film. Amsterdam: Van Oorschot, 1991.
ROOYACKERS, PAUL.
Spiele zur Forderung von Kommunikation und
Ausdruck / Paul Rooyackers; [aus dem Niederlandischen]. 1. Aufl. Munchen: Don Bosco, 1999. 115 p.:
ill.; 21 cm.
Ned.: Honderd nieuwe dramaspelen. Katwijk: Panta
Rhei, 1998.

Engels
BAARSEN, REINIER.
17th-century cabinets / [author: Reinier Baarsen;
transl. from the Dutch: John Rudge; photogr.: Department of Photography, Rijksmuseum ... et al.].
Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum, cop.
2000. 64p.: ill.; 26 cm. (Rijksmuseum dossiers).
Ned.: l7de-eeuwse kabinetten. Zwolle: Waanders; Amsterdam: Rijksmuseum, 2000. (Rijksmuseum-dossiers).
BOLTEN, JAAP.
Dutch banknote design 1814-2002: a compendium /
Jaap Bolten; [transl. from the Dutch by Ruth Koenig].
2nd rev. and updated ed. Amsterdam: De Nederlandsche Bank; Leiden: Primavera Press [distr.], 1999.
VI, 398 p.: ill.; 31 cm. With a catalogue of all the

banknotes issued by the Nederlandsche Bank, originally comp. by P.J. Soetens and for this ed. edited
and brought up to date by J.J. Grolle and P. Koeze.
Oorspr. Engelse uitg.: Dutch banknote design: a
compendium. Amsterdam: De Nederlandsche Bank;
Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic, 1988.
Ned.: Het Nederlandse bankbiljet 1814-2002: vormgeving en ontwikkeling. Amsterdam: De Nederlandsche Bank, 1999.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving. Amsterdam: De Nederlandsche Bank; Leiden [etc.]: Stenfert Kroese, 1987.
CONRAD, PATRICK.
Limousine / Patrick Conrad; transl. [from the Dutch]
by Stephen Smith. London: Cape, 1999. 298 p.; 22 cm.
Ned.: Limousine: misdaadroman. Antwerpen; Baarn:
Houtekiet, 1994.
GILTAIMEROEN.
Praise of ships and the sea: the Dutch marine painters of the 17th century / Jeroen Giltaij, Jan Kelch;
[transl.: Yvette Rosenberg ... et al.]. Rotterdam:
Museum Boijmans Van Beuningen; Berlin: Staatliche
Museen zu Berlin, cop. 1996. 471 p.: ill.; 24x29 cm.
Catalogue of the exhibition held at Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, 21 December 199623 February 1997 and at Staatliche Museen zu Berlin,
Gemaldegalerie im Bodemuseum, 21 March-25 May
1997.
Ned.: Lof der zeevaart: de Hollandse zeeschilders
van de 17e eeuw. Rotterdam: Museum Boijmans Van.
Beuningen; Berlijn: Staatliche Museen zu Berlin, Gemaldegalerie im Bodemuseum, 1996.
HAAS, VINCENT DE.
Jesus, the merciful one, our brother / [Vincent de
Haas; transl. from the Dutch]. Tilburg: General Board
Brothers CMM, 2000. 104 p.: ill.; 21 cm. (Mercy and
fraternity; 3)
Ned.: Jezus, de barmhartige, onze broeder. Tilburg:
Generaal Bestuur Fraters CMM, 2000. (Barmhartigheid en broederschap; 3).
REE, HANS.
The human comedy of chess: a grandmaster's chronicles / Hans Ree; forew. by Jan Timman; [transl.
from the Dutch by Willem Tissot and Maureen
Peeck]. Milford, CT: Russell Enterprises, cop. 1999.
VI, 334 p.: Diagr.; 22 cm.
Ned.: Schitterend schaak. Amsterdam [etc.]: Veen,
1997.
SANDERS, J.C.J.
Assyrian-Chaldean Christians in Eastern Turkey and
Iran: their last homeland re-charted / J.C.J. Sanders.
Hernen: A.A. Brediusstichting, cop. 1997. 96 p.: ill.;
30 cm.
Ned.: Assyro-Chaldese christenen in Oost-Turkije
en Iran: hun laatste vaderland opnieuw in kaart gebracht, 1997.
SIZOO, KOEN.
The Netherlands and the United States: a story
of old friends / [author Koen Sizoo; ed. Foreign
Information Service, Foreign Affairs Information
Department; transl. from the Dutch by the Translations Department, Liz Berkhof]. The Hague: Ministry of Foreign Affaires, cop. 1997. 64 p.: ill.;
21x21 cm.
Ned.: Nederland en de Verenigde Staten. Den Haag:
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1997.

TJIN, ROY.
The guide to Suriname / Roy Tjin -8E Els Schellekens; transl. [from the Dutch] and ed.: Judi & Henk
Reichart; [maps: Hebri; photos: Roy Tjin]. [Amsterdam]: Brasa Publishers, 1999. 113, [16] p. foto's.: ill.;
21 cm.
Ned.: Reizen in Suriname: piranha en mope. Den
Haag: Amrit, 1995.
WAAIJMAN, KEES.
The mystical space of Carmel: a commentary on
the Carmelite rule / by Kees Waaijman; transl. [from
the Dutch] by John Vriend. Leuven: Peeters, 1999.
VI, 279 p.: ill.; 22 cm. (The fiery arrow collection; 1)
Ned.: De mystieke ruimte van de Karmel. Kampen:
Kok; Gent: Carmelitana, 1995. Uitg. in samenw. met
het Titus Brandsma Instituut.
WESTERBAAN, WIM.
Peacecommunities in a war zone: an experiment:
experiences of an international observer in Uraba,
Colombia / Wim Westerbaan; [transl. from the
Dutch Robert van den Aker ... et al.; photogr. Lucas
Silva; ill. Walter Laan; drawings Anja Lund; ed.
Erik Laan]. [Oegstgeest]: Centraal Missie Commissariaat; Brussels: Pax Christi International; Utrecht:
Pax Christi Netherlands [distr.], 1999. 54 p.: ill.;
24 cm.
Ned.:Vredesgemeenschappen in oorlogsgebied. Utrecht:
Pax Christi, 1998.
WOLDE, ELLEN VAN.
Stories of the beginning: Genesis I-II and other
creation stories / Ellen van Wolde; [transl. by John
Bowden from the Dutch]. London: SCM, 1996. XI,
273 p.; 22 cm.
Ned.: Verhalen over het begin: Genesis I-II en andere
scheppingsverhalen. Baarn: Ten Have, 1995.

Fins
BAETEN, LIEVE.
Anna ja morkoyo Lieve Baeten; [suomeksi nimitellyt Sanna Uimonen, hollantista suomentanut].
Helsinki: Kolibri, 1998. [12] p.: ill.; 21 cm.
Ned.:Bibberbang. Hasselt: Clavis, cop. 1997. (Tom en
Ni na...).

Grieks
WINTER, LEON DE.
SoCiperTeks: muthistorEma / Leon nte Writer; metafrasE apo to ollandika In6 Mpalta. Athena: POlis,
cop. 1999. 234 p.; 21 cm.
Ned.: SuperTex: roman. Amsterdam: De Bezige Bij,
1991. (BBLiterair).

Hongaars
DE KUYPER, ERIC.
Jeannot neni kalapj a: briisszeli gyermekevek / Eric de
Kuyper; [hollandbOl forditotta Gera Judit; ill.: ...
Szabo Eszter]. Budapest: Noran KiadO, 1998. 227,
[4] p.: ill.; 20 cm.
Ned.: De hoed van tante Jeannot: taferelen uit de
kinderjaren in Brussel. Nijmegen: SUN, 1989. (SUNliterair).

OTTEN, WILLEM JAN.
Semmi bajunk / Willem Jan Otten; [hollandb61 forditotta: Tibor Berczes]. Pecs: Jelenkor, 1999.
175 p.; 21 cm. (KiseurOpa)
Ned.: Ons mankeert niets. Amsterdam: Van Oorschot, 1994.

IJslands
MULISCH, HARRY.
Twer konur / Harry Mulisch; Ingi Karl jOhannesson
islenska6i. Reykjavik: Vaka-Helgafell, 1999. 175 p.;
22 cm.
Ned.: Twee vrouwen. Amsterdam: De Bezige Bij,
1975. (BBliterair).

Italiaans
BREDERO, GERBRAND A.
Groot Lied-boeck = (II grande libro dei canti) / Gerbrand A. Bredero; a cura, [trad. dal nederlandese,
introd. e note] di Franco Paris. la ed. Milano: Ariele,
1999.2 dl. (XXI, 893 p.).: ill.; 22 cm. (Lapislazzuli; 2)
Nederlandse tekst met daarnaast Italiaanse vertaling.
Ned.: Boertigh, amoreus en aendachtigh Groot Liedboeck: vercierd met vele klinckers, oock bruyds-lofen klaeg-dichten: door-mengeld met sin-rycke beeltenissen: alles tot vermaeck en nut der jeughet, sampt
alien lievers der rym-konst. Amsterdam, 1622.
WANG, LULU.
Il teatro delle ninfee / Lulu Wang; trad. [dall'olandese]di Simona Maccari Tabiani. Milano: Saggiatore,
1998. 476 p.; 23 cm. (Scritture; 59)
Ned.: Het lelietheater. Amsterdam: Vassallucci, 1997.

Japans
SHAKELY, JAMIE
Boku no chiisana mura; Boku no taisetsuna hitotachi / Jamil Shakely; [vert. uit het Nederlands in het
Japans: Etsuko Nozaka]. Tokyo: Kumon Pub!, 1999.
p.: Gekl. ill.; cm.
Ned.: Een vlinder aan het raam. Leuven: Davidsfonds/Infodok, 1996.

Portugees
MULISCH, HARRY.
Duas mulheres: romance / Harry Mulisch; trad. do
neerlandes por Miguel Pocas e Arie Pos. Lisboa:
Teorema, 1999. 178 p.; 21 cm. (Coleccao est6rias; 124)
Ned.: Twee vrouwen. Amsterdam: De Bezige Bij,
1975.

HAASSE, HELLA S.
Skrytyj isto 6
s nik / Chella S. Chaasse; perevod s
niderlandskogo Ekateriny Asojan. Moskva: MAI,
1998. 100 p.; 20 cm.
Met tweede titelblad, waarop de oorspronkelijke
Nederlandse titel
Ned.: De verborgen bron. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996.

Sloveens
VELTHUIJS, MAX.
Krokodil muzikant: lest zgodbic o iivalih / Max
Velthuijs; [iz holand ge'ine prevedla] Mateja Seligkar.
Ljubljana: Epta, cop. 1998. 158 p.: ill.; 26 cm.
Ned.: Het rode kippetje: zes dierenverhalen. Amsterdam: Leopold, 1995.
Bevat: Rdee"a putka. Ned.: Het rode kippetje. Amsterdam: Leopold; Raelca in lisjak. Ned.: De eend en de
vos. Amsterdam Leopold, 1985; Medved in pujsek.
Ned.: De beer en het varkentje. Amsterdam: Leopold,
1986; Krokodilov zaklad. Ned.: De olifant en de
krokodil. Amsterdam: Leopold, 1987; Krokodilova
mojsstrovina. Ned.: Krokodil en het meesterwerk.
Amsterdam: Leopold, 1988; Krokodil muzikant.
Ned.: Trompet voor olifant. Amsterdam: Leopold,
1990.

Spaans
NOOTEBOOM, CEES.
El paraiso es6. aqui al lado / Cees Nooteboom; trad.
[del holandes] de Isabel-Clara Lorda Vidal y Pedro
Gomez Carrizo. la ed. Barcelona: Galaxia Gutenberg, Circulo de Lectores, 1999. 189 p.
Ned.: Philip en de anderen. Amsterdam: Em. Querido, 1955.

tweeds
KRABBE, TIM.
Grottan / Tim Krabbe; Overs. [fran nederldndskan]
Annika Johansson. Stockholm: Forum, 1999. 163 p.;
22 cm.
Ned.: De grot. Amsterdam: Bakker, 1997.
MORING, MARCEL.
I Babylon: roman / Marcel MOring; Overs. Fran
nederlHndskan av Per Holmer. Stockholm: Natur
och Kultur, 1998. 460 p.; 23 cm.
Ned.:In Babylon. Amsterdam: Meulenhoff, 1997.

R u ssis ch
GILS, GUST.
Sekunda vstee'nogo sveta: stichotvorenija / Gjust
Gils; sostav predislovie i perevod s nederlandskogo
Dimitrija Silvestrova. Moskva: Progress Tradielja,
cop. 1998. 111 p.; 20 cm.
Vert. van een keuze uit zijn gedichten.

Geredigeerd door de redactie
van het Nederlandse boek in Vertaling,
Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage

STEIN AAN DE STICHTING ONS ERFDEEL
De activiteiten en de publicaties van de „Stichting Ons Erfdeel" worden
mede mogelijk gemaakt door subsidies van overheidsinstellingen uit
Vlaanderen en Nederland en door het mecenaat van particulieren,
verenigingen en bedrijven.

Officiele steun

2001 (eerste hjst)

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie
Cultuur, Brussel
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Zoetermeer
Nederlandse Taalunie, Den Haag
Provinciebestuur van West-Vlaanderen
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
Provinciebestuur van Antwerpen
Provinciebestuur van Limburg
Provinciebestuur van Vlaams-Brabant

KBC Bank & Verzekering N.V., Brussel
250.000 BEF
J. van Breda & C° N.V., Antwerpen
250.000 BEF
Agfa-Gevaert N.V., Mortsel
250.000 BEF
Standaard Boekhandel N.V., Sint-Niklaas
200.000 BEF
Cera Holding CV, Leuven
200.000 BEF
Groep Koramic N.V., Kortrijk
100.000 BEF
Sara Lee/DE N.V., Utrecht
f16.500,Beaulieu-Datex N.V., Waregem
100.000 BEF
Mercator & Noordstar N.V., Gent
100.000 BEF
VDK-Spaarbank N.V., Gent
100.000 BEF
Jan Winkens, Lanaken
7.900 BEF
M.P. Herremans, Brussel
4.250 BEF
Vleeswaren De Wulf N.V., Aalter
5.000 BEF
Prometal N.V., Antwerpen
5.000 BEF
Armand Deknudt, Deerlijk
5.000 BEF
Antoon Maselis, Roeselare
1.000 BEF
Anacom Bvba, Berchem
5.000 BEF
Karel Hemmerechts, Grimbergen
1.500 BEF
Roger Vanneste, Kuurne
500 BEF
Transmarcom N.V., Antwerpen
2.000 BEF
Gerard Debrabandere, De Panne
1.000 BEF
Pedeo N.V., Oudenaarde
2.000 BEF
Zetelfabriek Varam N.V., Menen
1.500 BEF
Verhaeghe N.V., Waregem
1.000 BEF
Herman Derijck, Ruisbroek
2.000 BEF
Gevaert N.V., Mortsel
15.000 BEF
Almanij N.V., Antwerpen
2.500 BEF
Bekaert Building Company N.V., Anzegem
2.000 BEF
Pieter Carpentier, Antwerpen
1.000 BEF
Hunter Douglas Belgium N.V., Lokeren
1.000 BEF
Alcon-Couvreur N.V., Puurs
10.000 BEF
Walter Decostere, Oudenaarde
2.000 BEF
Marc Laga, Lichtervelde
1.500 BEF
Eternit N.V., Kapelle-op-den-Bos
2.000 BEF
Commissie Cultureel Verdrag
Vlaanderen-Nederlanden, Brussel (publ.)
42.000 BEF
Mercator & Noordstar N.V., Gent (publ.)
50.000 BEF
Dr. Jozef de Loof, Aalst
2.000 BEF
Roger Vanneste, Kuurne
500 BEF
Antoon van de Walle, Brussel
1.000 BEF
Federale Kas voor Beroepskrediet CV, Menen 5.000 BEF
Carlo de Houwer, Wilrijk
1.500 BEF
Martha Snauwaert, Roeselare
500 BEF
Willy Vervenne, Menen
1.000 BEF
D. Vyncke-Kint, Harelbeke
1.000 BEF
RVS Verzekeringen N.V., Brussel
7.000 BEF
Jacques Laverge, Kortrijk
1.000 BEF
Marcel Ketels, Hasselt
1.000 BEF
Frans Theeuwes, Keerbergen
2.000 BEF
Brouwerij Roman N.V., Oudenaarde
1.000 BEF
Charles Deny, Menen
3.000 BEF
ACV International N.V., Ruisbroek
5.000 BEF
Reo Veiling CV, Roeselare
5.000 BEF
Paul de Bievre, Kasterlee
2.500 BEF
Bouwonderneming Goetinck N.V., Brugge
1.500 BEF
Centea N.V., Antwerpen (publ.)
19.000 BEF
Brouwerij Rodenbach N.V., Roeselare
2.000 BEF
Andries Vanhaecke, Kuurne
500 BEF
2.500 BEF
Johan De Muynck N.V., Rijkevorsel
9.000 BEF
Marcel Cockaerts, Kampenhout

Gemeentebesturen van Aalter, Affligem, Anzegem, Asse,
Beveren, Bilzen, Blankenberge, Deerlijk, Deinze, Dendermonde, Dentergem, Diest, Dilbeek, Eeklo, Harelbeke, Hasselt, Hoegaarden, Hoeilaart, Hove, leper, Izegem, Kalmthout, Kapellen, Keerbergen, Knesselare, Koksijde, Kortrijk,
Kruibeke, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Leuven, Lint, Lochristi, Lommel, Menen, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Oostende, Oostkamp, Oud-Turnhout, Oudenaarde, Peer,
Rijkevorsel, Roeselare, Rotselaar, Ruiselede, Sint-KatelijneWaver, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas,
Spiere-Helkijn, Tielt-Winge, Torhout, Waasmunster, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Zaventem, Zedelgem, Zoutleeuw, Zwevegem.

Mecenaat
Giften van particulieren, verenigingen en bedrijven van
minimaal 1.000 BEF (voor Belgie) / f 120,- (voor Nederland) kunnen worden afgetrokken van het totaal belastbaar
netto-inkomen van de donateur.
De Raad van Bestuur van de „Stichting Ons Erfdeel" zegt
dank aan alien die door hun financiele steun de activiteiten en
de publicaties van de Stichting mogelijk helpen maken. In
ieder nummer van dit tijdschrift worden de ontvangen steunbijdragen vermeld.

2000 (zesde en laatste hjst)
Bank Brussel Lambert N.V., Kortrijk
Vandemaele Tuincenter N.V., Rekkem
Herman Govaert, Gent
Herman van den Berghe, Erpe-Mere
Swenden N.V., Rumst
Electriciteits-Produktiemaatschappij
Zuid Nederland EPZ, Waalre
Milo Schoonmaak Bvba, Hoboken
Bobbejaanland N.V., Lichtaart
Jan Verhaegen, Leuven
Luc Bauduin, Nazareth
Stef Vande Meulebroecke, Kortrijk
Marcel Beerten, Houthalen
Symaco N.V., Rekkem
Guido Theunissen, Beerse
Solvay Duphar BV, Weesp

25.000 BEF
25.000 BEF
5.000 BEF
1.500 BEF
5.000 BEF
f 150,3.000 BEF
1.000 BEF
1.000 BEF
10.000 BEF
1.000 BEF
1.000 BEF
25.000 BEF
1.000 BEF
f500,-

Steunabonnementen 2001
Jan Andries (Destelbergen), N. Becher (Overijse), Eddy
Boutmans (Antwerpen), Roger Cappon (Kortrijk), Dr.
Daniel Caron (Rumbeke), Johan Carton (Rijmenam),
Richard Celis (Antwerpen), Walter Claessens (Antwerpen), Anne-Marie Clymans (Brussel), Prof. Joannes
Colle (Sint-Martens-Leerne), Dr. J. Daels (Deurle),
Chris Hanot (Berchem), Dental Care Heeren Bvba
(Rekkem), Gustaaf Hertmans (Sint-Amandsberg), Jozef
de Meester (Antwerpen), Dirk Houben (Turnhout),
Gilbert Druant (Edegem), Elisabeth Polfliet (Brussel),
Jean en Therese Fournier-Eeckhout (Menen), Marina
Paulus-Lindekens (Brasschaat), Stefaan Renard (Herent), Gilbert Reniere (Poperinge), Marc Samyn (Rekkem), E.H. Hubert Sercu (Menen), Espeel Constructies
N.V. (Rumbeke), Marcel Stockmans (Zaventem), Armand Storms (Oostmalle), Paul Lodewyck (Kortrijk),
Jan Luyckfasseel (Huizingen), Jan van Bael (Antwerpen), Ernest van Cauter (Sterrebeek), J.J. van de
Guchte (Antwerpen), Hugo Vandenberghe (Rotselaar),
Etienne Vanderroost (Rekkem), L. van Ginneken (Wijnegem), Frans van Haesendonck (Zoersel), Andre van
Hooff (Mechelen), Engelbert van Hoogenbemt (Zeebrugge), Guido van In (Brugge), Raf van Steen (Hever),
Marijke van Welden (Maarkedal), Johan Vercruysse
(Willebroek), Serge Verelst (Herentals), Willem Vermandere (Steenkerke), Herman Walgraeve (Stekene),
Luc Wauters (Brasschaat), Jozef Aerts (Grimbergen),
Frans Breugelmans (Schaffen), Andre de Boungne
(Kalmthout), Jozef de Loof (Aalst), Bernard Denys
(Heverlee), Dr. Karel de Vaster (Dilbeek), Lieven Devos
(Rollegem-Kapelle), Dr. Arnold Haerens (Kortrijk),
M.P. Herremans (Brussel), Pol Lecompte (Rekkem),
Andre Lietaer (Rekkem), Mr. Pierre Ronse (Brussel),
Mevrouw Maurits van Assche-Reekmans (Zottegem),
Ir. Pol Vangansbeke (Kuurne), Brussel Brudi vzw (Brussel), Museum Jules Dhondt vzw (Sint-Martens-Latem),
Hassal N.V. (Hasselt), Taalbureau Bosteels Bvba (Hoegaarden), Strobbe NV (Izegem), Frans Beerens (Eernegem), Mevrouw A. Cats-Prosman (Heerlen), L.J.K.M.
Coebergh (Haarlem), J.M.C. Crousen (Roosendaal),
G.R.C. Deraedt (Leidschendam), H. de Vries (Wassenaar), Dr. W. Kimpe (Gulpen), Ir. H. Kramers (Amersfoort), A.R. Luyben (Aarle Rixtel), J.N. Sandbergen (Den Haag), Paul A. Scholten (Stiens), E.H. van
den Braak (Schijndel), J.P. Wijtenburg (Vlissingen),
Geert Vandenwijngaert (Lummen), Ir. Willy van Eeckhout (Strombeek-Bever), A. van Mulders (Goetzingen),
Openbare Bibliotheek (Amsterdam), Isa de la Fontaine
Verwey-Le Grand (Amsterdam), Jan en Hella S. van
Lelyveld-Haasse (Amsterdam), Paul Roesems (Menen),
Jan van Swinderen (Brussel), Wim Joos (Tielen), Andre
Deprez (Tienen), Kristiaan Leemans (Berchem), Norbert de Batselier (Dendermonde), J.L. Duplat (Sint-Genesius-Rode), Omnichem N.V. (Wetteren), K. Seghers
(Mechelen), Peter en Pia Janssens-van Hee (Winksele),
Jan Bauwens (Blanden), Jos Beckers (Koersel), Mevrouw F.W.C. Castricum (Boxtel), Hugo Annaert

(Erembodegem), Carlo de Poortere (Kortrijk), Jos
Buyssens (Knokke), Paul van den Broeck (KnokkeHeist), Hendrik Vantilborgh (Gent), Vercammen-Van
den Yonder Bvba (Mechelen), Godelieve de Vylder
(Kanegem), Baltico N.V. (Wemmel), Luc Ghesquiere
(leper), Gemeentelijke Bibliotheek (Wingene), Karel de
Schutter (Kapellen), Ga-vra Bvba (Geel), BorremansCock & Kn N.V., (Geraardsbergen), Wim Pendrecht
(Huizen), Giselan N.V. (Erembodegem), Zusters van
Maria (Pittem), Lucrese Desmedt (Ettelgem), Dr. Willy
Tollebeek (Zemst), Leo Peeraer (Leuven), Geert Glas
(Overijse), H.C.C. Alkemade (Meliskerke), Andre Balis (Alsemberg), Julius Persyn (Beigem), Wim van de
Poel (Stabroek), Piet Tommelein (Tervuren), Bart Bekkers (Eisden), Prof. Dr. Marcel Joniau (Kortrijk),
Jaak Lagast (Reet), Dr. Herman van Assche (Wetteren),
Ir. Filip Goussaert (Sint-Stevens-Woluwe), Peter van de
Walle (Gent), Demias Bvba (Dentergem), Prof. Dr.
Helmut Gaus (Gent), Commissie Cultureel Verdrag
Vlaanderen-Nederland (Brussel), Nick Decock (Zwevegem), Prof. dr. Roger Dillemans (Bertem), Hubert
Hauman (Temse), W.T. van Gelder (Middelburg),
Petrus de Clercq (Gent), Hugo Brouckaert (SintAndries), D.J.S. Voorhoeve (Amsterdam), Pierre
Chameaux (Combs La Ville), Michiel Haerens (Zwevegem), Hendrik Persyn (Sint-Niklaas), Annemie
Neyts-Uyttebroeck (Brussel), Jan Kienhuis (Vleuten),
F. Plate (Den Haag), Dr. Peter Surmont (Wommelgem), Dr. Willem Barnard (Utrecht), Dr. P.W.M. de
Meijer (Amsterdam), Walter van Thillo (Berchem),
Damiaan Tanghe (Knokke-Heist), Volksheil vzw (Borsbeek), Luk Oste (Sint-Goriks-Oudenhove), Architectenbureau P.J.M. Francken BV (Heerlen), Mr. Drs.
H.G.J.C.M. van Heesewijk (Oisterwijk), Hans de Decker (Brasschaat), Eli van Cauter (Erembodegem), Biotetra N.V. (Gent), Brugman Management N.V. (Wevelgem), Albert Thaels (Strombeek-Bever), Rogier Chorus
(Mechelen), Hugo Engelen (Wommelgem), Hubert de
Schryver (Brussel), Somfy NV (Zaventem), Frans Vanhooff (Sint-Pieters-Woluwe), C.W.A. Timmermans
(Luxemburg), Hartchirurgische praktijk Dr. G. Fransen Bvba (Itegem), Erna Devoldere (Drongen), David
Samyn (Lauwe), Katholieke Hogeschool Leuven (Heverlee), Dr. Eric Lefebvre (Vliermaalroot), Dirk Verelst
(Dendermonde), Eurorent Brussels NV (Brussel), Rudy
Vlieghe (Bonheiden), Erik Ideler (De Pinte), Jaak
Fransen (Overpelt), TM Consulting (Brussel), Mariette
Depoorter (Westende), Prof. dr. Guy Schrans (SintDenijs-Westrem), J.C. Volkers (Tynaarlo), E.H. Willy
Lammers (Brugge), Marc Servotte (Tervuren), Etienne
de Munck (Sint-Niklaas), Karel Bouving (Deurne),
Georges Broekaert (Zottegem), Francis Adams (SintPieters-Leeuw), Walter Vincken (Tildonk), Jan Loones
(Oostduinkerke), Jan Flamand (Vertrijk), Rene van de
Broeck (Brussel), Luc Raeymaekers (Grimbergen), Luc
Dirix (Berchem), W.J.D. Wiebosch (Aerdenhout).
(voorlopig afgesloten op 19 januari 2001)
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Gedichtenbundel

Water en Vuur II
beelden en gedichten
verschenen ter gelegenheid van de tweede uitreiking van de
Wilhelmina-ring, de oeuvre-prijs voor de Nederlandse beeldhouwkunst.
Zestien bekende dichters, te weten Ed Leeflang, Benno Barnard,
Rutger Kopland, Kees Spiering, Anna Enquist, Hugo Claus,
Emma Crebolder, C.O. Jellema, Jana Beranova, Anton Korteweg,
Willem van Toorn, Paul Hermans, Hester Knibbe, Jan Eijkelboom,
Esther Jansma en Maarten Beks maakten een gedicht bij een door
hen zelf gekozen beeld in de openbare ruimte.
Heel bijzonder is daarbij dat het handschrift van de dichter op transparant
papier over de foto valt.
De bundel kost NLG 37,50 BEF 690,— EURO 17,—
(exclusief verzendkosten) en kan worden besteld bij:
Karla de Boer-Gilberg, Bosweg 59, 7314 HB Apeldoorn, Nederland
Tel. 055-355 53 30, fax 055-355 37 90

ADVERTENTIE

Uw kanwthouder

vericent u ditgebreid advie.s inzake simarboekies„
kastoris, termynrekeningen. En natuurlijk oak Over
Ellie moget ike kredieten en verzekeringen.
e •
• •• • •
centea
•••• •
• • •
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culturee
uerdrag

Vlaanderen

www.cvn.be
Cultureel Verdrag

taal

Hertogstraat 41, B-1000 Brussel.

De Commissie voor het Cultureel Verdrag

T: (02)502 68 42 F: (02)502 84 36

Vlaanderen-Nederland plaatste een schat

e-post: commissie@cvn.be

aan informatie op het web.
Je vindt er ales over de samenwerking
tussen Nederland en Vlaanderen op het
gebied van taal en letteren, cuttuur,

onderwijs, wetenschap, media, wetzijn.cui qiimuar
taal en
letteren
wetenschap
rITI9n
Tal van koppelingen brengen u

naar andere interessante plaatsen.

Ook wat de Commissie Cu

doet en welke adviezen aan de regeringen

werden bezorgd, vindt u op www.cvn.be
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eigenzinnig (bn.) [van eigen + zin],
zijn eigen zin, wil volgend:

een eigenzinn,ige jongen

http://www.mercatornoordstar.be

MERCATORCAOORDSTAR
\It
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U2 over politiek engagement.

Tibet: bidden om
onafhankelijkheid.

ELKE WEEK VERSCHIJNT HET KNACK PAKKET MET

3 VERSCHILLENDE MAGAZINES
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Gilberte F, ex-zapkampioene

fig

Wandel door ons literatuuraanbod. En je wereld ziet er anders uit.
Poozie die doet wegdromen een detective waarvoor je op het puntje van je stoel
zit. een turf van een wereldroman waat to de hele vakantie zoet mee bent... lezen
verrijkt elke dag je leven. En literatuut heeft bij ons altijd een streepje voor. Dat
merk je zo als je door ons aanbod wandelt. Alvast veel leesgenot!

0.0
Standaard
Boekhandel
JE VINDT ER WI

ZOEKT
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HET IS ONS MODISTE WERK.

Of je nu tranen in de ogen krijgt van ontroering of naar adem moet happen van
het lachen: een optreden Laat je niet Los. Ons ook niet. Klassieke muziek, jong gitaargeweld,
indrukwekkende theaterproducties of amateurgezelschappen: we geven ze een hoofdroL.
Want ze zorgen voor emoties. En dat is een van de leukste aspecten van ons werk.

•
KBC

Bank & Verzekering

Inhoud
3

Oost-Indischc inkt (Alfred Birney, Ivan Wolffcrs)
Reinier Salverda

De lokroep van het Engels.Taalbeleid op z'n Nederlands
Reinier Salverda

11

Gedicht
Judith Herzberg

112

Monika van Paemel en „Het verschil"
Anne Marie Musschoot

13

Het gemis als panorama:
een blik op het werk van M. Februari
Bart Vervaeck

113

„Trein-schilderij"
Lauran Toorians

115

Nicaise de Keyser, een negentiende-eeuwse beroemdheid

21

Milieubesef als cultuurgoed
Pieter Leroy

31

Hoorde u mij niet? Drie gerijpte poeziedebuten
Like Brems

40

Gedichten
Marjoleine de Vos, Victor Schiferli, Rene Puthaar

47

Dood en lijden in zuurzoete saus.
Jan van Imschoot, schilder van bizarre fabels
Eric Bracke

55

Glorieuze lompheid. Het „zware oeuvre" van
Neutelings Riedijk Architecten
Hans lbelings

63

Journalistiek in transitie
Huub Wijfjes

71

De vleugels van de ziel.
Nieuwe poezie van Luuk Gruwez
Piet Gerbrandy

Dorine Cardyn-Oomen

118

„Werk" van Josse de Pauw
Fred Six

120

Nieuw toneelrepertoire van Nederlandse bodem
Jos Nijhof

123

Ik doe wat ik doe (Lennaert Nijgh)
Wim Chiclens

125

Het MIM open voor het publiek
Hendrik Willaert

127

Goudkoorts en Gouden Kalveren.
Een nieuw elan voor de Nederlandse film
Dana Linssen

129

Film: cultuur en economie
Wim de Poorter
Taal- en cultuurpolitiek

75

Gedichten
Lank Gruwez

133

Het buitenland en wij
Filip Matthijs

79

Eva Bal: koningin van wonderland
Paul Demets

136

Romeinse Academies
Luc Devoldere

89

Ik zag de liefde onder ogen.
Over de poezie van Toon Tellegen
Marjoleine de Vos

138

De Nederlandse (literaire) non-fictie in vertaling
Maarten Valken

94

Gedichten
Toon Tellegen

Publicaties
141

Alle wegen vertrekken vanuit Brussel
Kurt de Boodt

Culturele kroniek
97

Een fatale obsessie.
Over „Geheime kamers" van Jeroen Brouwers
Rudi van der Paardt

142

Een vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
(H. van dcr Horst)
Wim Blockmans

99

Het proza van Herman de Coninck
Hugo Brems

144

101

Een glorieuze nul (Gerrit Krol)
Bart Vervaeck

Paul de Groot: „de rode tsaar van Nederland"
(JanWillem Stutjc)
Giza Deneckere

146

102

Membraan zijn. Een nieuwe roman van Erwin Mortier
Cyrille Offermans

Erfgoedzorg in de 21e eeuw
Kristiaan Borret

148

104

Jij als Been ander. Nieuwe lyriek van Ad Zuiderent
Ed Leeflang

De oorlogserfenis van Adriaan Verhulst
Manu Ruys

149

106

De tegenwereld in stelling gebracht (Gerrit Achterberg)
Marita Mathijsen

Het multiculturele discours (Baukjc Prins)
Marc Hooghe

108

Stijn Streuvels en Duitsland:
het verhaal van een ontmoeting? (H. Spellers)
Dirk de Geest

151

Bibliografie van het
Nederlandstalige boek in vertaling - CXI.IX
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De troonsbestijging van Koningin Beatrix in 1980.

Hoe magisch is een
„modern" koningschap?

Harry van Wijnen
werd geboren in 1937 te Rotter-

W m Kok was de eerste die erover begon. De Nederland-

dam. Is redacteur van „NRC
Handelsblad", oud-bljzonder hoog-

se regering, zo verklaarde hij in december 1999 in een
leraar in de geschiedenis van de pers
vraaggesprek met het weekblad Elsevier, was met zichzelf in en de persvrijheid en auteur van een
overleg over de wijze waarop het koningschap in de volgenaantal constitutionele monografieen
de eeuw „invulling" moest krijgen.
over het constitutionele koning„Er wordt structureel nagedacht over de wijze waarop
schap. Ztjn jongste boek is „De
het koningschap in de volgende eeuw invulling moet krijmacht van de kroon" (2000).
gen." (1)
Adres: Vossiusstraat 65,
Om bij voorbaat de misvatting weg te nemen dat hij op
NL-1071 AK Amsterdam
een nationaal debat over het koningschap zinspeelde, voegde de Nederlandse minister-president er voor de zekerheid
aan toe, dat het „invullingsberaad" in passende beslotenheid werd gehouden.
De kleine kring waarin dat gebeurde bestond uit het staatshoofd, de kroonprins, enkele adviseurs uit de omgeving van het staatshoofd en de ministerpresident zelf.
De media waren unaniem in hun oordeel dat Kok een modernisering van
het koningschap had aangekondigd.
Het nieuws was bij verrassing uit de lucht komen vallen. Het leek erop
alsof de regering van de ene dag op de andere tot de overtuiging was gekomen,
dat het koningschap de aansluiting met de moderne tijd enigszins was kwijtgeraakt en nodig gefacelift moest worden.
In de voorgaande jaren was er wel discussie geweest over de vraag of
koningin Beatrix niet of en toe te veel geneigd was haar constitutionele grenzen te overschrijden, maar nooit eerder was de behoefte aan een gemoderniseerd koningschap uitgesproken. Maar misschien was er iets gepasseerd dat de
gehele buitenwereld was ontgaan.
Kok hulde zich in vaagheden die de zaak er niet veel duidelijker op maakten.
„Van groot belang", noteerde Elsevier-redacteur Hugo Camps uit zijn

mond, „is dat in een samenleving waar de monarchie zozeer wordt hooggeacht, wordt nagedacht over eisen en vereisten die aan een modern koningschap worden gesteld. We leven in een tijd met gewijzigde normen op allerlei terreinen en dus moet ook de monarchie getoetst worden aan nieuwe
normen over openheid en transparantie." (2)
Depolitisering
De parlementarir en grondwetskenner Thom de Graaf was de eerste die de
handschoen opnam en onmiddellijk een concrete blauwdruk voor een gemoderniseerd koningschap lanceerde. In het Nederlandse parlement valt men
met zoiets niet zomaar met de deur in huis. In een debat over de monarchie een wel wat groot uitgevallen woord voor een parlementaire democratie
met een monarchale rand - moet men eerst zijn goede bedoelingen uitspreken, wil men op welwillende aandacht kunnen rekenen. De Graaf kon bewijzen dat hij geen Paard van Troje was die het erop aanlegde via de achterdeur
de republiek binnen te halen. De fractievoorzitter van het vrijzinnigdemocratische D66 in de Tweede Kamer verklaarde nadrukkelijk geen aanhanger van de republikeinse gedachte te zijn en niet te pleiten voor de
afschaffing van de monarchie, ook al was hij tegen het principe van erfelijke
opvolging. Het ging hem om een herziening van functies binnen de regering,
die zowel de neutraliteit van het koningschap als de zelfstandigheid van de
ministerraad diende. De Graaf wil de positie van het koningschap versterken door het los te koppelen van het directe politieke bestuur. Zijn versie van
een gemoderniseerd koningschap komt neer op een gedepolitiseerd koningschap.
Onder de bestaande grondwet zijn koning en ministers als wetgevend
orgaan nog een en ondeelbaar: de een kan niet zonder de ander, maar het omgekeerde geldt evenzeer. Staatsrechtelijk vormen ze samen de regering. Gezamenlijk maken koning en ministers wetsontwerpen aanhangig en gezamenlijk
ondertekenen ze de wetten. Ministers zijn dus in beginsel niet vrij om te beslissen wat hun goeddunkt en daarover de confrontatie met het parlement aan te
gaan, want zij zijn op de medewerking van de koning aangewezen.
Voor veel ministers is dit, volgens De Graaf, op zijn minst ongemakkelijk (3), omdat de koning in zijn hoedanigheid van regeringsbestanddeel en
deel van de wetgever een politiek orgaan is, dat opereert in een politieke
omgeving en onderworpen is aan politieke wetten. Volgens De Graaf hoort
een koning in een democratisch bestel dat niet te zijn. De koning die handelt
als politieke bestuurder is „wezenlijk ondemocratisch". Die politieke dimensie van de functie „is onnodig en bovendien onwenselijk voor de essentie van
het koningschap in de eenentwintigste eeuw." (4) De koning moet derhalve
niet langer deel van het wetgevingsproces uitmaken.

Boven de hoofden
Een debat over de rol van het koningschap in het Nederlandse parlement is
minder een aangelegenheid van argumenten dan van bezweringsformules.
Zeker als zo'n debat wordt uitgelokt door een fractievoorzitter uit het regeringskamp die er geen geheim van maakt dat hij de koningin constitutionele
bevoegdheden afhandig wil maken, onder het motto: „Het koningschap kan
alleen duurzaam functioneren als de persoon van de koning(in) niet permanent ter discussie staat." (5) Hetgeen in gewoon Nederlands zoveel betekent
als: De monarchie mag blijven, maar de koningin dient uit de regering te verdwij nen.
Het kostte Thom de Graaf heel wat moeite het koningsgezinde deel van
de Tweede Kamer ervan te overtuigen, dat hij niet van zijn geloof was gevallen
en niet had voorgesteld het koningschap of te schaffen. Wat hem betreft
moest het koningschap gehandhaafd blijven, zij het alleen als boven-politiek
orgaan. Voor De Graaf dient het ideale staatshoofd niet alleen boven de partijen te staan, maar ook boven de wetgeving. Wetgeving is door en door politiek en staat permanent in het brandpunt van politieke strijd, waarin de
koning als onschendbaar en niet-verantwoordelijk deel van de regering niet
betrokken mag raken. Geen goede verstaander kon beweren dat De Graaf tot
revolutie had opgeroepen, laat staan tot constitutionele koningsmoord. Integendeel, de koning kon alleen maar baat hebben van zijn voorstel, meende
hij. Wat de koning aan de ene kant zou verliezen, zou hij aan de andere kant
compenseren door zijn nationale basis te verbreden en zijn populariteit te
vergroten.
Zelfs het bepleiten van een positieverbetering voor de koning is een
ondankbare opgave in een parlement dat bang is zijn vingers te branden aan
de monarchie en zich liever niet op glad ijs waagt. De meeste kamerfracties
hebben geen behoefte aan zo'n debat, omdat ze er politiek geen brood in zien
en beducht zijn bij de verkiezingen de kous op de kop te krijgen. Voor sommige is de staatsvorm onbespreekbaar, andere vinden dat er wel urgentere
kwesties zijn en weer andere achten het in strijd met de grondwet om de positie van de onschendbare koning te bespreken, laat staan diens aandeel in het
regeringsbeleid te willen ontbloten. En tenslotte zijn er nog de sceptici, die
de bescheiden, maar daarom niet minder juiste mening laten horen, dat het
sop de kool niet waard is en dat we praten over anachronismen die er al lang
niet meer toe doen.
Ook de hervormingsgezinden beseffen dat de modernisering van de
monarchie een hachelijk onderwerp is, waaraan weinig electorale eer is te
behalen. Wie eraan begint weet niet wat hij zich op de hals haalt. Voor bijna
iedereen geldt dat de boemerang van de wrekende kiezer op zijn hoofd
terecht kan komen of hem het hoofd kan kosten. De geschiedenis heeft per
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slot van rekening geleerd dat een groot deel van het electoraat niet wakker ligt
van het „democratisch tekort", maar als het erop aan komt partij kiest voor
het koningschap. Het is daarom alleszins verklaarbaar dat Thom de Graaf na
de lauwe afwijzing die zijn voorstellen van de regeringstafel ten deel viel, in
het parlement wat gas heeft teruggenomen en met zijn hervormingsvoorstellen liever langs de media reist en langs het lezingencircuit, waar het debat niet
gehinderd wordt door politieke egelstellingen.
Kogelvrij achter het „Geheim"
Een handicap voor de hervormers is dat de constitutionele monarchie een
mistige materie is waarin maar weinig kiezers thuis zijn. De kwintessens is
een grondwetsbepaling over de positie van de koning, die 150 jaar geleden
door de liberale reformist Thorbecke is bedacht, maar nooit geheel tot klaarheid is gebracht. Volgens die bepaling is de koning „onschendbaar" en zijn de
ministers „verantwoordelijk" (art. 42 van de tegenwoordige Nederlandse
grondwet).
Op degene die deze formule uit de grondwet wil lichten om het regeringssysteem te democratiseren, rust de plicht om te bewijzen dat het koningschap
in het wetgevingsproces een flood gewicht is dat de ontwikkeling van het
staatkundige leven belemmert. De moeilijkheid is echter dat hij dat niet kan.
Is hij een outsider dan kan hij dat bewijs niet leveren, omdat hij alleen bij
benadering weet wat de koning allemaal uitvoert. Is hij een insider - een
minister of een oud-minister - dan kan hij dat bewijs niet leveren, omdat hij
door zijn ambtseed tot discretie gehouden is.
De constitutionele hervormers van de eenentwintigste eeuw stuiten hier
op een voor de ingewijden bestemde grondwetsconstructie, waarmee Thorbecke, de auteur van de liberale constitutie van 1848, zonder bloedvergieten
het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid op de koning veroverde. In ruil voor zijn medewerking verkreeg de koning zijn onschendbaarheid
en behield hij zijn (erfelijke) ambt voor het leven. Met de invoering van de
ministeriele verantwoordelijkheid ging de „macht des konings" in feite over
op de ministers, die niet langer verantwoording schuldig waren aan de
monarch, maar aan de Staten-Generaal.
Om het nieuwe arrangement tijd van leven te gunnen verzwaarde Thorbecke het veiligheidshalve met een geheimhoudingsclausule, die de koning
tegen politieke en persoonlijke kritiek bescherming bood. Thorbecke noemde dat „het geheim van de regering", later het Geheim van het Loo of Soestdijk of het Noordeinde genaamd, al naar gelang de plaats waar de koning(in)
resideerde. Dat lakzegel maakte parlementair debat over het aandeel van de
koning in de regeringsarbeid onmogelijk. Onbereikbaar voor de kritiek van
het parlement zat de koning kogelvrij achter zijn „kroongeheim", ofwel „het

geheim van het paleis". Aangezien alle verkeer tussen koning en ministers dus alles wat zich in de boezem van de regering afspeelde - door het Geheim
werd gedekt, werd de koning even onzichtbaar als onaanspreekbaar voor het
parlement als voor de buitenwereld.
De ministeriele verantwoordelijkheid met zijn correlaat van de koninklijke onschendbaarheid was een geniaal negentiende-eeuws denkbeeld, maar de
veiligheidsvoorziening die het geheel bij elkaar moest houden wekte ook achterdocht in de hand. De liberale revolutie van 1848 beroofde de koning geruisloos van zijn macht, maar loste niet de vragen op over de rol die deze achter de
schermen bleef spelen en over de invloed die hij onder het nieuwe arrangement behouden had.
De moeilijkheid waarvoor de grondwetshervormers zich gesteld zien is
dat ze in de parlementaire arena - waar het debat toch in de eerste plaats
gevoerd moet worden - geen relevante feiten over de invloed van de koning ter
sprake kunnen brengen zonder het „geheim van de regering" te na te komen.
Het ligt voor de hand dat de regering ze daarbij niet ter wille zal zijn. „De
regering zal geen parlementaire nieuwsgierigheid naar de relatie koningminister belonen", zei premier Kok bij de begrotingsbehandeling van zijn
departement in het najaar van 1996 in de Tweede Kamer. „Speurneuzerij
wordt niet getolereerd". De rol van speurneus, zo liet Kok daarop volgen, „is
voor de Kamer niet weggelegd, nu niet en nooit niet."
Volgens constitutioneel recht is daar geen kruid tegen gewassen. Zolang de
regering niet meewerkt, verspert het Geheim alle doorgang. Het belemmert
een kamerlid niet alleen in zijn feitenonderzoek naar de inwendigheid van de
relatie koning-ministers, het maakt ook het formuleren van een nauwkeurige
probleemstelling praktisch onmogelijk. Strikt genomen betekent dit dat de
Tweede Kamer op eigen kracht geen bijdrage van betekenis aan het debat kan
leveren en gedoemd is of te wachten tot de regering uitgestudeerd is op de
„invulling"„ van het gemoderniseerde koningschap.
Koningin Beatrix heeft het er tot dusver zonder kleerscheuren afgebracht,
al is de roep om de verwijdering van de koning (waarmee uiteraard bedoeld is:
de volgende koning) uit de wetgevingsarbeid ontegenzeggelijk sterker geworden. Hoe had men ook anders kunnen verwachten in een land zonder
koningsmoord-traditie, waar het revolutionaire elan zelfs in de letterkundige
tijdschriften nooit tot bloei gekomen is? Het enkele jaren geleden opgerichte
buiten-parlementaire Republikeins Genootschap heeft de verwachtingen die
het bij zijn aantreden wekte niet waargemaakt en blijkt overwegend door
salonsocialistische idealen te worden beheerst.
Koks Partij van de Arbeid heeft zich in de Tweede Kamer tot dusver vrijwel afzijdig gehouden. Ze kijkt, net als de andere regeringspartij, de VVD, de
kat uit de boom en houdt, zolang de regering nog met zichzelf in beraad is,
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haar kruit droog. Alleen de christen-democratische oppositie (CDA) maakt
zich druk. Het staat oudergewoonte voor de monarchie op de bres en verzet
zich uit alle macht tegen elke poging de bevoegdheden van het koningschap
uit te kleden. Van het CDA hoeft er in het geheel niet over de monarchie gedebatteerd te worden, omdat de koningin, volgens fractievoorzitter Jaap de
Hoop Scheffer, haar taak voortreffelijk vervult.
Gezondheidsbulletins
Fysiek beschouwd verkeert de Nederlandse monarchie sinds enige tijd in een
zekere staat van krakkemikkigheid. Dat is op te maken uit de talrijke communiques die de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) met toenemende regelmaat
over de gezondheidstoestand van de oudste leden van het koninklijk huis verspreidt. Het is ook te zien aan de broze motoriek van prins Claus en prins
Bernhard, die al enige tijd hun publieke zichtbaarheid hebben verminderd en
zich steeds vaker verplicht voelen hun officiele verplichtingen of te zeggen.
De 74-jarige prins Claus en de 89-jarige prins Bernhard zijn de afgelopen
jaren meermalen geopereerd, de eerste wegens prostaatkanker, de tweede
onder meer voor een ingreep aan zijn slokdarm, die hem door een nalatigheid tijdens een narcose bijna fataal was geworden.
Van de 91-jarige oud-koningin, prinses Juliana heeft men niets meer
gehoord sinds zij zich geheel uit het publieke leven heeft teruggetrokken.
Haar vleugel van het paleis Soestdijk is geleidelijk aan verbouwd tot een verpleeginrichting, omdat de niet meer meedoende prinses, wier mentale conditie de laatste jaren sterk achteruit is gegaan, intussen doorlopend verzorging nodig heeft.
Prins Bernhard heeft in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht intussen
zijn vijftigste operatie ondergaan. De RVD bracht het nieuws daarover bijna
als een jubileum. Kort v66r de jaarwisseling was bij de vroegere inspecteurgeneraal van de Nederlandse krijgsmacht een verdachte verdikking op zijn
borst opgekomen, die terstond operatief moest worden verwijderd. De RVD
gaf na afloop een communique uit, waarin gewoontegetrouw man en paard
werden genoemd. Hoewel er een tumor ter grootte van twee euro's was weggesneden, was het eerste bulletin nog in een laconieke, bij een jubileum passende „old-soldiers never-die-toon" gesteld. Het tweede communique
gewaagde op een min of meer rectificerende toon van een kwaadaardige
tumor. Doordat men er snel bij was geweest had het gezwel, zo werd uit weefselonderzoek duidelijk, nog geen kans gekregen zich uit te zaaien.
Prins Bernhard zelf deed na de operatie alsof hij een eenvoudige tandartsbehandeling had ondergaan. Waar gewone stervelingen enkele dagen nodig
zouden hebben om hun narcose eruit te slapen, ging de onverwoestbare exprins-gemaal de dag erna alweer monter naar huis. Als een mens al zoveel

zware operaties heeft overleefd, draait hij voor zo'n kleine operatie zijn hand
niet meer om, zo liet hij bij zijn thuiskomst luchtig weten.
Men zou denken dat de Nederlandse monarchie met zo'n ziekenboeg wel
op haar laatste benen moet lopen. Maar dat gaat hooguit voor de oudste
Oranje-generatie op. Voor de nieuwe generatie geldt dat zeker niet. Die heeft
haar constitutionele positie onlangs nog weten te versterken, dankzij de
goedgeefsheid van de wetgever, die bereid was het ledental van het koninklijk
huis uit te breiden om vervolgens de aangetrouwde bruiden met nieuwe
vorstelijke titels te begunstigen. Het Oranjehuis, dat van zichzelf al over
voldoende manschappen beschikte om in de erfopvolging te voorzien, is
daardoor nog ruimer in zijn personele reserve komen te zitten. Met de kinderrijkdom die de Oranjes zich in de jaren zestig hebben verschaft is de kans
op uitsterven van de monarchie nu wel heel erg theoretisch geworden.
Niets wijst er overigens op dat Koningin Beatrix al aan aftreden denkt. Van
regeermoeheid heeft ze nog geen last, bij haar heeft de slijtage zich in elk geval
nog niet aangediend en de verwachting van haar naaste omgeving is, dat ze haar
ambt voorlopig nog wel een jaar of vijf zal vervullen. Maar op welk moment
zij haar troonsafstand ook aankondigt, er zullen genoeg troongerechtigde
opvolgers voorhanden zijn die de toekomst van de monarchie tot in lengte
van jaren kunnen verzekeren. Monarchieen doen in dat opzicht niet onder
voor militaire organisaties: voor elke gesneuvelde kapitein staat een springlevende luitenant klaar om onmiddellijk het commando over te nemen.
De oudste zoon van Beatrix, de olympisch georienteerde, in sportkringen
zeer populaire prins Willem Alexander, is de eerste die voor de troonopvolging in aanmerking komt. Ook zijn jongere broer Constantijn heeft zich
beschikbaar verklaard om Willem Alexander te zijner tijd als huip-koning bij
te staan. Hetzelfde geldt voor zijn neven Maurits en Bernhard jr., die ondanks
weinig serieus te nemen opvolgingskansen met parlementaire goedkeuring
getrouwd zijn om hun opvolgingsrecht in stand te houden. Ook zij staan
klaar om „de familie", indien en waar nodig, in haar representatieve bezigheden te dienen. Of hun diensten zullen worden afgedankt zodra de tegenwoordige kroonprins, al dan niet gehuwd met zijn Argentijnse vriendin Maxima,
de troon bestijgt moet nog blijken, maar in constitutionele zin tellen de
„neefjes" van dat moment of niet meer mee. Volgens de grondwet verliezen ze
door de verheffing van Willem Alexander zowel hun positie op de erfopvolgingsladder als hun formele status als lid van het koninklijk huis.
Verburgerlijking
De recente uitbreiding van het koninklijk huis, die op grond van het grondwettelijke erfopvolgingssysteem in feite dus tijdelijk is, is in Nederland algemeen met welwillendheid begroet. Toch is het twijfelachtig of het koninklijk
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huis op de lange termijn met die uitbreiding gediend is. Op de korte termijn
zou men die kwestie nog wel positief kunnen beoordelen. Op het eerste
gezicht hebben de twee prinselijke bruidengoms en de derde bruidegom in
spe immers goede zaken gedaan. In plaats van met nichten of achternichten
uit hun eigen milieu thuis te komen hebben ze meisjes uit normale milieus
aan de haak geslagen. Alle drie volgden ze geestdriftig de stem van hun hart.
Maurits trouwde de dochter van de Nederlandse oud-minister Hans van den
Broek, Bernhard jr. vond een al even ordentelijke, zij het minder bekende
gade van min of meer gelijke achtergrond en Constantijn gaat binnenkort
trouwen met de dochter van de tegenwoordige minister van landbouw Laurens Jan Brinkhorst. Wat kan een democratie zich nog beter wensen? Al moeten we er in gemoede niet aan denken, dat een van de andere prinsen op een
dag de hand van de vacante dochter van een minister-president vraagt. Moet
die premier dan ook zijn dochter prinses maken?
In de Nederlandse media zijn die verbintenissen vrijwel unaniem als een
democratische vooruitgang aangemerkt. Bij nader inzien zou het koninklijk
huis daar wel eens minder blij mee kunnen zijn als de gevolgen van die democratisering voor de toekomst van de monarchie eenmaal aan het licht komen.
De drie Oranjetelgen mogen naar eigen zeggen de beste partnerkeuze hebben gedaan, uit het oogpunt van dynastieke belangenpolitiek is het nog maar
de vraag of die keuze op termijn wel goed genoeg is. In dat opzicht hebben de
drie Oranjejongens zeker geen consoliderende bijdrage aan de toekomst van de
monarchie geleverd. Door die verburgerlijking komt het Nederlandse koninklijk huis wel steeds dichter bij het yolk te staan, maar wordt het ook steeds
gewoner. Voor Oranje zal het op den duur zelfs moeilijk worden zijn historische schat van het grondwettelijke erfopvolgingsbeginsel in stand te houden.
Burgermeisjes trouwen moge goed vallen in een egalitaire democratische
samenleving zoals de Nederlandse, het strookt niet met een dynastieke belangenpolitiek, die van een verstrengeling met de democratie slechts besmetting
te vrezen heeft. Prinsen moeten geen democratische gewoontes aannemen,
maar prinsessen trouwen. Om zichzelf als snort te handhaven blijven ze aangewezen op de Almanach de Gotha.
Als ook de nog niet gebonden Oranje-prinsen zich van hun eigen stand
afkeren en eveneens met een meisje uit het yolk op de proppen komen, dan
loopt de monarchie niet alleen het risico op termijn haar status aparte te verspelen, maar verliest zij ook haar glans. Dan brengen de Oranjes zelf een ontwikkeling op gang, waarvan UlliJessurun d'Oliveira in het Nederlands Juristenblad (NJB) van 17 november 2000 (afl. 41) in een ironisch betoog hun
de onvermijdelijke gevolgen heeft voorgerekend. „Als de majesteit een
mevrouw of een meneer wordt is zij niet meer zo bijzonder, weliswaar meer
een van ons, maar daardoor ook meteen minder koninklijk."

Deze voorzitter van de redactie van het NJB en lid van het Republikeins
Genootschap ziet het constitutionele koningschap ook op andere gronden in
de naaste toekomst terrein verliezen. D'Oliveira meent dat de Oranjes het
meest to vrezen hebben voor de verdieping van de Europese eenwording, die
de eenheid en de duurzaamheid van de staat en zijn bevolking, waarvan de
kroon het symbool is, onherroepelijk zal ondermijnen. „Hoe kan men symbool van een onafhankelijke eenheidsstaat zijn als die overschaduwd wordt
door een internationale organisatie die aan steeds meer touwtjes trekt?" Volgens D'Oliveira marginaliseert Europa de rol van monarchale en ceremonile staatshoofden ten gunste van de regeringsleiders, die steeds meer het staatkundige toneel zullen domineren.
Hij ontleent die opvatting aan de notitie over de staatsrechtelijke verhouding tussen het staatshoofd en de ministers, die de Nederlandse premier Kok
op 15 september 2000 aan de Tweede Kamer voorlegde. Kok verklaarde daarin onder meer, dat het in Nederland de minister-president is die als politiek
verantwoordelijke regeringsleider beschouwd moet worden. In de Tweede
Kamer ontmoette die machtsomschrijving nauwelijks tegenspraak, maar volgens D'Oliveira was bier sprake van onversneden politieke machtstoe-eigening. „Met deze usurpatie van een deel van de symboolfunctie van de kroon
onttroont hij al half en half de monarchie, en waardeert hij (de ministerpresident) zichzelf tegelijkertijd op ten opzichte van de andere ministers."
Voor de studeerkamer is dit een aardige polemische stelling, maar voor
de staatkundige realiteit heeft ze geen betekenis. Wie hierin usurpatie onderscheidt - letterlijk: wederrechtelijke inbezitneming - maakt zich aan een
zekere overdrijving schuldig. Onder de Nederlandse constitutionele monarchie is het koninklijk staatshoofd nooit regeringsleider geweest in de zin
die dat woord in de moderne staatkunde heeft gekregen. Regeringsleiders zijn
de degenen die in de Europese politiek meebeslissen. Dat zijn niet de koninklijke of ceremoniele staatshoofden, maar de premiers, of in Frankrijk de president.
De Nederlandse koningin is geen staatshoofd met politieke bevoegdheden. De politieke bevoegdheden liggen in de handen van de minister-president, die trouwens ook vroeger al de politiek verantwoordelijke regeringsleider was. Het verschil is dat hij in de internationale ontwikkelingen van de
afgelopen jaren geleidelijk aan opgewaardeerd is tot „de" regeringsleider zonder meer en vervolgens muurvast in die rol is gegroeid.
Noten:

(1)Elsevier, HUGO CAMPS in gesprek met premier Kok, Kerstmis 1999.
(2) Idem.
(3) MR. TH. C. DE GRAAF,

mie, p. 16.
(4) Idem, p.15.
(5) Idem, p.17.

Bekroonde dernocratie; Johan de Wittlezing, 5 oktober 2000, Stichting Dordtse Acade-
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De Panne: monument voor Leopold I.- Foto Stephan Vanfleteren.

De toekomst van de
monarchie - De monarchie
van de toekomst
Mark van den
Wijngaert

”

Als men vanuit een rationeel en democratisch standpunt erkent dat een vrij onschuldig irrationeel en ondemocratisch element in een staatsbestel dit staatsbestel voor een
groot deel van de bevolking aantrekkelijk maakt, valt er iets
voor te zeggen in de landen van Europa waar dit bestaat, het
instituut van het erfelijk staatshoofd te handhaven". Dat
was een van de stellingen die professor W.H. Roobol
poneerde op de conferentie Monarchie en Republiek, die op
24 november 2000 door de Universiteit van Amsterdam
werd georganiseerd. Of er „iets" voor te zeggen valt de erfelijke monarchie in stand te houden, hangt of van het antwoord op de vraag of de erfelijke monarchie „vrij onschuldig ondemocratisch" is. Een gefundeerde uitspraak over de
toekomst van de monarchie in Belgic is hoe dan ook slechts
mogelijk als men zich bewust is van de evolutie die deze
instelling in Belgic sinds 1831 heeft doorgemaakt. Pas als de
structurele veranderingen zijn blootgelegd die zich bij het
invullen van het koningschap vanaf Leopold I tot en met
Albert II hebben voorgedaan, is een serieuze prognose over
de verdere ontwikkeling van de monarchie te maken.

werd geboren in 1940. Studeerde
geschiedenis aan de K.U.Leuven. Was
als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan het Instituut voor
sociaal-economische geschiedenis van
de K.U.Nijrnegen en doceerde hedendaagse geschiedenis aan de Vlaamse
economische Hogeschool te Brussel en
is sinds 1979 verbonden aan de
K.U.Brussel. Ztjn onderzoeksdomeinen zijn de naoorlogse politieke
geschiedenis van Belgic, de Belgische
monarchie, De Duitse bezetting en de
Koude Oorlog. Publiceerde recent
o.a. „Belgic en zijn koningen.
Monarchie en macht" (samen met
L. Beullens en D. Brants, 2000), „De
geschiedenis van de Belgische senaat
1831-1995" (samen met V. Laureys,
1999); „Oost tegen West - Noord
tegen Zuid. De wereld in de tweede
helft van de twintigste eeuw" (samen

Het spanningsveld tussen monarchic en politick
met H. de Prins, 1999).
De grondwetgever van 1830 creeerde een spanningsveld tusAdres: Bieststraat 148,
sen de erfelijke monarchie en de regering als emanatie van
B-3191 Boortmeerbeek (Hever).
de volksvertegenwoordiging. De inzet van die tweestrijd is
de besluitvorming. De vorst heeft in ons staatsbestel geen
persoonlijke macht, hij is politiek onverantwoordelijk. Hij kan slechts handelen samen met zijn ministers; die alleen zijn verantwoordelijk tegenover
het parlement. De koning is enkel symbolisch het hoofd van de uitvoerende

macht. De ministers regeren, zij voeren het politieke beleid. De grondwetgever plaatst koning en regering op een tandem waarbij het uitdrukkelijk de
bedoeling is dat de regering aan het stuur zit. Het was niet evident dat Leopold I, die opgroeide in het ancien regime, zich zonder meer naar dat concept
schikte. Hij en zijn opvolgers trachtten het politieke leven in Belgie naar hun
hand te zetten. Daarbij ondervonden ze aanvankelijk weinig weerwerk van
de onervaren politieke klasse, maar dat veranderde met de opkomst van de
politieke partijen en de geleidelijke democratisering van ons land.
Van Leopold I tot Leopold III: de macht van de koning
Leopold I nam een dominante positie in de politieke besluitvorming in. De
politici van het jonge Belgie misten ervaring en mondigheid en waren aanvankelijk niet of nauwelijks georganiseerd. Zij vertegenwoordigden enkel het
meest gegoede gedeelte van de bevolking en boden nauwelijks weerwerk aan
een koning die dankzij zijn diplomatieke relaties met Groot-Brittannie de
nieuwe staat door de internationale beroering rond de Belgische onafhankelijkheid loodste. Vanuit die sterke positie hoefde Leopold I het niet zo nauw
te nemen met de grondwet. Met zijn bewind beleefde Belgie de laatste uitloper van het ancien regime.
Daaraan kwam een einde onder Leopold II. Die werd geconfronteerd met
veel sterkere bewindslieden die geruggensteund werden door politieke partijen. De veralgemening van het kiesrecht, waartegen de vorst zich tevergeefs
verzette, deed het gewicht van die formaties nog toenemen. Tijdens zijn
bewind vormden liberalen en katholieken afwisselend homogene regeringen.
Geleidelijk moest de koning inbinden; de politieke klasse leerde hem zich
aan de grondwettelijke spelregels te houden. De frustratie die hij daarbij
ondervond, compenseerde Leopold II ruimschoots door een onbeperkte
heerschappij te vestigen in Kongo. In zijn Afrikaanse gebied golden voor de
koning geen wetten; de vorst was er oppermachtig en buitte zijn bezit grondig en meedogenloos uit. Onder druk van de internationale gemeenschap,
die het wanbeheer in Kongo aan de kaak stelde, werd Leopold verplicht zijn
Afrikaanse eigendom als kolonie aan Belgie of te staan.
Albert I slaagde er tijdens de Eerste Wereldoorlog in de politiek van de
koning op te dringen aan de regering. Hij wilde dat het Belgisch leger zich
beperkte tot het verdedigen van het eigen grondgebied, terwijl de regering
een veel nauwere samenwerking met de bondgenoten wenste. Zijn dominante positie tijdens de oorlog bood Albert de mogelijkheid zijn stempel te
drukken op de naoorlogse politiek. Tijdens zijn bewind maakte het algemeen enkelvoudig kiesrecht een einde aan de periode van de homogene regeringen. Bij de vorming van vaak ingewikkelde coalitieregeringen speelde de
vorst een vooraanstaande rol als verzoener en scheidsrechter. Hij preten-

deerde daarbij de nationale belangen tegen de partijbelangen te verdedigen.
Hij liet herhaaldelijk zijn ongenoegen blijken over het feit dat de politieke
partijen een steeds grotere rol gingen spelen ten nadele van het koningschap.
Leopold III nam de politieke partijen nog veel scherper op de korrel dan
zijn vader. Hij joeg daarmee een deel van de politieke klasse al voor de oorlog
tegen zich in het harnas. Dat hij in 1936 de „los-van-Frankrijk"-politiek van
de regering volmondig steunde, wekte de irritatie van Francofielen en Wallinganten op. In mei 1940 slaagde Leopold er niet in de politiek van de
koning aan de regering op te dringen. Leopold wenste naar het voorbeeld van
zijn vader alleen het Belgisch grondgebied te verdedigen. De regering-Pierlot
wilde na de onvermijdelijke militaire capitulatie van het Belgisch leger de
politieke strijd tegen Nazi-Duitsland aan de zijde van de Geallieerden voortzetten. Rond dit cruciale punt kwam het tot een breuk tussen de vorst en zijn
ministers. Leopold werd krijgsgevangene; de regering stelde vast dat de vorst
daardoor in de onmogelijkheid verkeerde te regeren en trok de volledige uitvoerende macht naar zich toe. Daar ligt de kern van de koningskwestie: een
open confrontatie tussen politiek en monarchie, waarbij de koning uiteindelijk het onderspit moet delven.
Tijdens de bezetting manoeuvreerde Leopold zich in een machteloze positie; hij kreeg van de Duitsers niet de gelegenheid Belgie in autoritaire en corporatistische zin te hervormen, noch kon hij het openlijk voor de onderdrukte
bevolking opnemen. In zijn politiek testament van januari 1944 had hij geen
goed woord over voor de regering, het verzet en de Geallieerden. Leopold III
hield koppig vol dat hij het gelijk volledig aan zijn kant had. Zijn gezag en zijn
aanzien werden ook daardoor steeds verder aangetast. Prins Karel, die als regent
de troon voor zijn broer warm hield, zag in hoe gevaarlijk de situatie was, maar
kon er weinig tegen doen. Toen Leopold enkel de steun kreeg van de Christelijke Volkspartij, was zijn lot politiek bezegeld. Hij kon daarna immers nog
bezwaarlijk als symbool van de nationale eenheid fungeren. Dat was des te meer
het geval toen bij de volksraadpleging, die weliswaar in zijn voordeel uitviel,
bleek dat de vorst alleen in Vlaanderen op grote steun kon rekenen. In Brussel
en Wallonie was een meerderheid van de bevolking tegen hem. De confrontatie tussen de koning en de politieke machthebbers in het verscheurde land liep
uit op de troonsafstand van Leopold III. Die vormt een breuklijn in de geschiedenis van de monarchie. Met Leopold verdween het koningschap dat vaak autoritair zijn stempel drukte op het politieke leven in Belgie.
Boudewijn en Albert II: de macht verdwijnt, de invloed blijft
Boudewijn erfde een uitgehold koningschap van zijn vader. Voortaan maakten de regering en de politieke partijen de dienst uit. Enkel in crisismomenten rond de regeringsvorming kon Boudewijn nog van zijn sleutelpositie
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gebruikmaken om de politieke stromingen enigszins te kanaliseren. Door toe
te treden tot internationale organisaties en bondgenootschappen, zoals de
NAVO en de Europese Gemeenschap, kreeg Belgie steeds minder ruimte om
een eigen buitenlands en defensiebeleid te voeren. De machtsvermindering
die daaruit voor regering en koning voortvloeide, werd nog versterkt door
het verlies van Kongo. De overheveling in het raam van de staatshervorming
van nationale bevoegdheden naar gemeenschappen en gewesten holde de
politieke macht van de federale regering en van de koning verder uit. Boudewijn legde zich uiteindelijk neer bij die politieke omwenteling en bij de particratie; hij liet de politiek meer en meer aan de politici over.
Hij gaf aan de tweede helft van zijn koningschap veeleer een moreelmaatschappelijke inhoud; vanuit zijn religieuze overtuiging nam hij het op
voor verdrukten en gemarginaliseerden. In dat humanitaire leiderschap werd
hij door de regering gesteund. Alhoewel zijn politieke invloed aftakelde, nam
met de jaren het gezag van Boudewijn toe. Hij wist zich gesteund door een
stijgende populariteit, terwijl de politieke klasse steeds meer in diskrediet
raakte. Net voor zijn dood beleefde Boudewijn de voltooiing van het federaliseringsproces Zijn politiek testament luidde dat de nieuwe instellingen, in
een geest van wederzijds begrip, optimaal zouden werken.
Albert II voert het testament van zijn broer uit en legt daarbij de nadruk
op eenheid in verscheidenheid. Ook zijn humanitaire bekommernis en zijn
maatschappelijke boodschap liggen in het verlengde van het beleid dat Boudewijn sinds het einde van de jaren zeventig heeft gevolgd.
De monarchie van de toekomst
Uit al wat voorafgaat, blijkt dat het huidige koningschap inhoudelijk grondig
verschilt van de monarchie van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Met vallen en opstaan hebben de vorsten geleerd dat de politiek
aan politici moet worden overgelaten. Dat lijkt evident vanuit democratisch
oogpunt, maar tot en met Leopold III hebben de koningen met wisselende
kansen geprobeerd de politiek naar hun hand te zetten.
Het morele leiderschap dat koning Boudewijn uitoefende, leidde in 1990
tot een mini-koningskwestie. De vorst weigerde de abortuswet te bekrachtigen die door het parlement was goedgekeurd. De regering dreef de controverse niet op de spits en verklaarde de vorst voor een dag in de onmogelijkheid te regeren. Een grondwettig zeer betwistbaar procede. De weigering van
Boudewijn lokte in politieke kringen felle kritiek uit, maar initiatieven om
een herhaling van dit incident te voorkomen, bleven uit. Vijf jaar later plaatste het Hof zelf de bekrachtiging van wetten discreet op de politieke agenda.
De bedoeling was de koning de mogelijkheid te geven zich van wetten in verband met ethische kwesties te distantieren. Maar dit opzet was tot mislukken

gedoemd. De meeste geraadpleegde politici vonden het procede onaanvaardbaar. Merkwaardig is dat het Hof uit de mini-koningskwestie alleen het
besluit heeft getrokken dat de grondwet op de maat van de koning moet worden aangepast. Toch is het omgekeerde de enige aanvaardbare oplossing in
een parlementaire democratie.
Niets laat vermoeden dat soortgelijke ingrepen van het Hof zich nog zullen voordoen. Dit is overigens uitgesloten als de politieke wereld correct
reageert en zeer strikt de politieke invloed van de koning aan banden legt. De
populariteit van het vorstenhuis, die bewust door het Hof wordt gestimuleerd, vormt voor de grote politieke partijen een haast onoverkomelijk
electoraal obstakel om de discussie over de monarchie van morgen te openen
en initiatieven te nemen om aan het koningschap een uitgesproken protocollair karakter te geven.
Men heeft de recente grondwetswijzigingen alvast niet aangegrepen om
wezenlijke bepalingen in verband met de monarchie aan de praktijk aan te
passen. Sinds Belgie tot de NAVO is toegetreden, stelt het militaire opperbevelhebberschap van de vorst nog weinig voor. Het zijn de partijvoorzitters
die de ministers benoemen en een door hen ge1nspireerde regering die de
hand heeft in de ontbinding van het parlement. De koning is voor al die
essentiele grondwettelijke bevoegdheden politiek buiten spel gezet. De jongste grondwetswijziging heeft evenwel op een aantal punten de bevoegdheden
van de koning ingeperkt. De ministers van de regionale regeringen leggen de
eed af voor hun parlement. De regionale ministers-presidenten doen dit
samen met hun ministers maar leggen daarna ook de eed af in handen van de
koning. De regionale assemblees zijn legislatuurparlementen, wat concreet
inhoudt dat zij zelf voor de vervanging van de regering of van afzonderlijke
ministers instaan. Maar ook op federaal vlak vermindert de invloed van de
koning. De Kamer kan een regering tot ontslag dwingen en een opvolger
voor de eerste minister aan de koning voordragen. De vorst moet dan het
ontslag van de regering aanvaarden en de voorgedragen politicus tot eerste
minister benoemen. Als die virtuele premier er niet in slaagt een regering te
vormen, rest de koning niets anders dan het parlement te ontbinden. De
vorst behoudt enkel manoeuvreerruimte als de federale regering vrijwillig
ontslag neemt na een crisissituatie of na de goedkeuring van een motie van
wantrouwen in de Kamer. De vorming van de regionale regeringen voltrekt
zich zonder inmenging van de vorst. Het zijn de meerderheidspartijen die
daaromtrent de nodige initiatieven nemen.
De monarchie krijgt dus de facto een steeds meer representatieve en symbolische functie. Dat past perfect in het democratiseringsproces dat ons land
sinds het einde van de vorige eeuw meemaakt. Het Belgisch pragmatisme
weerhoudt vooralsnog de politieke wereld ervan om dit veel explicieter in de
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grondwet op te nemen. De onderliggende redenering daarbij is „waarom
zouden we een systeem dat werkt, wijzigen". Daarbij kan er wel met vrij
grote zekerheid van worden uitgegaan, dat voor de politieke wereld bovengeschetste evolutie onomkeerbaar is en de monarchie van morgen een veeleer
ceremonieel karakter zal hebben waarbij de koning een moreel-humanitaire
rol zal spelen.
De toekomst van de monarchie
In een politiek ingewikkeld land als Belgie, is de erfelijke monarchie voor
velen een sierlijke oplossing om communautaire spanningen rond de keuze
van een staatshoofd te voorkomen. Op het eerste gezicht is het inderdaad niet
evident dat Walen een Vlaming als president zouden aanvaarden en vice
versa. Maar het kan toch in een volwassen democratie niet onoverkomelijk
zijn een staatshoofd te kiezen dat representatief is voor heel de federale staat.
Overigens komt het de partijen toe waardevolle kandidaten voor te dragen en
zijn het de kiezers die electoraal het laatste woord hebben.
Voor velen is de monarchie het laatste bindmiddel van de federale staat.
Belgie zou uit elkaar vallen zonder de verzoenende invloed van de koning.
Daarbij ziet men over het hoofd dat de politieke rol van de vorst ten aanzien
van de regio's nog bijzonder klein is. Belangrijker voor de cohesie van de
federale staat is de vaste wil van regeringen en parlementen om ervoor te zorgen dat de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten zich loyaal
tegenover elkaar gedragen. Dat is bij uitstek een tack voor politici. Niets
belet de koning daarbij zijn invloed aan te wenden, maar waarom zou een
gekozen staatshoofd eenzelfde rol niet kunnen spelen? Uiteindelijk vloeit de
invloed van de koning grotendeels voort uit de macht die velen hem ten
onrechte nog steeds toeschrijven. Een president die het vertrouwen van de
kiezers heeft gekregen, zou vanuit democratisch oogpunt meer aanzien moeten genieten dan een vorst die door erfrecht aan een staat wordt opgelegd.
Al deze theoretische beschouwingen ten spijt, ligt een presidentieel regime voor Belgie nog lang niet in het verschiet. Zolang de populariteit van het
vorstenhuis in stand wordt gehouden en de koning veeleer een moreel leiderschap uitoefent, ontbreekt de politieke noodzaak om een ander regime in
Belgie in te stellen. De Belgische parlementaire democratie is blijkbaar sterk
genoeg om zich „een vrij onschuldig irrationeel en ondemocratisch element"
in zijn staatsbestel te veroorloven.
Beknopte bibliografie:
La fonction royale en Belgique, Brussel, 1994.
J. STENGERS, L'action du roi en Belgique depuis 1831. Pouvoir et influence, Brussel, 1996.
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Ligt het Nederlands u `nauw' of `na' aan het hart?
`Bent u', `zijt u' of 'is u' een taalfreak?
Waarom `paardebloem' en `paardenbiefstuk'?
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En die vereniging viert van het jaar Naar gouden jubileum. U kunt
meevieren door lid to worden.
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Nederlands van Nu. En omdat het Nederlands u na aan het hart ligt,
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en u krijgt taaladvies, ook op aanvraag, want als lid hebt u recht op
gratis taaladvies.
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Roland Jooris (°1936) - Foto Willy Dee.

De grondtoon van
het bevlogene
Gekras van Roland Jooris

Paul Demets
werd geboren in Deinze in 1966.

W

Studeerde Germaanse filologie en

carom is een besneeuwd landschap zo fascinerend? Mistheaterwetenschappen aan de
schien wel omdat een vreemd gevoel je besluipt als je lang K.U.Leuven en de K.U.Nijmegen. Is
genoeg naar zo'n landschap kijkt: het arcadische en het harleraar Nederlands, poezierecensent
monische beeld wijkt dan plots voor de gedachte dat je hier
voor het weekblad „Knack" en
vooral een beeld van een verhuld, verinnerlijkt landschap
recensent Duitstalige literatuur voor
krijgt. Onder het witte tapijt zitten huizen, weiden, bomen,
de VRT Publiceerde de dichtbundel
een straat, maar de sneeuw heeft ervoor gezorgd dat dit land„De papegaaienziekte" (1999) en
schap zich heeft losgemaakt van zijn concreetheid. En tegeverder artikelen in „Ons Erfdeel",
lijk weet je natuurlijk dat er een tastbaar landschap onder zit, „The Low Countries", „Kunst en
laten we wel wezen. Door de verhulling word je zelfs
Cultuur", „Poeziekrant", „Streven",
gedwongen om nauwkeuriger to kijken, bijvoorbeeld naar
„Documenta" en „Etcetera".
de contouren. Met andere woorden: door de abstrahering
Adres: Kasteelstraat 56,
maakt de sneeuw de dingen concreter, herschrijft ze. MisB-9870 Olsene-Zulte
schien is dat wel de reden waarom sneeuw zo'n essentiele
metafoor is voor de poezie van Roland Jooris: niet omwille
van de stilte die in zijn gedichten hoorbaar is, al is de wereld die hij creeert nooit
nadrukkelijk aanwezig, en zeker niet omdat zijn poezie zomaar dicht op de
huid van de werkelijkheid zou zitten. Dit is poezie die onze waarneming problematiseert, die ascese uitprobeert, van het soort wit dat hevig naar
aanwezigheid verlangt, terwijl de afwezigheid voortdurend dreigt. In Gekras,
de titel van zijn bijzondere nieuwe bundel, zoekt Roland Jooris de aanwezigheid op in het concrete, schurende, dwarse, het tastbare, kortom. Het is gekras
tegen het verdwijnen. Jooris verlegt daarmee nog eens het accent in zijn
gedichten, als een sneeuwgrens die langzaam opschuift. Hij onderwierp al heel
vroeg in zijn kleine oeuvre de relatie tussen de werkelijkheid en die van zijn
poezie aan een onderzoek. Jooris publiceerde twee bundels in eigen beheer,
Gitaar (1957) en Bluebird (1958). Het is misschien niet verwonderlijk dat hij
er zich later enigszins van distantieerde, want die gedichten laten een duidelijke invloed zien van Paul Snoek, maar ook van Hans Lodeizen en de late

Van Ostaijen. Toch wil ik die bundels hier in de context van Gekras even ter
sprake brengen, omdat ze aantonen dat hij ook daar al verwees naar andere
kunstvormen, vooral naar de muziek en de beeldende kunst. Het gedicht Klee
dat hij opnam in de bloemlezing Gedichten 1958-1978 illustreert dat:
Als een heimelijke kleur
woven bij Paul Klee, en niets
meer zeggen. Een lijn zo zacht
door zijn lichaam voelen
en machinale diertjes
vol veertjes doen springen
tot een mtjnramp van ontroering
ontstaat.
De eerste regels tonen aan dat Jooris hier al een voorzichtige poging
ondernam om de taal een plastisch karakter te geven, in plaats van een beschrijving te bieden van wat er op een doek van Klee te zien viel, al was dat voor Jooris' vroegste periode wel een uitzondering. Maar het bewijst dat het een reductie betekent als men „de vroege Jooris" zomaar tot de nieuw-realisten rekent.
Daarvoor bekeek hij het verband tussen poèzie en werkelijkheid te kritisch.
Toch haalde hij in de drie thematisch vrij nauw bij elkaar aansluitende bundels
Een konsumptief landschap (1969), Laarne (1971) en Het museum van de zomer
(1974) de band met de werkelijkheid strak aan. Hij projecteerde er geen gevoelens op, maar hij Wilde de dingen tastbaar maken, met bijzondere aandacht
voor het minst opvallende. In een interview met Willem Roggeman, toen hij
de pozieprijs van de De Vlaamse Gids had gekregen, verwees Jooris naar de
invloed van zijn latere compagnon-de-route Roger Raveel: „Hij nodigde me uit
voor een bezoek aan zijn atelier (dat toen nog een groot verlaten lokaal van de
dorpsschool was) te Machelen-aan-de-Leie. Kijkend naar de schilderijen hadden we er een lang gesprek. Het was alsof we elkaar al jaren kenden en begrepen. Nadien maakten we een lange wandeling door het dorp en dan de velden
in. En plots wist ik het. Ik voelde de geluiden van de spelende kinderen, een
voorbijrijdende tractor, de gekalkte huizen, een pasgeverfde deur, het geronk
van een vliegtuig, een rinkelende fietsbel a.h.w. aanwezig in een gedicht."
Nazinderend
Bij dit citaat wil ik twee opmerkingen maken. De eerste gaat schijnbaar over
een detail, maar het is belangrijker dan het in deze context lijkt, omdat dit
artikel onvermijdelijk een lectuur vanuit het heden, met Jooris' nieuwste
bundel Gekras als uitgangspunt, is. Jooris spreekt hier over het aanwezig
voelen van geluiden. Ik merk dit op omdat ik het gevoel heb dat de kritiek tot

nu toe het werk van Jooris te vaak exclusief geassocieerd heeft met plastisch
dichterschap, als we de erg vakkundige karakterisering van Jooris' poezie
door Stefaan Evenepoel in de fraaie bloemlezing uit de reeks „Dichters van
nu" (Poeziecentrum,1997) even buiten beschouwing laten. Toch is dat plastisch dichterschap een juiste omschrijving. Jooris onderzoekt in de drie vermelde bundels het kijken naar de werkelijkheid, om te laten zien hoeveel
werkelijkheid aan de blik ontsnapt. En hij probeert de onzichtbare essentie
van de dingen bloot te leggen, al weet hij dat dit onmogelijk is. Want uiteindelijk moet de taal zich nederig opstellen en de natuur niet willen corrigeren.
Jooris creeert in die bundels veeleer een eigen taalwerkelijkheid, waarin de
dingen autonomie op het papier krijgen, zoals een korenveld, een haag en een
gracht in Cataloog, een belangrijk gedicht in Het museum van de zomer. Jooris schreef geen concrete poezie op dat moment, maar wel gedichten die via de
taal bijna tastbaar werden. Opvallend is dat precies de subtiel aangebrachte
muzikaliteit van zijn gedichten voor die plasticiteit zorgde. Als hij in Appel
(in de bundel Laarne) schrijft: „APPEL, een woord/ op papier", is dat niet
alleen een taalsculptuur, maar juist door de klankkleur ook een woord om in
te bijten. Veel gedichten bevatten niet opzichtige assonanties en alliteraties.
En dan heb ik nog een bewijs uit het ongerijmde om aan te tonen dat de
muzikaliteit al vroeg een bepalende rol speelde in Jooris' poezie: in Het museum van de zomer staat het gedicht met de omineuze titel Visueel, terwijl Jooris het met exclusieve aandacht voor wat er te Koren is, laat eindigen:
het klinkt zo onverwacht
en sprankelend als een
in de vlucht meegenomen
doelpunt
nazinderend in de netten
van het zondagvoetbalveld
ginds
achter de dorpsschool.
Een tweede opmerking is dat Roland Jooris geleidelijk aan, maar ook al
vrij vroeg - zelfs al in Laarne (1971) - is weggeschoven van de preoccupaties in
het werk van Roger Raveel. Merkwaardig misschien, want Jooris is teksten
voor catalogi van Raveel blijven schrijven en hij is op dit moment conservator van het Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. De banden zijn dus
zeker niet doorgeknipt, integendeel. Maar in Laarne zien we al hoe hij meer
en meer over de poezie zelf reflecteert. Misschien kunnen we die evolutie een
beetje schematiserend typeren als een verschuiving van de verwantschap met
het werk van Raveel naar die met het werk van Raoul de Keyser, die het schil-

deren-an-sich vanaf de jaren zeventig intensief gethematiseerd heeft. Dezelfde
fascinatie, maar dan voor de schrijfact en het medium poezie heeft bij Jooris
vanaf de jaren zeventig tot in Gekras sterke sporen nagelaten.
Monddicht
In Bladstil (1977) maakten de referentiele context en de reconstructie van de
werkelijkheidplaats voor veel autonomere gedichten die kariger zijn geworden.
Het zijn uitgepuurde, verstilde gedichten die een verinnerlijkte wereld laten
zien. Wie die tendens als een soort etherisch aandoende neiging tot meditatie
wil omschrijven, vergist zich schromelijk want daarvoor is zijn beeldmateriaal
toch te concreet en te tastbaar, te weerbarstig ook. In Geschilderd of geschreven
(1992), zijn essaybundel over poezie en beeldende kunst, schrijft Jooris over
schilderijen die hij in het atelier van Raoul de Keyser ziet: „Ze schuwen alles wat
op bravoure, op uiterlijke trefzekerheid zou kunnen lijken. Ze kiezen voor de
aarzeling, voor de onzekerheid, voor wat onaf is en onderhevig aan stemming
en toeval. Ze vragen om aandacht voor alles wat ze verzwijgen, ze tonen zich
zoals ze zijn, maar ze geven zich nooit helemaal prijs." Het zou een perfecte
typering van derecentere gedichten van Jooris kunnen zijn. In Bladstil overheerst de contemplatieve zoektocht naar het zwijgzame van de dingen. De cornbinatie van de plasticiteit en de muzikaliteit van de taal wordt er opvallender
door. In de vorm van synesthesieen heeft hij het bijvoorbeeld over het geluid
als schaduw, het zwijgen dat geurt of een klank die verborgen zit in het groen.
Akker (1982) is nog ascetischer van toon, want in Bladstil kon je achter de
verstilling en de weglating nog een intense aanwezigheid van de dingen vermoeden, terwijl er in Akker een tendens aanwezig is naar een grotere onthechting. Daaraan koppelt hij gedrongen, verwrongen, soms aritmische zinnen die plaats maken voor de vroegere melodisch harmonieuze lijn. Terwiji
zijn gedichten in Bladstil nog het meest op gladde stenen leken, waarrond alle
overbodigheden waren weggeslepen, lijken de gedichten in Akker een ruw
rotsmassief, dat veel meer de vergankelijkheid laat zien. Al blijft de schrijfact
daar natuurlijk paradoxaal genoeg tegenin gaan, zoals een akker een strijdperk is van groei en verval, van verschijnen en verdwijnen:
Toch weet ik
mijn hand
nog bezig op een blad
dat ruimte schept
voor leegte:
een akker
naar de vroege

schemer toe
waarop
wat ik toevoeg
zich knetterend
weer opruimt.
In Uithoek (1991) wordt Jooris zo mogelijk nog soberder. Er is hier zeer
veel geschrapt, hoor je de critici dan al opmerken. Ik heb de indruk dat Jooris' gedichten hier, zoals in Akker en in mindere mate in Gekras, eerder sterk
samengebalde werkelijkheden zijn, waar zeker niet alleen plaats is voor het
gladde, het afgelijnde en het gepolijste, al opent die bundel met het beeld van
de kei. De recente poezie van Jooris zit immers vol met paradoxen: in Uithoek schrijft hij zich naar stilstand en verinnerlijking toe. Maar tegelijkertijd
zitten de versregels vol beweging en laten ze het onvolmaakte zien. Schrijven
is niet polijsten, maar afschuren. Jooris laat de woorden bijna stamelen,
zoals de titel van de eerste afdeling Staccato al aangeeft. Hier duiken niet toevallig gedichten als Fagot en Impromptu op, die de eigenzinnige muzikaliteit
van Uithoek thematiseren. In Beeldvlak haalt hij de band met het plastische
weer aan, zonder expliciet naar beeldende kunst to verwijzen, want de
gedichten zijn op de eerste plaats concrete, tastbare en tegelijk- weer zo'n
paradox- aan het onvatbare rakende dingen-van-taal. En in de afdeling Dicht
toont het gedicht Aangestampt aan hoe weinig esthetisch afgerond, volmaakt
en dus uitgezuiverd deze gedichten zijn. Ze hullen zich mokkend in zwijgen,
maar ze zijn niet monddood. Wel monddicht, alsof ze straks in woede en
opstand zullen uitbarsten:
Vastgeworpen
grond, toegesmakt
spreken
adem die zijn vorm
stug en vergeten
onder hardsteen
vond: rechthoekig
aangestampt
de aarde in zijn stem,
monddicht.
Kroppig
En zo zitten we dicht op de huid van Gekras, want de titelafdeling van
Uithoek wijst naar die recente bundel vooruit. Waar de afwezigheid, de vergankelijkheid en de leegte in eerdere gedichten eerder latent aanwezig waren,

noemt hij ze expliciet in het slotgedicht van Uithoek en betrekt hij er zichzelf
en het schrijven bij:
De ochtend weer
de leemte, het gemis
kortaf
en hortend
in zijn lettergrepen,
het droog gekapte,
in het kreupelhout,
in opgekropte
dissonanten
binnensmonds: gemonkel
dat hem in een uithoek
houdt
Dat gemonkel vinden we in sterke mate in Gekras terug, net zoals de leegte en het gemis die voortdurend op de loer liggen. De ramen worden niet vrolijk opengezet om de zomer te laten binnenwaaien, zoals vroeger wel eens
gebeurde in de gedichten van Jooris. Gekras is een sombere bundel, maar
daardoor blijven de gedichten ook Langer in je geheugen haken. Het begint al
met het openingsgedicht, in de eerste afdeling Gaandeweg, waarin de sonore,
aardse toon- om nog maar eens op de muzikaliteit van Jooris' werk te wijzenvan de gedichten al gezet wordt:
In zichzelf
koerende
stilte van kijkende
duiven: stoffig
hokkende gedichten
dicht in hun rusteloze
pennen neergestreken
betekenissen: kroppig
in de onthechting
van het bevlogene
Hij heeft een neologisme uitgevonden voor zijn houding, met de korte,

naar het ascetische neigende „o": kroppig. Opnieuw een paradox: verdriet,
verstilling door het opkroppen, maar ook opstandige koppigheid. En we
kunnen met die paradoxen nog wel even doorgaan: Gekras is een zeer aardse
bundel - niet voor niets draagt de laatste afdeling de titel Houtaarde -, maar
tegelijk zijn er momenten van verheffing (het licht en het wit) die naar het
contemplatieve neigen, maar die momenten worden toch ondergraven door
de schemering, de avond, nacht en complete leegte. Omdat Jooris al heel zijn
oeuvre lang een zeer werelds dichter is, deins ik er omwille van die neergang
voor terug om Jooris zelfs op talig vlak een religieus dichter te noemen.
Daarvoor is het gekras van de onoplosbare tegenstellingen toch te sterk hoorbaar in deze bundel. Er is alleen de schrijfact als verzet tegen die onoplosbaarheid, vooral omdat de dingen in zichzelf opgesloten blijven, ook als ze
vorm krijgen in taal. In Tweespraak luiden de eerste twee strofes:
Het is het hoekige
dat de tong dwingt
de taal
in Naar gedokker
gedrongen
de spraak die
ingeslikt als tegenspraak
en stokkend zich van onmacht
in de aarde
spit
Zo moet de taal het onderspit delven. En toch. Jooris biedt ons bier nukkige gedichten, sonoor en monomaan als cellomuziek, met een grote complexiteit als je ze nauwkeurig beluistert, maar toegankelijk genoeg op het
eerste gezicht. Het plastische- met verwijzingen naar werk van Mondriaan
en Bonnard en waarschijnlijk ook onrechtstreeks naar Raveel en De Keyser-,
het muzikale- Satie en de polyfonie- en het schrijven worden, zoals Jooris
al eerder deed, via synesthesieen weer met elkaar verbonden. De schilder
bijvoorbeeld „krabbelt wat hij ziet", kijken is „een gemijmerd lezen", „het
oor is een ziener". In al die activiteiten zit onvrede. En dat is de drijfveer
voor Jooris om woorden te blijven krassen op papier. Merkwaardig zelfs: hij
is minder karig met taal dan in Akker en Uithoek. En nog merkwaardiger:
in deze bundel komt Jooris ook zelf in beeld in Zelfportret. Misschien had
hij die grote verwijdering van zichzelf in vorige bundels nodig en moest hij
zichzelf volledig uitgommen om de dingen in alle ongenadigheid de ruimste
aandacht te geven, om nu de blik van de dingen of te wenden en hem vanuit
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de verwijdering uiteindelijk op zichzelf te richten, naakter en dichter op de
huid dan hij ooit voordien had kunnen doen. In elk geval: vergeet het harmonieuze beeld van de dichter die naar uitgepuurde schoonheid zoekt als
je de eerste strofe van dat zelfportret leest („Wat ongeschonden/ in hem
huist/ het is geen zuiverheid").
Roland Jooris is in Gekras meer dan ooit een dichter van alle zintuigen,
die sensuele, lichamelijke beelden inzet. Het gaat om meer dan plastisch of
muzikaal vermogen. Vooral in de slotcyclus Houtaarde, waar de lezer bij zijn
lectuur onvermijdelijk ontregeld raakt en daardoor niet anders dan vol spanning naar een nieuwe stap in Jooris' dichterlijke oeuvre kan uitkijken, wordt
die zintuiglijkheid sterk op de proef gesteld. Dit zijn ronduit onheilspellende
gedichten. je proeft en ruikt de vergankelijkheid. Wie Gekras leest, kan
gewoon niet weg uit deze regels:
Gestalte of denkbeeld
Ik boor een sleutel
Koude blaft
Is er nog warmte
van sneeuwen
op schuinte
Papier mompelt
alsof bet zijn inhoud
verfrommelt
In de beslommerde kamer
ontfluistert zich
haar gezicht
Het donker stapt tot
bet te laat is
ROLAND JOORIS,

Gekras, Querido, Amsterdam, 2001, 48 p.

Roland Jooris
Zelfportret
Wat ongeschonden
in hem huist
het is geen zuiverheid
het is geen kind
dat met nog stompe letters
schrijft
het is een blik
die rauw en ongenadig
kijkt
het is wat tegenstrijdig
hem ontwricht
en dwingt
het is weerbarstigheid

Uit: Gekras, Querido, Amsterdam, 2001, p. 17.

Roland Jooris
Tweespraak
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Het is het hoekige
dat de tong dwingt
de taal
in haar gedokker
gedrongen
de spraak die
ingeslikt als tegenspraak
en stokkend zich van onmacht
in de aarde
spit
het is het onuitspreekbare
weerloos weerspannige
het korstig morsig
of verstorven licht
de lucht die ruikt naar
traagte en naar
grond
de onherstelbare
tijd, de barsten
in dit ongenadig
wachten: verstomd, gelouterd
in elkaar eenzelvigheid

Uit: Gekras, Querido, Amsterdam, 2001, p. 19.

Als een instinct
dat in houtaarde
snuffelt
ondanks een splinter
die zijn pijnlijk licht
opsteekt
in weerwil van een scherpte
die zijn huid in het schaafsel
raakt
namens iets dat jankt
en krabt en zijn wonden
buiten likt
wegens een spleet in de deur
die hij beluistert

Uit: Gekras, Querido, Amsterdam, 2001, p. 43.
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De dam met in het midden het Monument van de Volksgeest, beter bekend als „Naatje", 1895 - Foto Jacob Ofie Jzn
0 834-1905) - Collectie Amsterdams Gemeentearchief.

Vaarwel negentiende eeuw welkom negentiende eeuw!

Marita Mathijsen
werd geboren in Belfeld (Limburg).

Fl et afscheid van de negentiende eeuw als vorige eeuw

Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Werd doctor in de letteren

is tevens een nieuw begin van onze verhouding daarmee.
met een brieveneditie van
Want met het opgaan in een groter eeuwenverband, veranGerrit van de Linde (1987).
dert de status van een eeuw. De „vorige eeuw" heeft nog iets
Publiceerde over de Nederlandse
nabijs. Opa's en oma's stammen daaruit, zelfs als de eeuwliteratuur en cultuur in de
wende nadert. In 1999 was de gevoelswaarde van de negen19e eeuw. Is medeoprichter van het
tiende eeuw anders dan in 2000. Zodra iets twee eeuwen
ti jdschrift „De negentiende eeuw".
geleden is, zelfs al gaat het dan de facto om 101 jaar, verdwijnt
Adres: Nic. Maesstraat 7,
het gevoel van verbondenheid. Men kan een tijd dan met
NL-1071 PM Amsterdam.
meer objectiviteit beschouwen, er meer afstand van nemen
en de uiteindelijke verworvenheden evalueren. Het is dan pas
mogelijk te zeggen wat een eeuw betekend heeft in een reeks van eeuwen, of
deze artistieke producten opgeleverd heeft die boven de tijd uitstijgen en of
deze op politiek en sociaal gebied ontwikkelingen veroorzaakt heeft die van
grote invloed zijn gebleken.
Toch zijn er in de bejaardenhuizen nog steeds enkele mensen te vinden die
in de negentiende eeuw geboren zijn en die dus in feite in drie eeuwen geleefd
hebben. Maar het zal niet lang meer duren en dan zijn er geen levende getuigen
meer van die eeuw. Hoe zal die eeuw dan de geschiedenis ingaan? Krijgt zij een
eigen gezicht, zoals de zeventiende eeuw? Of zal zij een van die eeuwen worden
die alleen voor specialisten een eigen geur hebben, maar die de gewone liefhebber van geschiedenis niet zoveel zeggen? De zestiende eeuw, de elfde eeuw,
wie kan er zich een voorstelling bij maken, wie meteen een tiental namen
van prominenten noemen? Zou dit ook de toekomst van de negentiende eeuw
zijn? Zal zij met het negatieve imago van de domineeseeuw de geschiedenis
ingaan, of zal het positieve beeld van de eeuw waarin alles in een stroomversnelling kwam overheersen?
Wie over eeuwen spreekt, heeft de neiging tot beeldspraak over te gaan.
Honderd jaar is een entiteit die men zich niet voorstellen kan zonder hulp van

metaforen, en de personificatie lijkt dan nogal voor de hand te liggen. Ikzelf had
het al over een eeuw met een eigen gezicht, over een verhouding, een afscheid,
woorden dus die eigenlijk uit de relationele sfeer stammen. Met name als het
over de negentiende eeuw gaat, is dat niet zo verwonderlijk. De band ermee was
blijkbaar zo sterk, dat emoties losbarstten bij het beschouwen van die tijd.
Dat geldt zeker voor Nederland en vooral voor de cultuurgeschiedenis. Hoewel
de constructie van een beeld van een eeuw de facto nooit objectief kan zijn, is
het wel wenselijk om bij de toetreding van de negentiende eeuw tot het definitieve verleden te streven naar een beeldvorming die minder op waardeoordelen
en relationele verbindingen steunt dan voorheen. Want met dat beeld is gesold
als met het Nederlands nationaal standbeeld op de Dam. Naatje op de Dam
was een kolossaal standbeeld in neostijl, aan de voet versierd met leeuwen en
op de top stond een heldhaftige dame. Naatje is afgebroken in de twintigste
eeuw. Ze was versleten en niemand vond haar mooi genoeg om te pleiten
voor restauratie. Na de Tweede Wereldoorlog werd zij vervangen door een
kolossaal masculiene bouwwerk. De geschiedenis van dit nationaal monument
loopt voor een deel parallel met die van de reputatie van de negentiende eeuw.
Van trekschuit tot vliegtuig
De beeldvorming van de negentiende eeuw in Nederland heeft een heel eigen
verloop, dat niet vergelijkbaar is met andere landen. De negatieve beelden overheersten lange tijd. Zelfs in handboeken en overzichtswerken werd geschreven
over een saaie eeuw waarin niets gebeurde en over een slome mentaliteit die
elke vooruitgang tegenhield. In de kunsten zou Nederland niets gepresteerd
hebben. Een huisbakken literatuur zonder enige diepgang overheerste, de
schilderkunst was slechts nabootsend en de architectuur stijlloos. Dit beeld
werd afgezet tegen het buitenland. Daar zouden in de literatuur meesterwerk
na meesterwerk verschenen zijn en de schilderkunst zou kunstwerken op hoog
niveau produceren. Als kunststroming zou de Romantiek allesverslindend zijn
geweest en in de politiek volgde de ene Revolutie de andere vrijheidsoorlog op.
Toch verschilt de Nederlandse negentiende eeuw niet zo sterk van die in bijvoorbeeld Engeland en Duitsland. Het aantal Romantische schrijvers is in elk
land op de vingers van een hand te tellen, en de huiselijke poeten, de almanakschrijvers en de dichters uit de geestelijke stand hadden zowel in het Victoriaanse Engeland als het Biedermeier-Duitsland meer invloed dan enkelingen
als Byron of Heine. Neostijlen zijn niet typisch Nederlands, maar typisch
negentiende-eeuws. De modernisering is in Nederland inderdaad niet via
revoluties verlopen, maar in Engeland evenmin. Er is geen reden om de Nederlandse negentiende eeuw een andere, saaiere status toe te kennen dan die van de
omringende landen.
Integendeel, er is geen eeuw waarin zoveel en zo snel veranderingen plaats-

vonden die diep ingrepen in het leven van de gewone mensen. In het begin van
de negentiende eeuw liep het allemaal nog niet zo'n vaart. Weliswaar had de
Franse Revolutie een groot zelfvertrouwen gegeven aan de burgerij en de oude
standenmaatschappij omvergeworpen, maar het tijdsbesef en de afhankelijkheid van de natuur waren nog hetzelfde. De mensen leefden met het ritme van
de zon en de seizoenen. De steden waren nog omsloten door wallen. De poorten gingen dicht kort na zonsondergang. De tijd was per plaats verschillend: in
Rotterdam en Amsterdam scheelde de klok een uur. De snelste manier om je
te verplaatsen was al duizenden eeuwen de snelheid van het beste paard. Sneller kon niet. De trekschuit deed normaal gesproken een uur over vijf kilometer, maar voor de toenmalige yups was er de zogenaamde vliegende schuit tussen Amsterdam en Utrecht, die met vier paarden ervoor wel twintig kilometer
per uur maakte. De productie in een fabriek kon met wind- en waterkracht
opgevoerd worden, maar als de wind niet woei of het water niet vloeide, lagen
de machines stil. Schepen voeren als er wind was, en in de winter bleven ze in
de haven liggen vanwege de ijsgang. De trekschuit was weliswaar onafhankelijk
van wind om voort te sjokken, maar bij sterke storm moest ook die aan de kant
blijven. De drukkunst was wel uitgevonden, maar de houten drukpers kon
maar een beperkt aantal vellen per uur drukken. Een boek was een kostbaar
bezit voor de weinigen die het zich konden veroorloven.
Maar ondertussen werd er op allerlei fronten koortsachtig gewerkt aan
uitvindingen die de wereld op zijn kop zouden zetten. James Watt knutselde in
de laatste decennia van de achttiende eeuw aan zijn stoommachine met gevolgen waarover hij niet had kunnen dromen. In Engeland slaagde Symington
erin om in 1801 een stoomboot te produceren, die snel overtroffen werd door
die van de Amerikaan Fulton, die in 1807 de Hudson bevoer met een snelheid
van vijf mijl per uur. Daarmee was de stoomvaart begonnen, die in de loop van
de negentiende eeuw lijnen over alle zeeèn zou openen. Een kleine twee decennia later stond de eerste stoomtrein op de rails tussen Darlington en Stockton
in Engeland. In Nederland stoof vanaf 1839 de locomotief tussen Amsterdam
en Haarlem met een snelheid van 40 kilometer per uur, zwarte wolken uitbrakend waarvoor de koeien in de weilanden op de loop gingen.
De stoomtrein en het stoomschip hebben veel meer betekend dan alleen
maar de mogelijkheid zich sneller te verplaatsen. De mensen gingen er anders
door denken. Waarheden die eeuwen en eeuwen vastgelegd waren geweest,
bleken opeens niet meer geldig te zijn. Men was niet meer afhankelijk van een
God die wel of niet in de zeilen blies. De tijd werd versneld, want wanneer men
vroeger ten minste twee uur nodig had om ergens te komen, kon men er nu in
een half uur arriveren. Doordat men zich beter kon verplaatsen, kwam men ook
meer buiten zijn eigen dorp. Dat betekende dat men meer in aanraking kwam
met andere dialecten, andere gewoonten, andere godsdiensten, andere kleding.
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De dorpsjongen haalde zijn meisje niet meer uit het volgende dorp, maar ging
een paar dorpen verder, of misschien wel naar de stad. Het fysieke verplaatsen
had een psychisch verplaatsen tot gevolg, want wie meer ziet dan alleen zijn eigen
omgeving, wordt minder bekrompen. Geen wonder dat het niet bleef bij de
stoomboot en de stoomtrein. Al in het midden van de negentiende eeuw kon de
mens zijn eigen snelheidskrachten versterken op de velocipede of fiets. De eerste auto op stoom was al in de achttiende eeuw geconstrueerd, maar de eerste benzineauto dateert van 1875. Die zou weldra in productie genomen worden. En ten
slotte werd nog voor 1900 de ultieme droom van de mens gerealiseerd: hij kon
vliegen. Met behulp van de kracht van het vuur kon de mens over zee, over land
en in de lucht gaan: hij had de elementen bedwongen in de negentiende eeuw.
Foto's en inentingen
Even ingrijpend in het dagelijks leven is de mogelijkheid om de werkelijkheid
vast te leggen. De fotografie, de film en de geluidsopname zijn allemaal in de
negentiende eeuw uitgevonden. Waar voorheen de schilder te hulp geroepen
moest worden om het geheugen te helpen bij het vasthouden van herinneringen, was er nu de foto. Terwijl enerzijds de tijd sneller ging, kon die ook stilgezet worden. Door de fotografie neemt de familiezin ook bij de burgers toe.
Men hoefde niet meer steenrijk te zijn om een familieportret te kunnen laten
maken. Elke burger kon een zichtbare stamboom krijgen door een fotoalbum aan te leggen. Maar nog was de werkelijkheid niet genoeg gefixeerd. Tot
verbazing van iedereen bleek het ook mogelijk te zijn beweging vast te leggen.
Het begon in 1874 met de bewegingen van een galopperend paard, en twee
decennia later vertoonden de gebroeders Lumiere in Parijs voor het eerst in
het openbaar filmbeelden. De inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898
is op schokkerige filmbeelden mee te beleven. Zelfs het geluid is in de negentiende eeuw voor het eerst vastgelegd. Ook bier moet men zich voorstellen wat
dat betekent. Geluid was altijd vluchtig en voorbijgaand geweest. In 1877
construeerde Edison zijn fonograaf waardoor voor het eerst in de geschiedenis
geluiden niet meer vergankelijk waren.
Wanneer er apparaten zijn die de werkelijkheid kunnen vastleggen zonder
tussenkomst van een kunstenaar, verandert ook de functie van de kunstenaar.
Vooral voor de schilderkunst had de uitvinding van de fotografie grote gevolgen. Het doel was niet meer de werkelijkheid zo realistisch mogelijk uit te beelden, want dat kon de fotograaf, maar het ging er nu juist om de visie op de werkelijkheid te verbeelden. De eerste abstracte schilder van de negentiende eeuw
was de Engelse Joseph Turner, die probeerde het licht te schilderen. Zijn
„Stoomboot in de sneeuwstorm" heeft niets meer met realisme te maken,
maar bestaat uit lichtflitsen en kleurenwarrelingen. Zo heeft de uitvinding van
de fotografie uiteindelijk geleid tot het modernisme in de kunst.

Zo mogelijk nog ingrijpender waren de vooruitgangen op medisch gebied.
De medische ontdekkingen volgden elkaar in ras tempo op. Semmelweiss ontdekte de oorzaak van de kraamvrouwenkoorts. Het gipsverband werd uitgevonden, zodat gebroken ledematen geheel konden genezen. Onder fanatieke
tegenwerking van gereformeerden werd de besmetting met kinderpokken
tegengegaan door inenting. Louis Pasteur legde de basis voor de bacteriologie,
die in de twintigste eeuw tot de uitvinding van de penicilline leidde. De cholera werd bestreden en bedwongen door de aanleg van waterleidingen, die schoon
water in de huizen brachten. Wilhelm Röntgen kon met rOntgenstralen door
levende mensen heen kijken. Men ontdekte de vrouwelijke eicel, die bij de
voortplanting van evenveel belang was als de mannelijke zaadcel. Deze ontdekking zette betrouwbare methodes voor geboortebeperking in gang. Voor het
eerst kan men ook opereren met anesthesie. De dokter veroorzaakt en beheerst
de schijndood. De weg words geopend naar een minder fatalistische kijk op
menselijk lijden. Daardoor verdwijnt ook de macht van de godsdienst en neemt
het vertrouwen in de medische stand toe.
Dit zijn geen veranderingen in de orde van de uitvinding van de kurkentrekker of de envelop. Hier werd een ommekeer in het dagelijks leven veroorzaakt. De tevreden landman van 1800, die trouwt met zijn buurmeisje, de
bijbel en de almanak leest en die dood en ziekte als een wilsbeschikking van
God beschouwde, is in 1900 een nerveuze reiziger geworden zoals we die uit
de boeken van Couperus kennen. Hij leeft haastig, leest snel, vertrouwt op de
dokter, heeft een fotoalbum van zijn hele familie, draait muziek op de grammofoon. Hij telegrafeert berichten naar handelshuizen en hij telefoneert met
verre familie. Water loopt uit de kraan, riolering voert het vuile water af. Om
licht te hebben hoeft hij slechts een de gaslamp op te steken of een knopje om
te draaien. In God kan hij niet echt meer geloven.

197

a)
a)
a)

C
a)
c
a)
cr)

C

E

0
a)

a)
a)
a)
"C3

C

0.)
a)
C

Negatief zelfbeeld
Maar dit is niet het beeld dat er in de twintigste eeuw gangbaar was van de
negentiende eeuw, althans niet in Nederland. De negentiende eeuw, daar liepen historici maar liefst met een bong om heen, want die stond niet hoog
aangeschreven in de openbare mening. Ik hoef het niet te herhalen, het zo
lang gevestigde beeld van gezapigheid, van landgenoten die Jan Salie of Pieter
Stastok heetten en van kunst die huiselijkheid als hoogste verworvenheid
zag. Liep men hier dan werkelijk achterop bij de ontwikkelingen, vergeleken
met de rest van Europa, of is er sprake van een verdraaiing van de feitelijke
situatie? Op industrieel en economisch gebied is er in en na de Franse tijd
inderdaad in Nederland sprake van een moeizame periode. Maar dat wil niet
zeggen dat er geen initiatieven waren. De grote ontdekkingen drongen hier
net zo snel door als in de omringende landen, zij het dat niet elke ontdek-

a)

king meteen in praktijk gebracht werd. De beleving van de hemelbestormende veranderingen moet voor Nederlanders dezelfde zijn geweest als die van
andere Europeanen.
Hoe is er dan toch zo'n negatief beeld ontstaan? Enerzijds is dat te wijten
aan de pedagogen van de negentiende eeuw zelf, vooral geconcentreerd in de
kringen van De Gids. Ze leden aan een negatief zelfbeeld, om het maar eens
modern te zeggen. In hun vooruitgangsstreven probeerden zij hun tijdgenoten op te drijven tot grootsere prestaties door te jammeren over het gebrek aan
initiatief. Alles moest nog beter en sneller dan al gebeurde. Maar ook de Beweging van Tachtig heeft een onverklaarbaar grote invloed op de beeldvorming
gehad, niet alleen van de literatuur, maar van een heel tijdperk. Zo heftig benadrukten de Tachtigers het idee dat zij de grote vernieuwers waren die alles
overschaduwden wat daarvoor geschreven was, dat hele generaties cultuurkundigen hen gingen geloven. Zelfs hun schampere opmerkingen over de
kleinburgerlijke maatschappij van hun vaders werden overgenomen.
Met de overgang naar de eenentwintigste eeuw kan ook de Beweging van
Tachtig in een wat contemplatiever kader gezet worden. Ook de Tachtigers
waren negentiende-eeuwers. Hun literatuuropvattingen vormen geen breuk
met het verleden, maar een ombuiging van een reeds eerder ontwikkelde lijn.
Er zijn literair-historici die hen willen zien als een late groep romantici. Mijns
inziens doet dat echter tekort zowel aan de kleine romantische stroming die er
in Nederland in de jaren dertig was, als aan het eigen karakter van de Tachtigers. Ze komen het meest tot hun recht als men hun literatuur met de beeldende kunst van diezelfde tijd vergelijkt. Hun stiji is die van het impressionisme,
en niet die van de Romantiek. Hun literatuur is echter niet meer even genietbaar als de schilderijen van het impressionisme, en het lijkt erop dat van de
Tachtigers alleen Gorter en Couperus de eenentwintigste eeuw ingaan. Lezers
trekken de Tachtigers tegenwoordig even weinig als hun voorgangers uit de
eerste helft van de eeuw. Hun invloed op het denken over de negentiende eeuw
kan echter moeilijk onderschat worden.
Rehabilitatie
Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er consequent pogingen
gedaan om het negatieve negentiende-eeuwbeeld te slopen. De oprichting
van de werkgroep en het tijdschrift De negentiende eeuw in 1976 was tegelijkertijd een signaal en een begin van verandering. Sindsdien lijkt in academische
kringen de negentiende eeuw de liefdesbaby van promovendi in de alfawetenschappen. Nadat er vele jaren weinig aandacht voor die tijd was, ontdekten de
historici, letterkundigen en kunstvorsers dat er juist in die eeuw heel veel
gebeurde wat nog niet beschreven was. Een heel nieuw terrein van onderzoek
kon aangeboord worden doordat de wetenschappers zich buiten de reeds belo-

pen wegen begaven. Het kunstwerk, de politieke gebeurtenis en de kunstenaar
verdwenen naar de achtergrond ten gunste van het onderzoek naar de sociale
omstandigheden, de netwerken en de machtsrelaties. Het aantal proefschriften
en monografieen over de negentiende-eeuwse geschiedenis, inclusief die van de
kunst, letterkunde, godsdienst, maatschappij en politiek, is inmiddels nauwelijks meer bij te houden.
In het academisch onderzoek is de negentiende eeuw dus volledig gerehabiliteerd. Hier heeft de objectivering van de eeuw door consequent wetenschappelijk onderzoek reeds plaatsgevonden. Voor wetenschappers is het zonder
twijfel een eeuw die meer veranderingen in het dagelijks leven teweeggebracht
heeft dan Welke eerdere eeuw ook, en deze veranderingen liggen ten grondslag
aan de grote gebeurtenissen en omwentelingen van de twintigste eeuw. De
omslag heeft echter nog slechts ten dele plaatsgevonden in de kunstbeschouwing. Het waardeoordeel over de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstproducten is over het algemeen nog steeds negatief voor vrijwel alle kunstvormen.
Is dat dan niet terecht? De literatuur en de schilderkunst zijn toch werkelijk
braaf en slap? Barend Koekkoek en Jozef Israels zijn toch sentimentenbakkers,
Nicolaas Pieneman en Cornelis Kruseman protserige nationalismeventers?
Beets is toch een domineedichter en Tollens een verzenveger?
Natuurlijk hebben niet alle Nederlandse kunstuitingen van de negentiende eeuw eeuwigheidswaarde, evenmin als die van andere landen. Er zijn in elke
eeuw maar enkele kunstenaars die over de tijd heenstijgen en zo kunnen schrijven, schilderen of componeren dat ze zonder hinder de tijdsbarrieres slechten. Dat geldt evenzeer voor Nederland als voor Duitsland, Frankrijk en Engeland. Er zijn in elk land middelmatige kunstenaars en hoogvliegers. Tollens en
Bilderdijk, Keats en Tennyson, Bakker Korff en Nuyens, Heine en Fontane,
Friedrich en Spitzweg zijn tijdgenoten van elkaar. Dat wil niet zeggen dat de
mindere goden ook minder interessant schrijven of schilderen dan de goden
op de top. Juist de diversiteit van de kunstbeoefening maakt die tijd boeiend.
Het was een eeuw waarin elke burgerman gedichtjes schreef, maar tegelijk was
het de eeuw van de artiest die zich voor het eerst bijzonder voelde omdat hij
kunstenaar was. Het zijn uiteindelijk de tegenstrijdigheden die deze eeuw
interessant maken. Huiselijke versjes en Romantische poezie werden door
dezelfde uitgever op de markt gebracht, huiskamertafereeltjes en schipbreuken hingen op dezelfde tentoonstelling, voor een deel gebruik makend van
dezelfde vormentaal en allemaal gericht op die negentiende-eeuwse burger die
voor het eerst de kans kreeg een ferme cultuurdrager te worden.
Dit beeld van de negentiende eeuw, waarin contrast, turbulente mentaliteitsverandering en ferm burgerschap de sleutelbegrippen zijn, zou wat mij
betreft in de eenentwintigste eeuw het nieuwe Naatje op de Dam mogen worden.

199

a)
a)
-cp
a)
C

C)
C

E
0

a)

a)
a)
C

a)

C
C)

C
a)
Ca

Ca

200

Joke van Leeuwen (°1952).

Op 't randje
van twee werelden
Over Leven en werk van Joke van Leeuwen

Joke Linders
werd geboren in 1943 in Oegstgeest.

O

Studeerde Nederlands en literatuur-

ver wat een schrijver tot een schrijver maakt, bestaan
wetenschap aan de R.U.Leiden.
Recensent kinder- en jeugdliteratuur
duizend en een opvattingen, verklaringen en inzichten. De
mythe van de ivoren toren, de eigen ervaring als bron van
voor het „A lgemeen Dagblad",
docent kinder- en jeugdliteratuur bij
inspiratie, de innerlijke drang, de taal als richtinggevend instrument en ook de verwachtingen van de lezer spelen daar
't Colofon en Script + en hoofdredaceen rol in. In zijn lofrede op Joke van Leeuwen, winnaar van
teur van „Literatuur zonder leefde Theo Thijssenprijs 2000, voegde Bart Moeyaert daar een
tijd". Publiceerde recent o.a. „Liedjes
met een hoepeltje erom" (1994); „Het
nieuwe benadering aan toe. De mooiste eigenschap die een
schrijver kan hebben, is dat hij bij elk boek een mens of veel ABC van de jeugdliteratuur: in 250
mensen tegelijk en zichzelf probeert to doorgronden. Joke
schrijversportretten van A bkoude
van Leeuwen doet dat, sinds zij in 1978 debuteerde met De naar Zonderland" (1995); „Doe
Appelmoesstraat is anders in woord, beeld, klank en gebaar.
nooit wat je moeder zegt: Annie
Haar romans, verhalen, gedichten, informatieve teksten, M. G. Schmidt, de geschiedenis van
voorstellingen en kritische essays, of die nu voor kinderen
haar schrijverschap" (1999).
zijn of voor volwassen, getuigen van een eigenzinnig veel- Adres: Schaepmanlaan 14,
voudig talent. De ene keer zetten tekeningen de woorden,
NL-2061 LZ Bloemendaal.
klanken en betekenissen in beweging: „Dit verhaal gaat
over Deesje. Het had ook over iemand anders kunnen gaan.
Er zijn er zoveel die in een verhaal willen." De andere keer staan lijnen, tekeningen, briefjes, vlekken, rebussen en stripjes precies op de plek waar ze gelezen moeten worden. Wie haar hoort of ziet optreden - want ook dat kun je
haar met een gerust hart toevertrouwen - raakt al gauw betoverd door de wirwar van poetische overpeinzingen, kritisch commentaar, neusfluiten en dromerige bewegingen. De creatieve duizendpoot die Joke van Leeuwen is, voert
haar lezers in woord en beeld van de ene emotie naar de andere, van het letterlijke naar het figuurlijke, van de werkelijkheid naar de verbeelding en weer
terug.
Die fascinatie voor tekst en theater begon al vroeg. Met een vader die niets
liever deed dan vertellen en vragen stellen, en een moeder die zong, toneel-
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Illustratie Joke van Leeuwen,
uit: „Het verhaal van Bobbel die
in een bakfiets woonde en
rijk wilde worden", Querido,
Amsterdam, 1987, p. 23.

speelde, voorlas en daar soms zo om moest lachen dat het onverstaanbaar
werd, kreeg ze de verwondering met paplepels tegelijk naar binnen.
`letjk, ik lees dit boek.
dit boek beet: bet al.
ik weet dus veel van het al.
hoe bet daar is.'
`hoe bet waar is?' zegt nel.
'in bet al,' zegt wiet.
`bet al?' roept nel.
'twat is dat nou?
laat zien!
leg uit!'
Natuurlijk vinden Wiet en Nel de gezochte uitleg niet, maar hun vragende, open opstelling helpt om complexe zaken tot de kern terug te brengen. En
dat in eenlettergrepige woorden voor kinderen die net beginnen te lezen.
(Niet Wiet, wel Nel)
Het grote gezin waar Joke van Leeuwen deel van uitmaakte, stimuleerde

tot schrijven, tekenen en musiceren: een huiskrant, een woordenboek in een
zelf bedachte taal die nooit verder kwam dan de A, liedjes voor familiefeesten,
toneelstukjes, een huisorkestje en veel en hartstochtelijk lezen: Ze verdrinken
ons dorp en Rossy, dat krantenkind van An Rutgers van der Loeff, De schooiertjes van Napels van K. Bruckner, de versjes van Annie M.G. Schmidt, Griekse
mythen en sagen in onbegrijpelijke maar des te fascinerender volzinnen.
Omdat haar vader dominee was, moest er vaak verhuisd worden. Over de
plek waar ze ter wereld kwam, herinnert ze zich niets, want toen ze twee was,
verhuisde ze naar Amsterdam: „Alles wat ik over die Haagse tijd weet, heb ik
op een oud zwart-wit filmpje gezien. Daar dribbel ik de deur uit met een
echte krullenkop die ik blijkbaar niet heb gehouden, want zolang ik me mijn
eigen hoofd kan herinneren, hing daar steil haar aan. Toen ik een jaar of acht
was, werden krullen mode. Ik kreeg 's avonds krulspelden ingedraaid die er 's
nachts aan een kant in bleven zitten en aan de andere kant niet, zodat ik de
volgende morgen half krullen had en half steil, iets wat Been mode was en 't
ook nooit is geworden." Kort voor haar negende verjaardag gingen ze naar
een dorp tussen de grote rivieren, naar een huis met een tuin vol oude, eerbiedwaardige bomen en stille verstopplekjes. Vanwege haar vaders benoeming
tot hoogleraar in de theologie vertrokken ze vijf jaar later naar Brussel. Daar
ondervond ze aan den lijve wat het betekent om uit een ander land te komen.
In Brussel sprak en dacht men anders, katholieker, zangeriger, luchthartiger
misschien dan in het stijve Nederland, maar in ieder geval anders:
Kromme verhuizers stommelden,
mijn ouders gaven orders
waar alles kwam. Verlegen bleef het
staan. Dit huis hield afstand,
rook nog naar wie in bet Frans
thuizer dan wij hadden gedaan.
Als ze vragen stelde, kreeg ze te horen dat ze niet moest denken dat ze alles
beter wist omdat ze uit Holland kwam. Dan kon ze beter meteen terug gaan.
„Maar ik kon niet terug, en ik dacht helemaal niet dat ik alles beter wist.
wist juist een heleboel dingen minder goed, omdat ik nog aan al het nieuwe
moest wennen."
1k ging daar naar een Winkel om
iets wat bestond te kopen.
Ze konden mij daar niet verstaan,
dus wees ik kleur aan, zweeg hoe hol,
boog ik hoe rond, trilde hoe licht,

bewoog ik hoogte, lengte, breedte.
Ze zeiden: wiewie wiewiewie
en legden heel hun toonbank vol
met veel wat ik niet wilde.
1k moest naar huis terug. 1k moest
er woorden bij. Maar hoe te weten
of wat ik in mijn woorden zei
en zij in hun taal anders ook
in hun taal net zo heette.
(Kind in Brussel)
.
Zo moest ze, amper veertien wren oud, opnieuw haar wereld veroveren.
En waar kan dat beter dan in dagboeken of schilderingen die vasthouden wat
je ziet en beleeft?
Lichtheid in een zwaar bestaan
Heel wat lijnen lopen er tussen de ervaringen van Joke van Leeuwen en haar
verhaalfiguren. Of ze nu Piessie, Magnus, Aagje Blaagje, Deesje, Bobbel, Veertje, Kukel of Iep heetten, bijna allemaal moeten ze het vertrouwde achter zich
laten, voelen ze zich buitengesloten, een soort van buitenbeentje. De moeder
ontbreekt of beide ouders. Vriendschap wordt niet beantwoord. Niemand
lijkt iemand te verstaan en iedereen is op zoek naar een veilige plek, een aai over
de bol, een hapje troost. Dat die thematiek nergens zwaar of ondraaglijk wordt,
is te danken aan de lichtheid van haar taal, de combinatie van speelse woorden
en schijnbaar kinderlijke tekeningen, het spel van vorm en inhoud. De ene inval
na de andere volgend verweeft zij klank en betekenis, weet ze met weinig woorden veel te zeggen. Dat geldt voor haar cabaretteksten maar ook voor haar even
geheimzinnige als oorspronkelijke verzinsels voor kinderen die nog niet kunnen lezen:
ik ben ik
en dit is mijn vel.
past bet wel?
het past.
wat zal ik er mee doen?
ik geef mijn vel een zoen.
(ik ben ik)
Geraffineerd introduceert ze in dit zelfonderzoek de wetten van het
theater: twee polen die elkaar aanvullen, tegenspreken en uitdagen.

een dood insektje

een keg lucifersdoosje

een nude schaatseband

Illustratie Joke van Leeuwen,
uit: „Wijd weg", Querido, 1998,
p. 11.

Onttrokken aan de vertrouwdheid van de eigen omgeving dwalen haar
figuren door de wereld, op zoek naar antwoorden, een plek om thuis te zijn. In
De metro van Magnus, Een huis met zeven kamers , Deesje of Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en ri jk Wilde worden voltrekt die zoektocht zich
in de min of meer vertrouwde omgeving van familie, het eigen huis, de stad of
de metro. Overal klinkt de roep om vrijheid en voortdurend in beweging zijn.
Iemand als Bobbel die opgroeit in een bakfiets, kijkt en denkt nu eenmaal
anders dan zij die vastgebakken zitten aan dezelfde plaats. Vaak ook staat reizen voor een zoeken naar geluk en geborgenheid, waarbij elke reis, ook die van
het leven, raadsels oplevert die met vernuft en creativiteit opgelost dienen te
worden. Als Magnus uit De metro van Magnus voor zijn zelfontworpen metro
een rolletje plakband nodig heeft, belandt hij in zijn eigen ondergrondse. Daar
wordt hij niet alleen de conducteur die zijn eigen kaartje knipt maar treft hij
op het laatste station ook zijn oma in bejaardentehuis Warme Wachtkamer.
Van haar krijgt hij een vel met postzegelrandjes en die plakken ook.
Deesje is zo verlegen en zo anders dan haar ondernemende broers dat ze
„voor haar bestwil" een tijdje bij andere kinderen moet wonen, bij halftante
in de stad. Deesje heeft daar helemaal geen trek in, maar haar wordt niets
gevraagd. Gewapend met haar Wieweetwatwaarboek gaat ze op weg en voor

206

ze het weet, staat ze voor de televisiecamera's een opstel voor te lezen dat ze
nooit heeft geschreven. „Opeens was het of in haar hoofd luikjes opengingen.
Daar kwamen verhaaltjes uit wandelen, die ze gehoord had, en dromen die ze
gedroomd had, en stukjes film van zoveel dingen die ze gezien had."
In lep! draait alles om het hebben van voldoende vleugelslag. Viegeltje is
een vondeling, „een mensenkindje met veren in plaats van kleren. En waar
armpjes hoorden te zetten, daar zaten twee vleugels. Echte." Maar als haar
nieuwe ouders, Warre en Tine, haar koste wat kost als een gewoon kindje
behandelen, rest haar geen andere oplossing dan haar vleugels uitslaan. Want
liefde die verstikt, daaraan moet je wel ontsnappen. Net als bij Deesje zetten de
lijnen van haar tekenpen het verhaal in gang:
Neem drie lijnen
Buig ze een beetje om
Schuifze tegen elkaar
En hier is het landschap waarin dit verhaal begint.
En ook de oude vrouw uit Wijd weg die op haar twaalfde bij rijke mensen
in dienst komt en alles verliest wat haar dierbaar was, weet door kleine subversiviteiten haar eigenheid te behouden. In plaats van stempels die aantonen
dat ze haar onschuld heeft verloren, verzamelt ze herinneringen uit haar jeugd:
kersenpitten, een kiezelsteen, een oude schaatsenband. Die helpen haar zich
staande te houden in haar nieuwe onbegrijpelijke bestaan. Wat Veertje allemaal overkomt, blijft zelfs voor de ervaren lezer een beetje duister. Maar in de
vertelvoorstelling die Joke van Leeuwen van het verhaal maakte, wist zij met
een enkel attribuut - een lucifer met het formaat van een roeispaan - Veertjes
rite de passage naar de volwassenheid overtuigend uit te beelden.
Hoe moeilijk Veertje, lep, Deesje, Magnus en al die andere vreemde vogels
uit haar werk het ook hebben, ze gaan nooit helemaal verloren. Bij alle tegenslagen en onbegrijpelijkheden behouden ze hun veerkracht, hun hoop en verlangen, hun levenslust en lichtheid. Er blijft altijd iets te (glim)lachen en te
hopen over.
Een eigen universum
Toen Joke van Leeuwen een jaar of vijftien was, dook aan de grote eettafel in
de achterkamer van hun Brusselse woning plotsklaps een student van de
kunstacademie op. Die vertelde zo enthousiast over kleurgebruik en vlakverdeling dat ze ook naar de kunstacademie wilde. Eerst die van Antwerpen,
daarna het Hoger St. Lukas Instituut van Brussel. Buiten schooltijd, op haar
kot, bleef ze schrijven: verhalen, gedichten en versjes, misschien wel voor kinderen want dan mochten er tekeningen bij. Toen die eerste probeersels niet

een hondje dat niet kon zwemmen

een stuntman die zijn evenwicht verloor

en zes mensen in een boot van niks.

Illustratie Joke van Leeuwen,
uit: „Iep!", Querido, Amsterdam,
1996, p. 91.

meteen een uitgever opleverden, gaf ze haar andere passie, die voor het woord,
een kans en ging ze geschiedenis studeren. Ondertussen bleef ze haar verbeelding de ruimte geven: schrijvend, tekenend, acterend.
In 1978 trad ze naar buiten met het cabaretprogramma Moeder dan gisteren
dat de eerste plaats op het Camarettenfestival van Delft opleverde en met De
appelmoesstraat is cinders, haar debuut voor kinderen. Die tweevoudige
„coming-out", in de kleinkunst enerzijds en de kinderliteratuur anderzijds,
past helemaal bij haar meevoelen voor alles wat klein words gehouden of buiten de bestaande orde valt: kinderen, dwalenden, maar ook volwassenen die
het spelen is ontnomen. Net als door haar bewonderde voorgangers - Annie
M.G. Schmidt, Guus Kuijer, Theo Thijssen, Janusz Korczak en Witold Gombrowics - probeert ze los to maken wat vast staat. Haar helden zijn voortdurend in beweging en willen hièrarchieen doorbreken.
Dat zij door de combinatie van teksten met tekeningen automatisch in de
kinderliteratuur belandde, lag meer aan de kortzichtigheid van de literaire
wereld dan aan haar keuze voor een bepaald publiek. Die heeft ze nooit
gemaakt. Haar romans, verhalen en gedichten, maar ook haar optredens,
meestal buiten de officièle theaterprogramma's am en altijd een combinatie
van ernst en humor, lichtheid en somberheid, fantasie en werkelijkheid, zijn

En teen weed het doodstil om hem heen.
lk fig weer tussen de cadeaus, dacht Kukel. En ik denk
dat ik hier het enige levende cadeau ben, want als er dieren tussen zitten, hadden die wel geluid gemaakt.
Kukel was alleen met de dingen.
Heel voorzichtig schoof hij met zijn hoofd uit de doos.
Hij zag een prachtige zaal met veel goudverf aan de
muren. Er hingen schilderijen met de hoofden van dikke
mannen erop. Ze hadden geen hals, die mannen. Hun
hoofd stond meteen op hun Voor mensen maakte dat
niet veel uit.
Bij dieren zou het heel anders zijn
als ze opeens geen nek hadden.

Vooral bij giraffen.

Die konden dan niet goed meer bij hun voedscl kornen.

Illustratie Joke van Leeuwen,
uit: „Kukel", Querido,
Amsterdam, p. 65.

voor wie er open voor staat. „Ik werk al jaren met volwassen," zo betoogt zij,
„en ik zeg u, de meeste volwassenen begrijpen geen snars van al die boeken die
bekroond worden als literatuur. Een minderheid leest die, de meesten kiezen
boeken die nooit worden bekroond door al die zogenaamde deskundige
jury's." En dus schrijft ze voor „Lezers met Leeftijd van wie ik er maar een
paar ken, al weet ik niet wat er in hun hoofd omgaat als zij een boek van mij in
handen hebben, aan de keukentafel, op de bank, onder de dekens of tijdens de
les Begrijpend Lezen."
Joke van Leeuwen laat haar lezers lachen en huilen en schopt tegen alles
waar ze het niet mee eens is. Als het enigszins kan, probeert ze nieuwe vormen voor bestaande genres. De wergild is krom maar mijn tanden staan recht,
een even filosofische als oorspronkelijke visie op de lichte en donkere kanten
van een beginnend vrouwmensleven, „naar waarheid en verbeelding getekend, met medewerking van twee ouders, een stoel, een ster, een tante en vele
anderen" lijkt een beeldverhaal voor volwassenen, maar bevat de vragen van
een meisje dat niets van die volwassenen begrijpt.
Bezoekjaren, een roman voor jongeren over de wantoestanden in het
Marokko van de jaren zeventig, lijkt een politieke roman maar is eerder een
verbeeldingsrijke documentaire. Het verhaal, gebaseerd op de herinneringen

van Malika Blain, begint in 1969 in Casablanca als Zima voor het eerst naar
school gaat. Alles krijgen we te horen en te zien: het kleine huisje waarin het
gezin woont, de geuren van de straat, het politieke rumoer op de achtergrond,
haar grote broer Amrar die „voor het yolk" is en in de gevangenis belandt, een
moeder die brieven verbergt onder haar grote borsten. Toon, woordkeus en
betrokkenheid zijn helemaal Joke van Leeuwen, Malika Blain leverde de feiten. En toch voelt de lezer de taaie en ongelijkwaardige strijd om vrijheid en
rechtvaardigheid aan den lijve mee.
Als iets te moeilijk wordt voor woorden, neemt Joke van Leeuwen haar
toevlucht tot tekenpen en kwast. Haar illustraties, expressief en realistisch
tegelijk, soms in pen en inkt, soms in kleur, leveren net als haar woorden een
bijdrage aan het oprekken van bestaande genres. We zijn allang begonnen,
maar nu begint het echt laat daadwerkelijk zien hoe ideeen die in je hoofd
opkomen, op het toneel uitgebeeld kunnen worden: zingend, dansend, gebarend. Maar ook wat je daarbij kunt gebruiken: kleding, maskers, decor,
muziek, licht en iemand die aanwijzingen geeft. Duizend dingen achter deuren
is een museum in boekvorm met vernuftige afbeeldingen over verzamelingen
en manieren van exposeren. Zelfs haar op associaties berustende poezie is
anders dan die van haar lievelingsdichter, Annie M.G. Schmidt, omdat klank,
ritme en gevoel bij Joke van Leeuwen een nieuwe verbinding aangaan:
mmhohmmhohmmhohpfff
mmhohmmhohmmhohpfff
izzolekkewarmier
issolekkewarmier
mamoewakkewoh
mamoewakkewoh
moemewazze
moemewazze
hup
(0 zo heppie)
Die klankrijkdom en oorspronkelijkheid geldt zowel haar gedichten voor
kinderen als die voor volwassenen. De C. Buddingh' prijs, een debutantenprijs
voor Laatste lezers, haar eerste bundel gedichten voor volwassenen, is dan ook
bepaald niet haar enige onderscheiding. In de ruim twintig jaar dat Joke van
Leeuwen in haar werk probeert een mens of veel mensen tegelijk en zichzelf te
doorgronden is ze vaak gelauwerd. Vanaf de Gouden Penseel en de Zilveren Grif-
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Illustratie Joke van Leeuwen,
uit: Vier manieren om op
iemand te wachten", Querido,
Amsterdam, 2001, p. 1.

fel voorEen huis met zeven kamers tot en met de Theo Thijssenprijs zo'n twintig
keer in binnen- en buitenland. Tot twee keer toe mocht ze het Kinderboekenweekgeschenk leveren: Duizend dingen achter deuren in 1988 en Het weer en de
tijd in 1993. Aileen De tjilpmachine, een novelle voor volwassenen over ongewenste inmenging in prive-aangelegenheden, stelde critici voor een probleem.
In meer dan een opzicht is Joke van Leeuwen dus een kind van twee landen. Iemand die zingt en speelt, schrijft en tekent om thuis te komen en daardoor altijd onderweg is. Van Belgie waar ze samen met Bart Moeyaert voile
zalen trekt naar het killere Nederland dat zo blij is met haar gekke invallen.
Van het podium naar de stilte van haar werkkamer. Van tekenpen naar computer. Van beeld naar woord. Van buiten naar binnen. Van Amsterdam naar
Maastricht. „Ik ben van twee landen een beetje, dus daar hoor ik wel, op
't randje van allebei".
Bronnen:
Behalve uit haar werk zijn de citaten in dit artikel afkomstig uit een website van querido.nl/Biografie/Leeuwen.html en uit het ABECEDARIUM van Joke van Leeuwen. In: JOKE LINDERS TOIN DUIJX (red), Literatuur
zonder leeftijd, 7e jaargang, nr. 25, pp. 25 t/m 36
Bibliografie:
De Appelmoesstraat is anders (1978), Een huis met zeven kamers (1980), Letterenboek, woordenboek, leesboek
(1980), De metro van Magnus (1981), Sus en Jum (1983), Hoor je wat ik doe; kleutermuziekboek (1984), Deesje
(1985), Fien wil een Plus (1985), Mus en bus (1986), Papa en de nies (1986), De vis en het boek (1986), Duizend
dingen achter deuren (1988), Het verhaal van Bobbel die in een bakfiets woonde en rtjk Wilde worden (1987),
We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt (1988), De tjilpmachine (1990), Wijd weg (1991). Dit boek
beet anders (1992), Niet Wiet, wel Nel (1992), Het weer en de tijd (1993), Laatste lezers (1994), De wereld is
krom, maar ?min tanden staan recht (1995), Ik ben ik (1995), _hp! (1995), Een poosje groot (1996), Twee beleefde
dieven (1996), Bezoekjaren (1998), Kukel (1998), Een sok met streepjes (1999), Kind in Brussel (1999), 0 zo
heppie en andere versjes (2000), Naar toe toe (2000), Sontjeland (2000), Vier manieren om op iemand te wachten
(2001).
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Tibet: bidden om
onafhankelijkheid.

Rondreis langs
boeddhistische kloosters.

ELKE WEEK VERSCHIJNT HET KNACK PAKKET MET 3 VERSCHILLENDE MAGAZINES
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Hoe volume ruimte wordt
Het Roger Raveelmuseum
in Machelen-aan-de-Leie

Olaf Winkler
werd geboren in 1969 te Dortmund.
Studeerde architectuur in Aken en

oen ons dorp nog een dorp was, vond je er een wijkWenen. Is architectuurcriticus en
agent en een postbode en ze heetten ook „De wijkagent"
redacteur van het tijdschrift „Polis".
en „De postbode". Ze hadden ongeveer dezelfde pet, een Publiceerde voornamelzjk in
groene en een blauwe. Je vond er ook een drogist, een domiDuitse architectuurbladen als
nee en een schoonschrijver. Dat je er ook een schilder zou „Baumeister", „Deutsche
kunnen vinden, daar dacht men niet aan, want in dorpen Bauzeitung" en „Polis".
spreken de dingen vanzelf: de bezetting is altijd volledig.
Adres: Wiersbergstrafte 9,
Machelen-aan-de-Leie bij Gent is een dorp, en het heeft een D-51103 Keulen
schilder. Hij werd in 1921 geboren en schildert er vandaag
nog altijd. De dorpsdancing, waar je rechts moet afslaan om
in het dorp te komen, heet „Et cetera". De schilder beweert
dat hij hier toevallig geboren is. In het cafe op het kleine dorpsplein zitten 's
morgens mannen die roken. Het dorp heeft geen eigenschappen, beweert de
schilder. Het zou dus alles kunnen zijn, zelfs New York. Waar de rivierarm
een bocht maakt, staat een hengelaar. Vanzelfsprekend. Enzovoort.
Van straat naar straat gaat een gebouw
Op zo'n plaats kan een museum alles overhoop halen, wanneer het de dingen
naar zich toe wil halen. Dat dit niet gebeurd is, is te danken aan Stephane
Beel. Deze architect heeft voor de beeldende kunst van Roger Raveel een
gebouw gemaakt dat niets verlangt: het wil alleen maar daar zijn zoals de rest
van het dorp. En het gebruikt daarbij alleen de uitgepuurde middelen van de
architectuur. Dat is heel wat als men wand, ruimte en licht overtuigend naast
elkaar weet te plaatsen, en niet alleen feeling voor de uiterlijke verschijning
van een plaats weet te behouden maar ook nog voor het wezen ervan. Alleen
zo durft het gebouw het aan om zich tussen dorpsplein en kerk in te voegen.
Want net tussen deze twee ijkpunten strekt zich het perceel uit, inclusief de
voormalige negentiende-eeuwse pastorij, waar zich nu de kantoren van het
museum bevinden en enkele kamers, die ook deel uitmaken van het museum.
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De eigenlijke nieuwbouw sluit naadloos aan op de pastorij met een brugverdieping. Over de hele diepte van het areaal strekt de nieuwbouw zich verder
uit in een smalle verbinding van kubussen over een of twee verdiepingen. Ik
zeg wel: zich uitstrekken, niet domineren. Dit gebouw is in meer dan alleen
ruimtelijk opzicht het tegendeel van aanmatigend centralisme. De vorm van
het perceel is bepaald door de hier gebruikelijke lange kavels: drie werden er
samengevoegd om dit project tot stand to brengen. De locatie van de nieuwbouw blijft ongewoon: ze deelt de vrije ruimte voortaan in twee stroken op.
De museumtuin bevindt zich „binnen", omgeven door de twee museumvleugels. De tuin wordt een kortgeknipt gazon, met paarse bloemen versierd
en misschien met enkele beelden van Raveel opgetuigd. Maar Stephane Beel
liet het resterende deel, dat je niet ziet liggen op het plan in de museumfolder,
braak liggen. Die tweede strook moet namelijk „buiten" worden, de weg die
de straten aan beide kanten van het museum verbindt. Beel noemt dit deel
het „park" en wil er vrij hoogopschietend klavervier laten groeien. Door dit
„park" moeten de passanten zelf een pad „aanleggen". Omwille van dit
„park" is de nieuwbouw meer dan een autonome, harmonische compositie.
Ook al worden de gepleisterde baksteenwanden slechts door drie kleine en
een wandhoog raam doorbroken, toch willen deze gesloten gevels hier niet
die zelfbetrokkenheid uitstralen die je in steden vindt, en evenmin willen de
schaarse openingen een intellectueel spel spelen. Integendeel, het gaat hier
om een bewust inspelen op het evenwicht van het dorp, uit een soon onver-

1 Ingang
2Tentoonstellingsruimte
3. Safe

4 Depot
5 Bureau

6 Multifunctionele ruimte
7 Luchtruimte

schilligheid en nieuwsgierigheid, op de vanzelfsprekendheid van een dorp.
En ook al zou je het ritme van het bouwvolume voldoende kunnen verklaren
aan de hand van de proporties van de gebouwen uit de omgeving, dan nog
krijgt dat ritme pas betekenis omdat het zich tegenover een vlak bevindt, dat
weet heeft van de mogelijkheid van braakligging, dat zich bewust is van de
ontbrekende drang van zo'n dorp naar voltooiing. Beel heeft het museum als
„Walking Wall" aangeduid, en zo moet men zich dat voorstellen: de wand,
het gebouw gaat gewoon van de ene straat naar de andere.
Geen gram vet
Pas als je die gevoeligheid voor het uitwendige hebt gevonden, kun je een
expliciet „binnen", een hol voor de kunst in een dorp bouwen, met eigen
verhoudingen. De feitelijke overgang vindt dan ook zonder enscenering
plaats: niet van de straatkant, maar zijdelings vanuit het „park" komt men
het gebouw binnen, en onmiddellijk rechts, nog in dezelfde ruimte, begint de
tentoonstelling. Natuurlijk blijft het gebouw relaties aangaan: men kijkt nu
als het ware van de andere kant, die van het artistieke en architectonische
denken. Ook wat volgt heeft veel van doen met een vorm van gaan. Beel heeft
namelijk een labyrint ontworpen dat overwegend, maar niet helemaal, lineair verloopt en waarin geen enkele ruimte op een andere lijkt. Dat heeft ook
to maken met het verschil tussen plattegrond en de kubusvorm buiten. Zo
ontstaan sprongen in het plafond met licht dat bovenaan schuin binnenvalt.
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Elders nemen de openingen - meestal met uitzicht op de tuin - de hele wand
in. In nog een andere zaal verdwijnt het plafond als het ware achter een rooster boven een of hellend glasvlak. Een paar zalen hebben alleen kunstverlichting; de variaties zijn hier geringer, men heeft er genoeg aan rijen sobere
tl-lampen. In twee ruimtes hangen onder het plafond donkere glascassettes.
Zo volgen je stappen het altijd weer wisselende licht: het valt binnen door
de volgende deuropening, en wordt nog intenser gemaakt door zachte, ruimtelijke prikkels. In de vierde zaal heft de vloer af, de blik wordt naar de kant
gezogen, het gebouw draait zich licht op zijn as, je stapt rond een patio die
het gebouw als het ware insnijdt, een smal hellend vlak voert weer naar
boven, daar draai je je om en in de bovenverdieping bereik je de twee laatste
zalen.
Meer nog dan in Beefs vroegere, al uitgepuurde gebouwen, domineert
hier ook de tastbare soberheid, waarin niets afleidt van dit gaan door licht en
proporties. Behalve natuurlijk de schilderijen waarom men deze weg is
gegaan. Ze hebben ruimte to over. Architectuur en kunst lopen elkaar niet
voor de voeten. Integendeel. Het gebouw wacht op de blijde intrede van
kunst en bezoekers; de schilderijen hebben de stille ruimte nodig en brengen
ook de kleur mee naar binnen. Beel heeft alleen voor een onbewerkte harde,
industriele vloer gezocht, wit gepleisterde wanden met heldere en sober ingesneden doorgangen, antracietkleurige vensterprofielen. Scherpe kanten,
vlakken, openingen, geen gram vet. Zelfs voor de pastorij die aan de buitenkant volledig werd gerestaureerd, geldt dat, niettegenstaande je er nog pla-
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fonds in stucwerk vindt, marmeren schouwen en een nieuwe planken
vloer.
Het gebouw gaat duidelijke verbindingen aan met Raveels werk. Hij schildert heldere kleurige vlakken, alleenstaande figuren, fietsen, karren, palen in
een kleine tuin. Het is een schilderkunst waarin de dingen meer naast elkaar
staan dan in elkaar overgaan, waarin spanningen en verhoudingen getoond
worden: een man die bijvoorbeeld alleen maar voor een wand staat. Raveel
schildert het dorp niet, maar gebruikt zijn vocabularium, en haalt het op die
manier in zijn schilderen binnen. Zo draait hij de aanwezigheid van de kunst
in de werkelijkheid op zeker hoogte om. In zijn voorstellingen worden dingen weggelaten, uitgespaard: telkens weer dat zwart omrande witte vierkant,
maar ook de crop gemonteerde spiegel waarin de toeschouwer naar zichzelf kijkt.
Museum, geen monument
Als je van het lange hellend vlak aan het einde van de weg terugkijkt, verliest
de blik zich door een klein vierkant venster, over de tuin heen en botst op de
grote, aan de achterkant gelegen opening van de brugverdieping. De wand
langs het hellend vlak en rond het venster bleef beeldloos, blank. In de jaren
'60 noemde Raveel een schilderij „Witte aanwezigheid, verticale afwezigheid". Ofwel je kijkt iets meer naar rechts. Daar zie je de toren van de kerk,

die te midden van het kerkhof oprijst, dat aan de rivier ligt. Beels ontwerp
blijft autonome architectuur. Men kan het niet genoeg beklemtonen. Maar ze
weet zich in te schakelen; ze heeft weet van wat buiten haar staat, en wat haar
vult: schilderijen en bezoekers. Je zou ook kunnen zeggen dat Beel gewoon
geluk heeft gehad, want dit dorp is met zijn zacht zoemende tijd die geen maat
kent, fascinerend gebleven, zonder sentimentaliteit. De ommekeer die zich
voltrekt bij het betreden van het museum is wellicht de meest fundamentele
in de hele architectuur: het is de overgang van volume naar ruimte. Dat die
overgang niet schreeuwerig tot stand komt, is het bewijs van kwaliteit. We
raken hier aan het onderscheid tussen dorp en stad: niettegenstaande alle
straatjes en het kleine dorpsplein zijn de gebouwen bier volume, niet alleen
omhulsel. Binnenin gaat het leven zijn gang. Roger Raveel heeft een museum
voor zichzelf gewild, geen monument. Het heeft alles samen genomen twaalf
jaar geduurd om tot dit resultaat te komen. Het museum van Stephane Beel
maakt voortaan deel uit van het dorp. Het zal de schilder niet eeuwig doen
leven, het herbergt alleen zijn kunst. Dat maakt een verschil uit in een dorp
dat in de bocht van een rivier ligt. Ook als de schilder bier ooit niet meer leeft,
zal de bezetting volledig blijven. Vanzelfsprekend. Enzovoort.
Overgenomen uit: Bauwelt, nr. 2, 2000, pp. 24-29.
Uit het Duits vertaald door Luc Devoldere.
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„Er was eens een zee”
Een beknopte Hofman, schrijver, illustrator

Ed Leeflang
werd geboren in 1929 te Amsterdam.

A.

kind woont Wim Hofman in Vlissingen. Het zal
grote gevolgen hebben voor wat hij later gaat schrijven en tekenen. De stad is in de oorlog zwaar gehavend. Puin, ingestorte huizen, verzakte bunkers en volgelopen kelders vormen het decor van een van zijn bekendste boeken, Het vlot
(1988). Ook Wim (1976) en Het tweede boek over Wim
(1978) spelen in Vlissingen. In 1953 maakt Hofman er de
watersnood mee. In het rampgebied komen 1835 mensen
om. De Westerschelde-dijk bij Vlissingen bezwijkt niet, wel
loopt het water de stad in. Er verdrinken drie mensen.

Studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en was leraar. Publiceerde een
zevental dichtbundels en in 1999 verscheen „Sleutelbos", een keuze uit zijn
gedichten. In 1980 ontvinghij de Jan
Campertprzjs voor de bundel „De
hazen en andere gedichten". In 1991
kreeg htj de A. Roland Holstprzjs voor
zijn oeuvre tot dan toe.
Adres: Biesboschstraat 52",
NL- 1078 MX Amsterdam

Er is geen Nederlandse kinderboekenschrijver/illustrator die de wereld
waarin hij opgroeide zo beeldend en tot in finesses heeft opgeroepen. In de kapot geschoten buurten leiden kinderen hun avontuurlijke levens. Het is er
spannender en ook gevaarlijker dan op school. Vooral de zee wordt een onuitputtelijke bron van motieven. In 1991 krijgt Hofman de Theo Thijssenprijs,

zeg maar de P.C. Hooftprijs van de kinderliteratuur. Bij die gelegenheid
verschijnt De kleine Hofman, een rijke encyclopedie over zijn onderwerpen, in woord en beeld. We vinden er de steeds terugkerende, zo kenmerkende
Hofman-elementen in: aangespoelde Hessen, plankjes met verbleekte woorden, kistjes, verdronken uien, overboord gesmeten gloeilampen, kurk, rommel, tonnen, wrakhout, krabben, kwallen, schelpen, wier
en allerlei kapots en verroests dat
bij een zeehaven met scheepsbouw
hoort: schroot, kettingen, kamraderen,
klinknagels. De recensent die beweert dat
Hofman kromme spijkers weet te bezielen geef je van harte gelijk. En
ook de man die zegt dat de voorliefde voor opsommingen wijst op respect voor
het unieke en eenmalige. Het is een veelgebruikte stijlfiguur, die de schrijver
naar eigen zeggen ontleende aan de bewonderde Edward Lear. Vergeten we niet
Hofmans kennis van de natuur, snavelvliegen, boorvliegen, hooiwagens en
planten die op stropdassen lijken inbegrepen.
Kinderen en hun vijanden
Met heel wat kinderen in Hofmans boeken is het droevig gesteld. Wim ondanks de titel niet echt autobiografisch - wordt verwaarloosd door zijn
ouders. Ze gaan allebei vreemd. Een schofterige broer treitert hem. Als hij
ontredderd wegloopt, haalt de vriendin van zijn vader hem terug. Maar zijn
toekomst oogt zorgelijk. Wim is een van de meest doorleefde kinderportretten van de Nederlandse literatuur, vergelijkbaar met Kees van Theo Thijssen, Willem Tiessen van Lodewijk van Deyssel, Elias van Maurice Gilliams.
Bij alle bewondering brengt het boek discussies op gang. De kritiek vraagt
zich in 1976 nog of of zoveel kinderellende jonge lezers niet bespaard moet
blijven. In Straf en andere verhalen (1985) mishandelen ouders hun dochtertje, als die iets niet wil opeten; ook zij loopt weg. Hofman heeft in vraaggesprekken te kennen gegeven dat volwassenen en scholen niet op kinderen
zijn berekend. Intussen weet hij maar al te goed wat kinderen elkaar aandoen. In Het vlot wordt de eenzelvige Wim getiranniseerd door de wat oudere brute Luitwieler, bendeleider. Die heeft een bajonet. Hij port ermee in
Wim, vernielt zijn bril en sluit hem een tijdje op in een stinkend hol. Wim
bouwt in het geheim een vlot om net als zijn held Huckleberry Finn alles
en iedereen te ontvluchten. Als het eenmaal zover is, slaat het onmiddellijk
om in de Westerschelde.

Is Hofmans visie op de omgang tussen mensen al niet zonnig, hij schrikt
ook niet terug voor sinistere details. Wim vindt zijn blikje pas gezochte wormen terug op de waakvlam van het gasfornuis. Ze sissen. Een streek van zijn
vreselijke broer. Heel wat kikkers, insecten, krabben en andere dieren laten
onder kinderhanden het leven. Zo zijn kinderen, lijkt de boodschap, ze weten
niet wat ze doen. Soms weten ze het wel:
„De worm is zacht en buigzaam en kronkelt onwillig tussen de vingers.
Een haakje is staalhard en onbuigzaam en star en heeft een vlijmscherpe punt
waar de worm niets van moet hebben. Hij is nog niet in de buurt van het
puntje of hij trekt zijn kop al in en spartelt als een bezetene been en weer in de
hoop dat niet te hoeven meemaken.
[...]
Ik zette mijn voet op de vis en snokte het haakje uit de bek. Een afschuwelijk geluidje was dat en het zette een punt achter het vissen van die middag.
Voor de vis was het lelijk en
voor mid mooi geweest.
Thuis legde mijn moeder de
vis op een plank. En ze
legde een mes klaar.
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Plank.
Vis.
019MPER

Mes.
Een tijdje keek ik naar
de vis. Zijn tijd was gekomen en ik gruwde ervan. De
vis had de bek wijd open en lag daar in doodse stilte te gillen alsof hij wist dat
zijn kop eraf moest."
In sprookjes verkeren kinderen in doodsnood. In Hofmans bewerkingen
al niet minder. Hij herschrijft Klein Duimpje en voorziet het van houtsnedeachtige illustraties. In 1997 verschijnt Zwart als inlet is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen schitterend vormgegeven in zwart, wit en rood. Het
wordt prompt bekroond, als zoveel van Hofmans boeken. Zijn versie is hartverscheurend. Het is de eigen moeder die haar dochter telkens wil vermoorden. Sneeuwwitjes lange verblijf bij de bedillerige, altijd maar bezige dwergen
is onverdragelijk saai. Ze doodt de tijd met het schrijven van ettelijke briefjes:
aan de kaars, de stoel, de avond, niemand, bruine bonen, een soepkip, God.
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Het PS aan hem luidt: Wat vind je, zal ik naar je toekomen? De prins verschijnt, zoals het hoort en ze
trouwt met hem. Hofman laat ons geen illusies.
In Sneeuwwitjes kamer komt de
Spiegel van haar moeder te
hangen. Ze wil zichzelf zien.
De spiegel zegt: Goed zó
mooi zo. De ellende kan van
voren of aan beginnen. In een
kind met zo een jeugd heeft het
kwaad zijn werk gedaan.
Maar ook
Hofman is gezien het voorafgaande wel een sombere schrijver genoemd. Zo'n
oordeel gaat voorbij aan zijn warmte en humor, voelbaar in al zijn werk, ook in
de meest benauwende verhalen. Bovendien is hij de schepper van veel lief s, geks
en leuks. Het is waar, Suusje Pietz, die het maar niet laten kan rare vliegmachines te bedenken, verdwijnt tegen
onze zin spoorloos in de Suusje
11. Intussen hebben we ons hart
opgehaald aan haar krankzinnige ontwerpen. Ook vliegfietsen horen tot
Hofmans specialiteiten, net als lopende kisten, eilanden, drijvende tafels, schipbreuken, oliedomme boeven, pratende
kofiepotten, zeemonsters (soms aardige), in een spijker trappen, woordspelingen, raadselige namen als Wikkepokluk, Piekevet, Xux, Phuuf, spokende
golven.
Bar vertederend zijn Uk en Bur, filosofische wezentjes met een heel eigen
kijk op de gewoonste dingen.
„Dat is zo," zei Uk. „Dat is wel
een verschil tussen ons en bomen.
Zij staan 's winters in hun blootje
en wij hebben een heleboel aan.
Maar ja, dat is toch niet erg. Zij hebben
in de zomer juist weer veel aan.
Ze hoeven toch niet hetzelfde te zijn
als mensen. Dat is maar goed ook,

stel je voor dat ze hetzelfde gingen doen
als wij!"
„Ja, dat zou nog gekker zijn," zei Bur. „Als
bomen net als mensen waren dan konden
ze ook lopen. Stel je voor dat ze gingen lopen...
„En dan moesten ze naar bed 's avonds!"
zei Uk.
Bur lachte. Hij stelde zich een enorm bed
voor waarin een boom lag met een deken
eroverheen.
„En je had dan bomen met kleren aan
tegen de kou 3s winters!" zei Bur.
„Een boom met een broek met een
heleboel broekspijpen en een jas met een
massa mouwen voor al die takken..."
Hof man is een uiterst bewegelijk stilist, zowel schrijvend als tekenend. Overbodige
woorden vind je niet bij hem. Zijn taal
is een wonder van natuurlijkheid.
Voor de allerjongsten maakte
hij ABC-boeken. Hoe
virtuoos dat gebeurt
zou je haast ontgaan. Het verhaal van
Aap en Beer wordt verteld
in uitsluitend eenlettergrepige woorden.
Beperkte biografie
De schrijver wordt in 1941 geboren in Oostkapelle op Walcheren. Hij had geen
penibeler jaar kunnen kiezen. In Vlissingen mag niet worden bevallen wegens
het oorlogsgeweld. Na zijn lagereschooltijd gaat hij het huis uit. Zijn liefde voor
wegwezen begint vroeg. Hij heeft allerlei opwindends gelezen over oerwouden
en wil door de Witte Paters worden opgeleid tot missionaris. De studie brengt
hem in Sterksel, Santpoort, Boechout bij Antwerpen, Surrey, Leuven. Witte
Pater wordt hij net niet. Op het nippertje wordt hij betrapt op eigenwijsheid.
Niet erg verwonderlijk bij iemand die geestdriftig is geworden voor atonale
dichters, Cobraschilders, Paul Klee, Stanley Spencer, surrealisten, Dylan Thomas, Lewis Carroll en die banjo en gitaar is gaan spelen in bluesen rock en roll.
Wel wordt hij nog tot priester gewijd en doet wrevelig dienst in wat Brabantse
parochies. Alsnog gaat hij voor een paar maanden naar Afrika. In Tanzania is
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het behoorlijk onveilig. Na terugkomst trouwt hij en wordt op den duur
adjunct-directeur van de Zeeuwse Culturele Raad. Voor jaren en jaren.
In 1969 verschijnt zijn debuut Welwel, de zeer grote tovenaar, grillige,
miraculeuze verhalen, waaraan hij al in de jaren vijftig was begonnen. Ze
hebben een jaar of zes bij de uitgever op de plank gelegen.
Er volgen meer wonderbaarlijke boeken: Het eiland Lapje Loem
(1972), Koning Wikkepokluk de merkwaardige zoekt een rtjk (1973). De
vorst lijkt weggelopen uit een middeleeuwse queeste. Hij verdoet zijn
leven aan een zoektocht naar macht en eindigt tot zijn tevredenheid in
een kist, waar hij in alle rust eindelijk regeren kan. De productiviteit
van Hofman is ondanks zijn baan enorm. Van prentenboeken voor de
j ongsten tot romans voor jonge tieners en jong gebleven volwassenen.
Het regent gouden en zilveren griffels en penselen, vlaggen en wimpels.
Dan zijn er nog de talloze bijdragen aan leesmethoden en andere schoolboekjes.
Als illustrator is de schrijver autodidact, hij experimenteert met allerlei
technieken en beweegt zich al naar gelang de tekst tussen uiterst precies

realisme en hoogst bizarre fantasieen. Als vrije schilder exposeert hij menig
abstract schilderij.
Honderden zo niet duizenden brieven moet hij hebben verstuurd aan vrienden en vriendinnen. Die illustreert hij met stoofpeertjes in de stoofperentijd, met vlinders in vlindertijd. Op menige brief plakt hij een schilderijtje op dooskarton, meestal een zeetje, ook wel een rijtje flesjes of een olijfboomgaardje. Hij is een wereldreiziger en net als zijn vrouw dol op Engelse
tuinen. Ook op Franse. Op een Arabisch strand kijkt hij uit naar zeeschildpadden.
In zijn verhalen over jongens die het te kwaad hebben met ouders of
rotzakken, duikt vaak een sympathiek, ondernemend meisje op. Zo'n meisje
van door dik en dun. Het vermoeden bestaat dat hij met zo eentje getrouwd is.
Prevert
De bewerking van Sneeuwwitje (1997) is Hofmans meest recente grote kinderboek. De laatste jaren komen we bijdragen van hem tegen in het literaire
tijdschrift Tirade, gedichten en ook de navrante notities over zijn studietijd in
Boechout (1959). Het is te hopen dat daar nog eens een boek van komt. Een
proeve:
„Tijdens de retraiteweek wordt niet gesproken. Slechts in de kapel hoort men
of en toe stemmen. Tijdens de avondmaaltijd worden langspeelplaten gedraaid. Daarom is een grammofoon in de refter geplaatst en zijn enkele weergevers aan de gietijzeren palen opgehangen. De muziek beInvloedt de eetmanieren. De beginmaten van bijvoorbeeld het vijfde vioolconcert van Paganini
zorgen voor een totaal andere beweging bij het smeren van een boterham dan
het begin van „Finlandia" van Sibelius.
Voor het middagmaal worden steeds enkele verzen uit het Oude of
Nieuwe Testament voorgelezen, een vers of twee, drie, vier, een min of
meer afgerond stukje dat niet te lang mag zijn, want het eten dampt al op de
tafels! Deze maal heeft de voorlezer de teksten uit Leviticus gekozen die
gaan over het al dan niet eten van kamelen, konijnen, slangen, paling, klipdassen, pelikanen, vleermuizen, sprinkhanen met rode poten en over allerlei insecten op vier poten.
Zijn aandacht wordt echter getrokken door een klein, opvallend blinkend
voorwerp dat zich in de grauwe soep die voor hem op tafel staat lijkt te drijven
en dat op een metalen pick-pack-knoop lijkt. Als hij zijn nieuwsgierigheid
niet bedwingen kan en met de pollepel op onderzoek gaat in de soepterrine,
blijkt dat het rondje vastzit in een varkensoor dat quasi-belangstellend luistert
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naar de recto tono voorgelezen
verzen. Iedereen aan tafel kijkt
toe hoe hij het gehele oor op zijn
bord deponeert."

Boekenlegger Kinderboekenweek 2000.

Er zijn auteurs die hun literaire liefdes angstvallig verbergen.
Hofman hoort daar zeker niet
toe. Zijn sympathie voor angelsaksische fantasie, voor een Edward Lear, Lewis Carroll en Tolkien heeft hij nooit onder stoelen
of banken gestoken. Finnegans
Wake noemde hij eens zijn lievelingsboek.
Des to verrassender lijkt de verschijning in 1999 van Voor jou mijn
lief een kleine dertig door Hofman vertaalde en met vignetten
gelllustreerde gedichten van Jacques Prevert. De betovering die
Prevert kort na de oorlog teweegbracht met de bundel Paroles
(1946) was, zoals een slinkende
schare zich herinnert, ook in de
lage landen ongekend. Joseph Kosma's muziek voor chansons als Les
feuilles mortes, Barbara, Et la fete
continue en Je suis comme je suis
droeg daar niet weinig toe bij. Zangers als Montand, Greco en Les
Freres Jacques maakten de gedichten wereldberoemd. Een generatie
waarvoor Frans nog geen exotische taal was, groeide op met Preverts poezie, met films waarvan hij
de scenarist was, met de door Parijs
voorgeschreven existentie-filosofie of aithans een popularisering
ervan. Hofman kan in de toenmalige geestdrift niet hebben gedeeld;

hij was er te jong voor. Dat hij Preverts vertaler werd, is niettemin heel begrijpelijk. Preverts naturel, diens afkeer van oorlog en hoogdravende principes,
maar ook zijn tederheid, zijn toegankelijk surrealisme en zijn talent voor absurdistisch woordspel, dat alles strookt wonderwel met Hofmans eigen schrijverschap. Hij vertaalde niet alleen gedichten uit Paroles, maar ook uit latere bundels als Histoires et d'autres histoires en Spectacle. Het is een keuze die recht doet
aan Prevert als grimmige beschouwer van het menselijk bedrijf en als lyrische
apostel van de liefde.
Zo krijgt het broodnuchtere, dodelijke Familiale een al even onderkoelde,
dodelijke vertaling:
Gezin

De moeder zit te breien
De zoon zit aan het front
Zij vindt dat heel gewoon de moeder
En de vader wat doet de vader?
Hij zit in zaken
Zijn vrouw zit te breien
Zijn zoon aan het front
Hij doet zaken
Dat vindt hij heel gewoon de vader
En de zoon de zoon
Wat vindt de zoon daarvan?
Hij vindt daar absoluut niets van
De zoon zijn moeder zit te breien
Zijn vader zit in zaken en hij zit aan het
En als de oorlog om is [front
Gaat hij in de zaak bij zijn vader
De oorlog gaat door de moeder gaat door
Zij breit de vader gaat door met zijn zaken
De zoon sneuvelt hij gaat niet door
De vader en de moeder gaan naar de begra[fenis
Zij vinden dat doodgewoon de vader en de
[moeder
Het leven gaat door het leven met het
[gebrei de oorlog de zaken
De zaken de oorlog het gebrei de oorlog
De zaken de zaken de zaken
Het leven en het begraven.

Familiale

La mere fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ca tout naturel la mere
Et le pere qu'est-ce qu'il fait le pere?
Il fait des affaires
Sa femme fait du tricot
Son fils la guerre
Lui des affaires
Il trouve ca tout naturel le pere
Et le fils et le fils
Quest-ce qu'il trouve le fils?
Il ne trouve rien absolument rien le fils
Le fils sa mere fait du tricot son pere des
[affaires lui la guerre
Quand it aura fini la guerre
fera des affaires avec son pere
La guerre continue la mere continue elle
[tricote
Le pere continue ilfait des affaires
Le fils est tue it ne continue plus
Le pere et la mere vont au cimetiere
Its trouvent ca tout naturel le pere et la mere
La vie continue la vie avec le tricot la guerre
[les affaires
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetiere.

En evenals in Hofmans eigen oeuvre klinkt de blijmoediger tegenstem:
Kinderen die beminnen

Les enfants qui s'aiment

Kinderen die beminnen kussen elkaar
Tegen de deuren van de nacht [staande
En de voorbijgangers die voorbijgaan wij[zen met hun vingertje
Maar de kinderen die beminnen
Zijn niet thuis, voor niemand niet
Het is alleen maar hun schaduw
Die beweegt in de nacht
En die de woede van de mensen wekt
Hun woede, hun lachjes, hun nijd en hun
[spijt
Kinderen die beminnen zijn niet thuis,
[voor niemand niet
Ze zijn ergens anders veel verder dan de
En veel hoger dan de dag [nacht
In het heldere zonnelicht van hun eerste
[liefde.

Les enfants qui s'aiment s'embrassent de[bout
Contre les portes de la nuit
Et les passants qui passent les designent du
[doigt
Mais les enfants qui s'aiment
Ne sont l.,1 pour personne
Et c'est seulement leur ombre
Qui tremble dans la nuit
Excitant la rage des passants
Leur rage leur mepris leurs rires et leur en[vie
Les enfants qui s'aiment ne sont hi pour
[personne
Il sont ailleurs bien plus loin que la nuit
Bien plus haut que le jour
Dans l'eblouissante clarte de leur premier
[amour.

Tekeningen: Wim Hofman.
Het werk van WIM HOFMAN verscheen bij verschillende uitgevers o.a. bij Van Holkema & Warendorf, Zwijsen
en Querido. Het werd vertaald in o.a. het Duits, Engels, Italiaans en Japans.
JACQUES PREVERT, Voor jou mijn lief, (vertaling Wim Hofman), Querido, Amsterdam, 2000, 48 p.
JACQUES PREVERT, We schilderen een vogel, Querido, Amsterdam, 2001, 40 p.

De herinnering aan wat niet
gebeurd is. De kunstenaar
als trekvogel
Over Sigurdur Gudmundsson
Jose Boyens
Neerlandica en kunsthistorica.
Mijn werk is een persoonitjke herinnering aan iets wat ik nietheb meegemaakt.
Sigurdur Gudmundsson

I

Publiceerde „Oscar Jespers, zijn
beeldhouwwerk met een overzicht
van de tekeningen" (een bewerking

1971 bracht de uit IJsland afkomstige kunstenaar Sigurdur
van haar proefschrift, 19 82), drie
Gudmundsson ( 0 1942, Reykjavik) iedere dag op de fiets een
boeken over negenentwintig
tekst naar de galerie in Amsterdam waar hij exposeerde, zes
Nederlandse beeldhouwers, w. o.
dagen lang.(1) De eerste dag bracht hij: „Ik houd me met kunst „Ruimte in het beeld" (1991) , „De
bezig" . De tweede: „Kunst ervaar ik als schoonheid". De vij fgenesis van Bezette stad: spreek
de dag leverde hij af: „Ooit worden wij de waarheid" . En op
met de mannen en regel alles wel'"
zijn laatste scheppingsdag: „Dan zoeken wij haar niet meer" .
(1996), brieven van Oscar Jespers
De teksten waren gesteld in het IJslands en kregen vorm op een
aan Paul van Ostaijen en „Leo de
manier die paste bij dat land: in ijs. Op de vloer van de galerie
Vries, beelden" (1998).
smolten ze langzaam weg. De kunstenaar overwoog dat de
Adres: Hogewaldseweg 33,
bezoekers het water aan hun natte zolen naar buiten droegen,
NL-6562 KR Groesbeek
waar het door verdamping opgenomen werd in de atmosfeer.
Een idealistisch standpunt.
Deze absurdistische actie maakt het begrijpelijk dat Gudmunds-son sympathiseerde met het luchtige karakter van Fluxus-achtige activiteiten. Ook
blijkt eruit dat hij zelf teksten produceerde en filosofisch georienteerd was.
Inderdaad had hij, voor hij in 1970 voor-goed (2) naar Nederland kwam, in IJsland samen met andere kunstenaars de groep Sum opgericht (1965), die de geest
van het revolterende dadaisme (1916) weer tot leven bracht. Siam kan als een verschijningsvorm van Fluxus beschouwd worden. Bovendien had hij in de jaren
zestig al woord en beeld gecombineerd.
n

Enkele „situaties"
Tussen 1970 en 1980 vervaardigt Gudmundsson vooral werken die hij zelf aanduidt met de term „situaties" Hierbij voert hij veelal een handelinguit, bij voorkeur in de open lucht, in relatie tot de horizon; deze doorgaans absurdistische
actie laat hij vastleggen op de gevoelige plaat, nadat hij iedere „situatie" tot in de
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S. Gudmundsson, „Untitled Black Sculpture", 1981, hout, teer, glas, 350 x 70 x 70 cm,
Kunsthalle, Kiel.

details heeft doordacht. Bekend werd Dansende horizon uit 1977, waarbij de
kunstenaar met uitgespreide armen, staande op een been, voorzichtig naar
evenwicht zoekt. Op zijn hoofd balanceert een plank die links tot iets onder
de horizon daalt, rechts even erboven uitsteekt. (3) Bij zijn elegante evenwichtsspel heeft hij iets onbekommerds; het is de suggestie van een eindeloos strand en
een onafzienbare zee, die de balancerende dat onbekommerde meegeeft: zo
speelt een kind ongezien. De titel drukt ironiserend een gedachte vol speelse
overmoed uit.
Het zoeken van het juiste evenwicht brengt ookDialoog (1979) in beeld. Een
ernstige, in een donkere trui geklede man wordt aan zijn haren omhooggetrokken door een aantal ballonnen. Aileen doordat hij een rotsblok in zijn handen
houdt, kan hij op aarde blijven staan. Deze voorstelling van een volwassene
waarmee ballonnen aan de haal proberen te gaan, krijgt niets kinderlijks;
veeleer wordt door de waardigheid van de man de tegenstelling met het kind verscherpt. De kei symboliseert op een filosofisch plan de zwaarte van de realiteit
tegenover het spirituele. Dialoog brengt de mens ook als natuur tussen twee
naturen, als schakel tussen gisteren en morgen, aarde en hemel. (4) De situatie
verwijst naar een debat tussen geest en materie met als uitkomst een wankel
evenwicht, hoewel de harmonie het doel vormt.
Werkelijk kinderlijk maar ook dramatisch is de situatie van Gebeurtenis uit
1975. Een volwassen man in regenjas ligt geknield op een druilerig trottoir en
verbergt zijn hoofd met twee handen onder een stoeptegel. Tegen het bestaan
dat hem te veel wordt of tegen de weemoed die hem onstuitbaar overvalt, kan
hij zich alleen nog op deze manier teweerstellen. Gebeurtenis beschikt van de
drie besproken „situaties" over het meest directe evocatieve vermogen. Kiezen
voor de verdediging van de struisvogel zal iedere wel eens mismoedige beschouwer met enige ontroering herkennen.
Bijzonder aan alle situaties is, dat ze, of ze nu opgenomen zijn in zwart-wit
zoals Dialoog en Gebeurtenis of in kleur zoals Dansende horizon, even uniek zijn
als een olieverf of een beeld in steen. De kunstenaar legt de multiplicatie-mogelijkheden van het medium fotografie losj es naast zich neer.
Met de Nederlandse kunstenaar Ger van Elk (°1941) heeft Gudmundsson
gemeen dat hij een „realistische voorstelling van niet-realistische situaties"
nastreeft (5) zoals Van Elk het formuleert. Het niet-realistische is te vinden in
een combinatie van het realistische met het absurde of dadaistische. Ook maken
beide kunstenaars gebruik van de fotografie als medium. Bovendien kan van
het oeuvre van allebei gezegd worden dat het eerder de idee is die het samenhang geeft dan de uiterlijke vorm: een consequente, herkenbare stijl streven de
kunstenaars niet na.
Er is echter ook verschil tussen de twee. De „situaties" van Gudmundsson
tonen een hoofdpersoon die zich openstelt voor emoties en zich kwetsbaar
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S. Gudmundsson, „Gebeurtenis", 1975, foto, 54 x 57 cm, privecollectie, Amsterdam.

opstelt, terwiji Van Elk als handelende persoon zich eerder reserveert of harnast. Maar beiden voeren een performance op en sluiten daarmee aan bij een
internationale stroming in deze jaren die het expressieve en theatrale centraal
stelt. Zoals in Nederland en daarbuiten Ulay ( 0 1933) en Marina Abramovic
( 0 1946) dat deden; vergeleken bij hun dramatiek en verkennen van fysieke grenzen lijkt vooral het werk van Gudmundsson een understatement.
Een lokkend verticaal teken
In verschillende „situaties" doet een piji dienst die herinnert aan de pijltjes zoals
die op sommige werken van Paul Klee voorkomen. Ook bij hem geven ze in het
algemeen een richting aan, bijvoorbeeld bij Su)* gkracht en weg zweefvliegtuigen
uit 1932, waarbij de pijlen de richting van de stijgkracht en het horizontale wegzweven aanduiden. (6)
Op de „situatie" A Picture uit 1978 heeft een man het hoofd voorover gelegd
op een kleine, gedekte tafel. Enkele voorwerpen: een Witte kan, een kopje, een
geopende mosselschelp, liggen rondom hem. Tegenover zo veel horizontale
mismoedigheid op dit stilleven wijst een ingelijste pijl aan de muur boven de
man krachtig omhoog en op deze pijl duidt de titel: A Picture - dit is het beeld
dat je voor ogen moet houden. (7) In het lege IJslandse landschap richtten de
bewoners verticale tekens op om zich in de sneeuw to orienteren. Het verticale

karakter van Gudmundssons kunst zou hiermee verband houden. (8) Pijlen,
verticale tekens, torens en huizen zouden dan herinneringen zijn aan zaken die
hij in concreto nooit heeft gezien, maar waarmee hij verbonden is door een hunkering die omziet naar het verleden en die de creativiteit voedt. De pijl als richtingaanwijzer hoort met het huis als toevlucht tot de terugkerende iconografische symbolen, die in het werk van een kunstenaar als Gudmundsson een
archetypische betekenis hebben.
In 1981 timmert Gudmundsson, drieeneenhalve meter hoog, een toren
met een spits dak: een pijl-toren, die aangeduid zal blijven met de werktitel
Untitled Black Sculpture. Hij is slank en ondanks zijn verwijzen naar boven
zeer aards omdat hij dik bestreken is met teer. Teer wordt gewonnen uit aardolie. We mogen daarom veronderstellen dat de aardse krachten bij Untitled
Black Sculpture in evenwicht zijn met de meer spirituele. Zoals uit Dialoog al
bleek, heeft Gudmundsson een dualistische levensvisie. Blijkens zijn actie in
de Amsterdamse galerie in 1971 gaat zijn voorkeur uit naar het idealistische en
spirituele
Een versterking van dit laatste lijken bij Untitled Black Sculpture de gestapelde glasplaten. Ze zijn de enige bewoners van het hoge huis en kunnen vanuit
hun torenkamer wel visueel communiceren met de buitenwereld en, met de
kracht van hun poezie, bij dit dualisme het spirituele versterken,- ontsnappen
uit hun getralied verblijf kunnen ze echter niet. Ook de etherische glasplaten,
die verbonden mogen worden met water en met tranen, en, in het algemeen, met
wat kwetsbaar is, krijgen in het werk van Gudmundsson een archetypische
betekenis. Een beeld als Untitled Black Sculpture, imponerend en atmosferisch
tegelijk, werd door velen bewonderd, in Nederland en daarbuiten. Het kwam
terecht in de Kunsthalle in Kiel. In Nederland bevruchtte het het werk van een
aantal jongere beeldhouwers.
Scandinavische emigratie en immigratie
In 1985 hield Sigurdur Gudmundsson zich bezig met de gestalte van een zeemeermin. Op een ets in vernis-moutechniek (oplage: dertig exemplaren) plaatste hij haar, rudimentair vormgegeven, evenwijdig aan het beeldvlak. Het kopje
houdt ze voorovergebogen; de staart lijkt op een ingepakt benenpaar. Ze zit in
een waterplas met v6Or haar een raadselachtig symbool: een zwarte zon aan de
horizon, weerspiegeld in het water? Of een grote i met zon of maan als punt?
Ook kan de lange vorm geduid worden als een fallisch symbool, de ronde als de
essentie van wat vrouwelijk heet to zijn. Zeker is dat op de atmosferische prent
meer betekenissen door elkaar heen spelen en dat er een erotische spanning
bestaat tussen de zeemeermin en de raadselachtige vorm. De titel luidt Scandinavisch sprookje (76,5 x 100 cm). De intrigerende vorm (9) ontleende Gudmundsson aan de Noor Edvard Munch (1863-1944): op De levensdans uit 1899-

233

a)
0-)
0
>
_._
a)
,_
-.....
u)
Ca
as
as
0
a)
-.--.
u)
C
=
a)
0
cn

.-

=
a)
_o
a)
0)
._.
a)
c
..,
as
c
as
as
o)
c
•E
a)
c
c
a)
..c
a)
0

S. Gudmundsson,
„Scandinavisch sprookje", 1985,
vernis mou, 76,5 x 100 cm.

1900 stijgt een stille maan aan de horizon, die tussen de paren krachtig wordt
weerspiegeld. (10)
Op het Scandinavisch sprookje heeft de hoofdfiguur plastische kwaliteiten.
In 1986 zal Gudmundsson die uitbuiten in Zeemeermin (brons en diabaas,
180 x 200x 60 cm.). Vergeleken bij Scandinavisch sprookjezijn alle vormen krachtiger: de voetpartij is steviger, de buik gewelfd, het hoofd een zelfstandiger vorm.
Het lijkt of alle onderdelen van de figuur in Scandinavisch sprookje in knopvorm
tonen wat Zeemeermin in voile bloei laat zien. De sokkel van diabaas waarop de
bronzen figuur heeft plaatsgenomen zou zowel water kunnen zijn als een boot.
Ook de boot duikt in het werk van Gudmundsson telkens weer op als archetype. En het is goed mogelijk dat in de keuze van diabaas voor de sokkel de herinnering heeft meegespeeld aan de rots waarop de bekende Zeemeermin zit in de
haven van Kopenhagen. Deze gestalte uit het sprookje van Hans Christiaan
Andersen mag een clichebeeld geworden zijn van de toeristenindustrie, wellicht
heeft zij via het onderbewustzijn in 1986 toch impulsen geleverd.
De Zeemeermin van Gudmundsson heeft haar gezelschap verloren: de maan
met weerkaatsing werd in 1986 verzelfstandigd tot Landschap (potlood op
papier in een lijst van gewapend beton, 235 x 114 x 7 cm.). Op een tentoonstelling werden de twee vanwege hun oorspronkelijke verbondenheid nog eenmaal
bij elkaar gehangen. Landschap en Zeemeermin kwamen in verschillende collecties in Oslo terecht. Wat als impuls uit Scandinavia kwam, keerde daarnaar
terug in de vorm van twee enigmatische kunstwerken.
De Scandinavische afkomst van het sprookje in vernis mou, de Zeemeermin en het Landschap gaat nog verder. Omstreeks 1897 tekende ook Munch
een Zeemeermin, in kleurkrijt op grijs papier. Bij zijn Schets voor De levensdans, in 1898 in Oost-Indische inkt, is geen hemellichaam to bespeuren. Dat
bracht hij pas in 1899 of 1900 aan op zijn vermaard geworden olieverf De
levensdans (125 x 191 cm). Al eerder had hij op houtsneden in 1892 en 1899,

S. Gudmundsson,,,Zeemeermin,
1986, brons en diabaas,
180 x 200 x 60 cm, privecollectie,
Oslo en „Landschap", 1986,
potlood op papier, 235 x 114 x 7 cm.

respectievelijk De boomstronk en Zeegezicht geheten, een raadselachtig hemellichaam een belangrijke plaats gegeven, waar het de sfeer van de prent kon
bepalen. Gaf Munch het al een betrekkelijke zelfstandigheid doordat hij het
overnam van een eigen houtsnede en als een belangrijke gestalte tussen de dansende paren plaatste, bij Gudmundssons Landschap wordt het tot enigst
motief verheven. - Met zoveel verborgen Noorse stimuli is het een rechtvaardige beschikking van het lot dat beide unica een thuishaven vonden in de
Noorse hoofdstad. Het is niet verwonderlijk dat de man uit IJsland zijn voorbeelden vindt bij Munch; ook het werk van de kunstenaar die „het noordelijke denken" heeft vormgegeven, biedt kwetsbare gestalten, die hun emoties
rechtstreeks uiten en daarin universeel begrijpelijk zijn, net als bij Gebeurtenis.
De hooghoofdigen en hun verwanten
In de loop van 1986 ontstaat een beeldtype dat Gudmundsson bij voorkeur
Oerbeeld noemt en dat met recht een archetype mag heten: een geschematiseerd
profiel van een mensenhoofd met een hoog voorhoofd en waarbij alleen de neus
is aangeduid. Deze oerbeelden realiseert hij in verschillende technieken: in
etsen, in olieverf en driedimensionaal in brons. Verwant aan dit beeldtype is
Gustav, die niet alleen door de titel is geIndividualiseerd - de kunstenaar koos
de titel op grond van de klank en om het peillood to laten vallen- maar ook
door een Lustig haarkransje in de nek.(11) Het zou wel eens kunnen zijn dat
Gustav juist vanwege deze individualisering het oudst is, het stambeeld van de
oerbeelden.
Verwant aan de hooghoofdigen is het interessante BeeldAmersfoort in brons
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S. Gudmundsson,
„Beeld Amersfoort", 1987,
brons en beton (voetstuk),
450 cm, Amersfoort,
Juliana van Stolbergterrein.

uit 1987, viereneenhalve meter hoog. In zijn voortreffelijke verhoudingen
lijkt het een dubbelbeeld: aan de ene kant een geschematiseerde kop, aan de
andere kant vormen als vogelkoppen die zich tweemaal met diepe innigheid
over het organische volume onder hen nijgen (12). Na drie plastische volumes
stokt de opeenvolging en er volgt na een rust, als een tegenwicht, nog een zelfstandige vorm. Wie mocht denken aan haarpartijen, wordt terechtgewezen
door de drie „ingezette" volumes die tot onder toe doorlopen.
Een sculptuur als deze moet de kunstcritica Betty van Garrel voor de geest
hebben gestaan, toen ze schreef: „Het aantrekkelijke van zijn kunst is dat deze
op het scherp van de snede de onthulling over de inhoud achterhoudt. Hij houdt
juist daardoor de toeschouwer in de ban." (13) En zij citeert de kunstenaar wanneer ze schrijft: „Ik ben in mijn kunst niet bezig met het visualiseren van mijn
gedachten. Ik ben bezig met alles wat mij ontglipt, met alle factoren die aan mijn
verstand ontsnappen." (14)
Met deze woorden schept Gudmundsson een beeld van zijn werkwijze
waarbij het ernaar uitziet dat hij alleen met inspanning de voor zijn geest oprijzende gestalten en schimmen in enigerlei vorm kan concretiseren. Misschien
kan Genetisch landschap (15) uit 1986 zijn woorden illustreren. Daar rijzen vier
verticale rotsformaties op in een verder leeg land. Slechts een van de vier heeft
een enigszins menselijke vorm, hoewel de andere mogelijk uiterst traag bezig
zijn aan een metamorfose in menselijke richting. De meest humane staat tamelijk centraal en wijkt of in vorm en intensiteit: een raadselachtige gestalte met
een natuurlijke dominantie. Met de drie anderen in het organische groeiland-

S. Gudmundsson,
„Head Rock", 1998, graniet,
73 x 127 x 62 cm.

schap op gelukkige wijze gered uit het gebied van het ongevormde. Net als het
indrukwekkende Beeld Amersfoortvoortgekomen uit persoonlijke herinneringen aan nooit geziene verschijningen.
Head Rock
In 1998 hakt Gudmundsson in groene, rode, grijze of zwarte Zweedse graniet
een aantal grote sculpturen. Al eerder, in 1986, had hij in zeer harde Steen, in
diabaas, Nocturne gehakt, dat nu deel uitmaakt van de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en in 1988-'89 Vogels in dezelfde
steensoort (privecollectie Gothenburg). Tien jaar later werkt hij samen met
een steenhakker. In de herfst van 1998 werden er negen sculpturen in graniet
geexposeerd bij Galleri Stefan Andersson in Umea, Zweden. In de catalogus
waarin de negen werden afgebeeld in kleur, stonden negen teksten uit de I Tjing,
het oude Chinese boek der veranderingen. Zes van de negen sculpturen gaan ten
dele terug op Oerbeeld of Gustay. Een van die zes draagt als titel HeadRock.
HeadRock, 73 cm. hoog en 1271ang, werd uit een blok groene graniet gehakt.
De ruwe steen werd, voor zover hij dat aanzien nog niet toonde, tot rots gehouwen. In contrast met deze natuurlijke verschijning verrijst een hoofd, dat onderaan en opzij weliswaar „groeit" uit de steen, maar dat zich toch vooral hiervan
wil onderscheiden. Dat doet het door verticaal op to rijzen uit de horizontale
formatie en door zijn bewerking: het is glanzend gepolijst. Zoals het zich
poneert: solitair en ingekeerd, een uniek verschijnsel in het barre landschap,
zichzelf genoeg, zou het hoofd in zijn context evenzeer „het noordelijke denken" kunnen belichamen als het werk van Edvard Munch. De tegenstelling die
HeadRock ons aanbiedt is die van het spirituele, het denken tegenover het mate-

riele, de uitgebreidheid: de twee polen waarin Spinoza zijn wereldbeeld vat. Van
Spinoza wordt soms gezegd dat hij die twee nooit heeft weten te verzoenen. In
1979 was Dialoog al vervuld van deze tegenstelling, ofschoon het opheffen daarvan en het bereiken van de harmonie het doel vormde.
Hoewel Sigurdur Gudmundsson heel wat beelden in graniet en diabaas
heeft gehakt, is hij geen steenbeeldhouwer. En ondanks zijn vele ruimtelijke
werken is hij geen beeldhouwer in eigenlijke zin; hij schept gestalten, ongeacht
het materiaal. Ook tekent en schrijft hij en hij zou wel willen filmen. In 1993
verscheen bij een uitgeverij in Reykjavik Tabalarasa. En zojuist voltooide hij in
Xiamen, in China, in het IJslands het manuscript De onzichtbare vrouw. Het
gaat over de menselijke identiteit, in het bijzonder over de zijne met haar verschillende vaderlanden. Hij groeide op in IJsland, maar koos Nederland als zijn
vaderland, hoewel zijn domicilie sinds enige jaren in China ligt. Zijn (Nederlandse) vrouw is in Xiamen directeur van het aan de universiteit verbonden
„Chinese European Art Centre". Daarnaast verblijft en werkt hij afwisselend
in Amsterdam, IJsland en Zweden. Hij ziet de kunstenaar als een trekvogel die
zijn uitwerpselen achterlaat en daarmee een bescheiden gebied markeert.
Misschien moet een beeld als Untitled Black Sculpture en andere torens en huizen van Gudmundsson daarom maar ten dele verbonden worden met de verticale tekens in IJsland. Want als de vogel zijn spoor heeft achtergelaten, vliegt
hij verlicht verder.
Noten:
In Nederland wordt Gudmundsson vertegenwoordigd door Galerie Van Gelder, Planciusstraat 19a, NL-1013
MD Amsterdam.
(1) Galerie Now Construction, die maar korte tijd heeft bestaan. Een visualisering van wat er gebeurde: zie
Sigurdur Gudmundsson, onder redactie van ZSA-ZSA EYCK, Venlo, 1991, p. 46.
(2) Hij reist veel en gaat ook in het jaar 2001 gemiddeld zo'n vier keer per jaar naar IJsland.
(3) Zie Sigurdur Gudmundsson, o.c., p. 66.
(4) Zie Sigurdur Gudmundsson, o.c., p. 88. Voor de interpretatie van de tegenstelling verstrekte Gudmundsson
aanvullende informatie aan de auteur op 23 maart 2000.
(5) JOSE BOYENS, „Ger van Elk is hier geweest", in Ons Erfdeel, jr. 37, 1994, nr. 4, p. 521.
(6) Olieverf op doek, 90 x 91 cm. Zie JORGSPILLER, Paul Klee, Utrecht, 1962, pp. 53 (ill.), 80 en 89.
(7) Sigurdur Gudmundsson, o.c., p. 86. Toelichting van de titel door de kunstenaar op 23 maart 2000.
(8) Een veronderstelling van PAUL HEFTING in „Het grote gedicht", in Sigurdur Gudmundsson, o.c., p. 115. Op
23 maart 2000 bleek dat Gudmundsson deze interpretatie niet afwees.
(9) Gudmundsson moet gefascineerd geweest zijn door deze vorm, want een jaar later ontstond, in twee delen,
Landscape Glass, 92 x 31 cm; de cirkel is hier geevolueerd tot een liggend ovaal. Ook in 1999 en 2000 houdt hij
zich met deze vorm bezig: hij liet beelden vervaardigen in messing en roestvast staal.
(10) Het Scandinavisch sprookje is in Sigurdur Gudmundsson, o.c., afgebeeld op p. 195. De levensdans van Munch
is te vinden in Munch et la France door ARNE EGGUM en RODOLPHE RAPETT1, Parijs-Oslo, 1991, op p. 219.
(11) Daardoor herinnert het aan de bekende portretkop van Oscar Jespers van de schilder Edgard Tijtgat, hardsteen, 1933, 48 x 21 x 25 cm., Museum voor Schone Kunsten, Oostende. - Gustav, 290 x 200 cm. werd opgenomen in een collectie in Malmo (zie Sigurdur Gudmundsson, o.c., p. 147); Oerbeeld, 305 x 195 cm., ook in olieverf,
in een privecollectie in Stockholm (in Sigurdur Gudmundsson, o.c., p. 146). De drie etsen van Oerbeeld werden
uitgebracht in een editie van 250 exemplaren (in Sigurdur Gudmundsson, o.c., pp. 181, 182 en 183).
(12) De veronderstelling krijgt steun van de sculptuur Vogels in diabaas uit 1988-'89 met twee vergelijkbare
vormen.
(13) BETTY VAN GARREL, „Sigurdur Gudmundsson", in Sigurdur Gudmundsson, o.c., p. 227.
(14) Ibidem.
(15) Potlood op papier in een lijst van gewapend beton, 136 x 156 x 7 cm, Nationaal Museum van Hedendaagse
Kunst, Oslo. Zie Sigurdur Gudmundsson, o.c., p. 289.

Nederlandse dirigenten Dirigeren in Nederland

Leo Samama
werd geboren in 1951 te Apeldoorn.
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Studeerde muziekwetenschappen

aan de R. U Utrecht en compositie
og geen tien jaar geleden leek het erop dat de Nederbij Rudolf Escher. Werkte als docent
landse orkesten weinig op hadden met Nederlandse diriaan het Utrechts Conservatorium en
genten. Symbolisch daarvoor was de keuze van het Koninkde R.U.Utrecht en als muziekrecenlijk Concertgebouworkest om na een eeuw Nederlandse
sent voor „de Volkskrant" en
chefs - na Willem Kes, Willem Mengelberg, Eduard van
„NRC-Handelsblad". Is sinds 1994
Beinum en Bernard Haitink - voor een buitenlander, een
Italiaan te kiezen, Riccardo Chailly.
artistiek coordinator van het
Eenzelfde tendens viel ook bij de andere orkesten te beResidentie Orkest. Hzj is ook con-zponist en verschillende van zijn
speuren. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest was na de
werken zijn op cd uitgekomen. Hij
zo succesvolle periode Edo de Waart begin jaren zeventig, via
publiceert regelrrzatig over muziek.
David unman, James Conlon en Jeffrey Tate, bij de Russische „wonderboy" Valery Gergiev beland. Het Residentie
Zijn bekendste boek is „70 jaar
Nederlandse muziek. 1915-1985".
Orkest koos na een vruchtbare periode met Hans Vonk in
1991 voor de oude Russische meester Evgenii Svetlanov.
Adres: Goeverneurskade 128,
NL-2274 KD Voorburg
Voor het Nederlands Philharmonisch Orkest staat sedert
het midden van de jaren tachtig de voormalige Oost-Duitse
dirigent Hartmut Haenchen. Het Brabants Orkest werkte in
die jaren eerst onder leiding van de Hongaar Arpad Jo6 en vervolgens onder de
Fransman Marc Soustrot. Diens landgenoot Roberto Benzi zwaaide voor Het
Gelders Orkest in Arnhem de scepter en voor het Orkest van het Oosten in
Enschede geschiedde dat door de Italiaan Gabriele Bellini.
In Groningen hief eerst de jonge Pool Jacek Kaspszyk het dirigeerstokje
daarna de Duitser Hans Drewanz. En ook het Limburgs Symfonie Orkest
meende met buitenlanders als de Israelièr Shlomo Mintz, de Spanjaard Salvador Mas Conde en de Japanner Jun'Ichi Hirokami een plaatsje op de
wereldkaart te kunnen veroveren. Het Radio Philharmonisch Orkest had
dan wel al in 1989 de Roemeen Sergiu Comissiona verruild voor de Nederlander Edo de Waart, maar in feite stond alleen bij het Noordhollands Philharmonisch Orkest vrijwel continu een Nederlandse chef op de bok.
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Edo de Waart (°1941).

Ruim een decade later zijn de kaarten opnieuw maar nu geheel anders
geschud. Toen Het Residentie Orkest in 1998 voor Jaap van Zweden koos als
opvolger in september 2000 van Evgenii Svetlanov was dat besluit symptomatisch voor een opvallende koerswijziging die bij meerdere orkesten reeds
bespeurd kon worden. Zo kwam Jaap van Zweden zelf van het Orkest van
het Oosten, waar hij amper tot opvolger van Bellini was benoemd. In dezelfde tijd werd de jonge Lawrence Renes chef bij Het Gelders Orkest als opvolger van Benzi. Niet zo lang geleden werd Edo de Waart de opvolger van
Haenchen bij de Nederlandse Opera en volgde de benoeming van Ed Spanjaard bij het Limburgs Symfonie Orkest. Voeg daaraan toe de verrassende
keus van het Noordhollands Philharmonisch Orkest voor de „piepjonge"
Micha Hamel en tevens de groeiende tendens bij de diverse orkesten Nederlandse assistent-dirigenten to benoemen, en we zouden bijna concluderen dat
de Nederlanders weer vertrouwen hebben in talent van eigen bodem.
Een veranderende orkestenwereld
Natuurlijk liggen de zaken niet zo eenvoudig als hierboven geschetst. De
orkestenwereld is in de afgelopen halve eeuw sterk veranderd. Ook in Nederland. Rond 1960 hadden alle Nederlandse orkesten, geen enkele uitgezonderd, een Nederlandse vaste dirigent of chef. Bovendien had elk orkest een

Reinbert de Leeuw (°1938).

trouw eigen publiek, voor wie het wekelijkse concert een wezenlijke vorm
van ontspanning was en dat deze trouw bewees door de jaarlijkse aanschaf
van abonnementen. Concurrentie van radio en televisie speelde vrijwel geen
rol, evenmin als van de grammofoonplaat.
Sedertdien is datzelfde publiek door de media, via radio, grammofoonplaat en cd ten zeerste verwend (dat geldt overigens in niet mindere mate
voor de orkestmusici zelf!). Zelfs provinciale orkesten leken daardoor willens
en wetens de artistieke strijd aan te willen binden met de orkesten van Berlijn, Londen of New York. De thuisbasis als unieke thuishaven leek steeds
minder te voldoen. Het ene na het andere orkest zocht naar mogelijkheden
de eigen concertzaal, de eigen standplaats te kunnen verlaten, van Maastricht
of Enschede naar Utrecht en Amsterdam en dan de wijde wereld in....
Eerst waren het de grote orkesten die gingen reizen, te beginnen met het
Concertgebouworkest en het Residentie Orkest; daarop volgde na 1970 het
Rotterdams Philharmonisch en sporadisch ook het Radio Filharmonisch
Orkest. In de loop van de jaren tachtig en na de grote fusies die leidden tot het
Nederlands Philharmonisch Orkest en het Noord Nederlands Orkest, stelde
elk zichzelf respecterend orkest zich tot doel zijn publiek enkele malen per jaar
ook in de geliefde concertzalen van Amsterdam of Utrecht te zoeken, liefst
met zo nu en dan een kleine tournee door de buurlanden en wie weet eenmaal
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Ed Spanjaard (°1948).

(ooit) een reis nog verder weg. Gelijk op ging daarbij de wens tot het maken van
cd's; argumenten van commercie en marketing gingen daarbij hand in hand.
Om zo hoge doelen - hoe weinig realistisch soms ook - te kunnen verwezenlijken leken Nederlandse dirigenten wellicht niet bij voorbaat de meest
geschikte oplossing. Behalve de top drie. Maar deze hadden ook zelf de vleugels al uitgeslagen. Haitink (°1929) dirigeerde na 1988 overwegend in Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten; Edo de Waart (°1941) was na zijn vertrek uit Rotterdam eind jaren zeventig als chef-dirigent in San Francisco,
Minneapolis en Sydney beland. Hans Vonk (°1942) leidde sinds 1985 naast
het Residentie Orkest de Dresdner Staatskapelle en Staatsoper, en na 1991 met slechts banden als gastdirigent met diverse Nederlandse orkesten - het
KOlner Rundfunk-Sinfonie-Orchester en sinds 1996 het Saint-Louis Symphony Orchestra.
Een jongere generatie dirigenten kwamen in Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag wel als gast; vaste posities speelden echter geen rol in het denken
van directies, artistieke commissies en orkestbesturen. Waren hun specialismen daarvan de oorzaak, hun jeugd of de commerciele belangen van de
orkesten? Of had men - zeker bij de grote orkesten - te weinig vertrouwen in
de uiteindelijke artistieke en technische kwaliteiten van Reinbert de Leeuw
(°1938), Lucas Vis (°1947), Ed Spanjaard (°1948) en Jac van Steen (°1956) om
met hen een langduriger relatie aan te gaan?
(Waarbij specialisten uit die belangrijke andere hoek van het muziekleven, de „authentieke uitvoeringspraktijk", voor het gemak hier even buiten
beschouwing gelaten worden. Met name Frans Briiggen en Ton Koopman
begonnen in deze jaren immers regelmatig „traditionele" symfonieorkesten
te dirigeren, en dat gaandeweg met een repertoire dat tot midden van de 19e
eeuw reikt.)
Zowel Reinbert de Leeuw als Ed Spanjaard hebben vooral naam gemaakt
op het terrein van de hedendaagse muziek en dan bovendien binnen de in

Jaap van Zweden (° 1960).

Nederland zo vruchtbare ensemblecultuur met respectievelijk hun „eigen"
Schonberg Ensemble en Nieuw Ensemble. Ook Lucas Vis, die zijn loopbaan
begon als protege van Bruno Maderna, en Jac van Steen richtten zich aanvankelijk vooral op de moderne muziek.
In het licht van wat in de eerste alinea werd betoogd, mag het dan ook als
merkwaardig voorkomen, dat terwijl het Koninklijk Concertgebouworkest
een weliswaar Italiaanse dirigent kiest, maar vooral omdat deze zoveel affiniteit heeft met de muziek van de 20e eeuw, de andere orkesten juist dirigenten
uitzochten die dat in specialistische zin vooral niet hebben. In de strijd om de
gunst van het publiek te winnen speelt de hedendaagse muziek kennelijk een
ondergeschikte rol...
De orkesten van Groningen, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg
willen immers in de eerste plaats net zo goed Beethoven, Brahms en vooral
Mahler en Sjostakovitsj kunnen spelen als de orkesten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het Radio Filharmonisch Orkest lijkt daarin het
Koninklijk Concertgebouworkest zelfs naar de kroon te willen steken en zo
zijn eigenlijke omroeptaken te verzaken.
De provinciale orkesten waren in de loop van een halve eeuw bovendien
enorm in kwaliteit vooruit gegaan. Verschillende van deze orkesten hadden
gaandeweg ook meer te besteden, althans verkozen van hun budget een groter deel aan de inkoop van internationaal aanvaarde artistieke kwaliteit te
besteden. Rond 1990 leek het erop dat zowel de randstedelijke orkesten van
Amsterdam (met uitzondering van het Koninklijk Concertgebouworkest),
Rotterdam, Den Haag en de radio, als de menig provinciaal orkest in dezelfde artiestenvijver zaten te vissen.
Terug naar de basis
Wat verklaart dan die opmerkelijke kentering van de laatste jaren? Ten eerste
het fenomeen van de assistent-dirigenten, die met name door de inzet van

Hans Vonk (°1942).

Bernard Haitink en de naar hem vernoemde beurs, bij enkele orkesten is aangeslagen. Zo hebben jonge Nederlanders als Lawrence Renes, Jurjen Hempel, Micha Hamel en Hans Leenders bij het Radio Filharmonisch Orkest en
het Rotterdams Philharmonisch Orkest de kans gekregen naast en met Edo
de Waart en Valery Gergiev te werven, van hen en hun gasten in geval van
nood concerten over te nemen en hun orkesten in te zepen. Renes werd alras
benoemd tot vaste gastdirigent van het Radio Filharmonisch Orkest en daarna tot chef in Arnhem. En Hamel werd vorig jaar benoemd tot chef in Haarlem bij het inmiddels met opheffen bedreigde Noordhollands Philharmonisch Orkest.
Een tweede fenomeen dat bij de recente keuze voor Nederlandse orkesten
een rol gespeeld kan hebben is de veranderende positie van de symfonieorkesten, zeker nu de reproductieve media het steeds meer lijken of te weten.
Zelfs met grootmeesters als Gergjev en Svetlanov hebben hun orkesten nauwelijks een positie van betekenis kunnen veroveren op de cd-markt. Tegelijk
vechten bijna alle orkesten tegen een terugvallende abonnementenverkoop;
ook onder het concertpubliek lijkt „fun shopping" aan belang te winnen.
De vraag die men zich dan stelt is welke dirigent het best in staat is een relatie op te bouwen tussen het orkest en een wisselend maar nog steeds bovenal
lokaal publiek. Is dat een beroemde buitenlandse chef of een jonge, dynamische Nederlander, „een van ons"? Met name voor het werven van een nieuw
publiek, liefst ook een jonger publiek en in veel steden ook een nieuw
publiek dat steeds meer uit allochtone medelanders bestaat, lijkt de Nederlandse chef onontbeerlijk.
Een derde aspect dat - wellicht eerder onbewust - van betekenis kan zijn
geweest bij de keuze voor Nederlandse dirigenten is de interne communicatie binnen de orkesten zelf. Toen Jaap van Zweden bij het Residentie Orkest
werd benoemd, had het hele orkest een opvallend gevoel van „home
coming": hij is een van ons, we kunnen met hem praten, in onze eigen taal,

Jac van Steen (°1956).

hij komt hier niet zijn kunstje vertonen maar om samen met ons de klus te
klaren en te werken.... Waar Van Zweden ook gasteert - en dat doet hij door
zijn bijzondere talent met bijzonder veel succes -, de reacties zijn eender.
Hoewel Van Zweden zelf niet meer tot de allerjongste gerekend kan worden
- geboren in 1960 begon hij rond 1995 pas serieus te dirigeren - doet het zich
steeds meer aanzien dat hij inderdaad het belangrijkste talent is onder de
Nederlandse dirigenten.
Dirigeren in Nederland
We moeten ons wel afvragen of de geschetste kentering van tijdelijke aard is
of dat juist de hang naar buitenlandse chefs in de jaren tachtig en negentig dat
was. Veel daarvan hangt of van de orkestmusici en orkestdirecties zelf. Maar
ook van de kwaliteit van het onderricht aan de conservatoria. Zozeer als er
internationaal een opvallende vooral technische vooruitgang is geboekt bij
met name de kleinere symfonieorkesten, zozeer is de absolute kwaliteit van
de dirigenten daarbij achter gebleven. Er zijn dus te weinig kwalitatief hoogwaardige dirigenten tegenover het groeiende aantal posities voor steeds betere dirigenten.
In Nederland wordt aan verscheidene conservatoria orkestdirectie gedoceerd. Toch is het rendement van die opleidingen tot op heden laag. Alleen
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het curriculum aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag van de
docenten Ed Spanjaard en Jac van Steen heeft de laatste jaren vruchten afgeworpen. Door het groeiende pakket van eisen van de orkestmusici zelf kan
een opleiding orkestdirectie niet diepgaand en veelzijdig genoeg zijn. Maar
ervaring kan uitsluitend opgedaan worden door het te doen en daarvoor dienen de orkesten hand in eigen boezem te steken.
Zo goed als Jaap van Zweden naast zijn bijzondere talent ook het grote
geluk had bij tal van orkesten in het buitenland, ver weg van de nieuwsgierige
blikken van zijn landgenoten, het vak te kunnen leren, zo zouden ook de
jonge studenten meer ruimte moeten krijgen vanuit de boezem van het
orkest in het vak te groeien. Nederland ontbeert nog steeds een topinstituut
waar het mogelijk is al doende te leren onder het nimmer aflatende toezicht
van ervaren grootmeesters als Bernard Haitink.
Maar ook voor een meer ervaren dirigent is het groeiproces in de relatie
met een orkest, met de musici, van wezenlijk belang. Wanneer eenmaal een
verbintenis beklonken is, is de wederzijdse „trouw" en vooral de duur van
die trouw tussen dirigenten en orkesten essentieel voor het welslagen van de
samenwerking. De vluchtigheid waarmee heden ten dage relaties aangevangen en weer beeindigd worden staat de nagestreefde en gewenste kwaliteitsverbetering evenwel ernstig in de weg. Wereldwijd is gebleken dat de verbintenis tussen een dirigent en een orkest pas na 8 tot 10 jaar werkelijk vruchten
afwerpt. Kortom, aan een relatie dient langdurig en conscientieus gewerkt te
worden. Wie weet, is daar de koerswijziging naar meer Nederlandse dirigenten bij de Nederlandse orkesten een voorbode van. Anders zou de euforie van
nu nog wel Bens van zeer tijdelijke aard kunnen zijn.
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Alain Plate! ( 0 1956) - Foto Chris van der Burght.

Hard schreeuwen om
het gevaar of te houden
Het theaterwerk van Alain Platel

Steven de Belder
werd geboren in 1974 te Schoten.

D e langlopende geruchten zijn uiteindelijk „officieel"

Studeerde wijsbegeerte aan de Ufsia
en de Universiteit van Gent en

bevestigd. Alain Platel, Vlaanderens populairste choreotheaterwetenschappen aan de
graaf-regisseur en succesvol theatraal „exportproduct",
U.I.Antwerpen. Is aspirant bij het
heeft in 1999 zijn laatste werk gecreeerd. Na 16 jaar werken
Fonds voor wetenschappelijk ondervoelt hij zich vastgelopen in een systeem waar hij zijn greep
zoek Vlaanderen en als doctorandus
op verliest. De volgende twee jaar zal hij zich als artistiek
verbonden aan de sectie theaterwedirecteur van zijn in 1986 opgerichte gezelschap Les Ballets
tenschappen van de U.I.Antwerpen.
C(ontemporains) de la B(elgique), bezighouden met het uitPubliceerde in diverse tijdschriften
stippelen van alternatieven „om gezond om te gaan met de
artikelen over theater.
Internationale werking". (1) Theater is een product van Adres: Markgravelei 59,
levende mensen, en dat geldt zeker voor het zijne dat zo B-2018 Antwerpen
dicht op de levens van zijn spelers zit, maar dat begint te
wrijven met de grootschaligheid van de lange tournees.
Over gebrek aan belangstelling hoeft Platel alvast niet te klagen. Hij
debuteerde in 1984 met Stabat mater en belandde snel in het ontluikend circuit van de Vlaamse hedendaagse dans. Deze voorstelling zette de toon voor
het volgende decennium: anarchistisch danstheater dat spotte met de geldende theatrale of danstechnische wetten en oude en nieuwe trends vrolijk parodieerde. „De Balletten" verwierven een cultstatus met voorstellingen vol ironie en bizarre fantasie, zoals Lichte Kavalerie, 0 Boom (gebaseerd op fresco's
van Giotto) en Mussen (over het vogelgevoel van mensen). Toen het vanaf
1992 een van de drie structureel gesubsidieerde dansgezelschappen werd, was
het zich al intern beginnen te diversifieren. Vandaag opereren niet minder
dan zeven choreografen onder de Balletten-vlag, waarmee ze als tegen de tijd
bestand kunstenaarscollectief een unicum zijn in het danslandschap. Door
hun goed georganiseerde structuur en hun zeer invloedrijke esthetiek staan
ze vandaag nog steeds mee aan de top van het „internationaal Vlaams
theater", hetgeen het afgelopen jaar beloond werd met een stevige subsidieverhoging en de „Prijs van de jonge theaterwereld" die in april 2001 uitge-
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reikt werd door de „Premio Europa per it teatro" in Sicilie. Nu ze recent ook
„huisgezelschap" in de Vooruit werden, wordt de netwerkvorming in het
Gentse verder versterkt, waarbij men zal moeten opletten niet in feitelijke
monopolies terecht to komen.
Spraakmakend
In 1992 brak Platel door naar het grote publiek met Bonjour Madame..., een
choreografie op muziek van Handel en Craig Weston, die een radicalisering
van zijn esthetiek aankondigde. De „danstrilogie met klassieke muziek"
werd vervolmaakt door La tristezza complice met een accordeonorkest dat
Purcell speelde, en Lets op Bach, waarvoor Platel in zee ging met cellist Roel
Dieltiens. In 1994 startte hij met Arne Sierens een theatertrilogie voor het
gezelschap Victoria, Moeder & Kind, Bernadetje en Allemaal Indiaan: energieke collagevoorstellingen met veel muziek en uitbundige acteerprestaties, telkens in een bijzonder decor: een overladen huiskamer, een echte botsautokraam en twee volledige huizen. „Spraakmakend" is niet overdreven: niet
alleen zijn deze stukken grote successen (grote internationale coproducenten, telkens meer dan 100 voorstellingen, versies in drie talen, verschillende
prijzen, telkens op het Theaterfestival), ze beroerden ook het journalistieke
en kritische veld. Talloze reportages en interviews werden aan het „fenomeen" gewijd. Het Vlaams Theater Instituut onderzocht in Van Brecht tot
Bernadetje een „nieuwe politieke dramaturgie", en over Allemaal Indiaan

werden in kranten en tijdschriften polemieken gevoerd over het „emotionele" en „levensechte" dan wel „pathetische" en „voyeuristische" karakter
ervan. (2) Platels oeuvre heeft een sterke symboolwaarde voor de debatten
over de verhoudingen tussen de kunstsector en het maatschappelijke, de
functie van kunstkritiek, en niet in het minst over de grondwaarden van de
esthetica - om het even simplistisch uit te drukken: vorm of emotie? „Platel"
is een merk geworden, een paradigma, en uit zijn geste van terugtrekking mag
blijken dat zijn positie niet eenvoudig tot het ene dan wel het andere kamp te
reduceren valt.
Zoals wel meer cruciale figuren van zijn generatie volgde Platel geen professionele theater- of dansopleiding. Hij studeerde orthopedagogie en volgde
voornamelijk cursussen in het amateurcircuit. Op deze halfverborgen maar
uitgebreide sector heeft hij later nooit neergekeken, getuige het recente Mouchette voor De Loofblomme. Met een amateurcast keerde hij Sierens' quasinaturalistische schets van de vreemde relatie tussen een jong meisje en een
oude man binnenstebuiten tot een bijwijlen uitzinnige en ambigue playbackshow. Het was niet enkel uit geldgebrek dat ook de eerste tien jaar voornamelijk amateurs meespeelden. De inzet, de individuele presence en de verhalen en dromen van de spelers staan centraal en dat geldt ook voor de
professionele acteurs en dansers die sinds de structurele subsidie ook meedoen, maar op dezelfde kwaliteiten geselecteerd worden. De heterogeniteit
van de groep op vlak van leeftijd, nationaliteit en theaterbagage is cruciaal.
Niet toevallig zijn deze factoren sinds Bonjour Madame... alsmaar gewichtiger
geworden in het creatieproces zelf. Elke voorstelling is het resultaat van een
erg lang ontwikkelingsproces waarin alle deelnemers hun creatieve bijdrage
hebben - repetitieperiodes van meerdere maanden zijn geen uitzondering.
Platel is meer de katalysator dan de architect van het gebeuren: hij laat de spelers gericht improviseren, moedigt hen aan hun eigen ding te doen, en probeert de fragmenten aan elkaar te knopen. Deze procesmatige manier van
werken is een beproefd recept geworden in het Vlaamse theaterlandschap,
maar Platel houdt er met grote consequentie aan vast.
Voor de onderbuik
SpontaneIteit en naturel worden bovendien bij uitstek geassocieerd met de
kinderen, die er sinds Bonjour Madame steevast bij zijn - een liefde die Platel
opdeed toen hij begin jaren '90 enkele voorstellingen regisseerde bij Victoria
en het Speeltheater. Die kinderen, van wie enkele al bijna tien jaar meedraaien, zijn niet alleen ontwapenend, maar even goed brutaal en bijwijlen choquerend in de weigering te voldoen aan de beladen definities van „kind-zijn".
Al in Mange p'tit coucou stond een balorig zwijgzaam kind tussen ruziende
ouders, en naar aanleiding van Lets op Bach diende een Britse toeschouwer

zelfs een (na politieonderzoek niet ontvangen) klacht in tegen de vermeende
blootstelling van kinderen aan seksueel geweld en fysiek gevaar. De verbazendste performance van kinderen en jongeren die ik ooit aanschouwde, was
overigens in Mouchette.
Deze nadruk op heterogeniteit, presence en natuurlijkheid dreigt soms in
een „postmoderne" puree van stijlen en een romantische opeenstapeling van
sterke persoonlijkheden te belanden, met oprispingen van het al even beladen begrip „virtuositeit". Immers, het liefst ziet de regisseur mensen boven
zichzelf uitstijgen, laat hij hen dingen doen die ze nooit eerder durfden: hun
dromen en grote gevoelens uitspelen. Er staat dus veel van hen op het spel, en
dat doer zich voelen tijdens de voorstelling. Voornamelijk deze grondlaag
provoceert ontroering en ergernis, afhankelijk van het perspectief. Emotie is
immers een kwaliteit die Platel geenszins schuwt: dit is theater voor de
onderbuik dat daar openlijk voor uitkomt. En daar meestal nog mee wegkomt ook, want de emotionele expressie is krachtig en valt zelden terug op
herkenbaar melodrama. Dat tekent meteen de relatieve zwakte van Allemaal
Indiaan, dat sterker dan de andere twee gedragen wordt door een quasi-dramatische structuur van de problematiek van twee buurgezinnen, waarbij in
het ene de moeder in de psychiatrie beland is en in het andere een alleenstaande moeder haar vier kinderen, waaronder een mentaal gehandicapte, bij
elkaar probeert te houden.
Het genie van Platel toont zich wanneer hij erin slaagt deze emotionele
grondlaag te verheffen naar een hoger theatraal plan. Voor alles is hij een
„monteur" met een feilloos gevoel voor timing, sfeer en beeldcompositie.
Hoe disparater de elementen, met des te meer verbeelding kunnen ze naast,
over en tegen elkaar uitgespeeld worden. In Lets op Bach combineert hij circusacts, klassieke dans, emotionele politieke uitbarstingen en seksueel getinte scenes in een dynamisch tableau waarin de live uitgevoerde Bach-cantates
een subtiele en bevreemdende onderstroom vormen. In Allemaal Indiaan
spelen de mooiste scenes zich of achter de ramen van het washok dat zonder
woorden wordt omgetoverd tot een speelplaats, een playbackpodium, een
kapsalon, een liefdesnest. Het beeld vormt de continuIteit in de ogenschijnlijke chaos van micro-evenementen, en neemt nu en dan bovenaardse proporties aan wanneer alle lijnen zich bundelen, zoals in de dansfragmenten
van Moeder & Kind en Bernadetje, of wanneer in lets op Bach iedereen samen
op de muziek van Prince's One of us begint te dansen.
De onoverzichtelijkheid is bovendien een doorgerepeteerde constructie: als eenmaal de structuur is vastgelegd, wordt er zo weinig mogelijk
geImproviseerd, om de risico's te beperken. Voor mij ligt daarin het grootste
genot van een Platel-voorstelling: het snijpunt waar emotie en theatraal
vakmanschap elkaar vinden en versterken. Meteen is dat ook zijn uitdaging

Les Ballets C. de la B., „Iets op Bach" - Foto Chris van der Burght.

aan de kunstkritiek: hoe deze beweging te denken en aldus het concept
„emotie" niet geheel te laten samenvallen met de „goedkope emotie" die ons
door de verschillende media impliciet of expliciet als „authentiek" wordt
opgedrongen? Platels mise-en-scene speelt herkenbaarheid, compositie en
een vleugje exotisme tegen elkaar uit, en maakt emotie daarbij communicatief, in plaats van een te-nemen-of-te-laten directe lichamelijke expressie
ervan.
Biotoop
Nu de narratieve en inhoudelijke verbanden opgelost zijn in een energetische
stroom, verschijnt een nieuwe matrix: de biotoop. De handelingen vinden
plaats in een specifieke maar verder niet gecontextualiseerde ruimte, en
bestrijken nadrukkelijk alle facetten van de menselijke interactie, waarbij
agressie noch geilheid uit de weg gegaan worden. Een waterbak, een botsautokraam of een met televisieantennes volgestouwd appartementsdak vormen hybride ruimtes zonder adres, plekken waar iedereen binnenvalt en
weer vertrekt. Bovendien zijn ze niet al te ruim bemeten, want men trekt en
duwt behoorlijk wat of om een plaatsje te verwerven. Verhevigde alledaagse
interactiepatronen zijn het, die wel thema's als oorlog, onderdrukking en uitsluiting aanraken, maar zonder die concrete interactieruimte te overstijgen.
De politiek in Platels werk blijft op het niveau van het gespreks- of handelingsthema, en de sociale situatie van de personages blijft in principe onduidelijk. Wel wordt er gemord dat Platel een voyeuristische blik zou bieden op
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een achtergestelde „4e Wereld", dat de biotoop een reservaat wordt waaraan
de burgerlijke toeschouwer zich kan verkneukelen. Los van Moeder & Kind,
dat mede geInspireerd werd door Nick Waplingtons foto's van het dagelijkse
leven in een Brits arbeidersgezin, heeft Platel dikwijls ontkend enkel daarop
te focussen: het is niet omdat er dialect gesproken wordt en emotioneel gereageerd wordt dat de personages tot deze of gene bevolkingsgroep zouden
behoren. (3) Anderzijds is hij wel steeds actief op zoek gegaan om ook minderbedeelde groepen toegang tot zijn werk te geven.
Alledaagsheid
Zou het dan eerder om een „universeel" theater kunnen gaan, ook al omdat
het internationaal toch zo goed ontvangen blijft worden? Dit lijkt al even ideologisch of te stevenen op de waardering dat zijn theater het leven toont
„zoals het is", zij het op een verhevigde, hysterische manier. Doordat expliciete contexten en grote verbanden buiten het kleinmenselijke gescharrel op
het podium gehouden worden, lijkt het daar wat op. De voorstellingen van
Platel kunnen daarin aansluiten bij een tijdgeest die petite histoire en idiosyncrasie tot in het absurde uitbuit. Maar vooral op een andere manier zijn ze
„actueel": vandaag heeft de concrete menselijke interactie nog nauwelijks iets

te maken met het maatschappelijke verloop. Het theater van Alain Platel is
daar heel lucide in: al wat de mens nog rest zijn de contradictorische verhoudingen tot de medemens. Het enige podium dat overblijft is dat van het alledaagse, wat per definitie niets betekent en geen functie heeft, waarin men
zichzelf en de anderen ensceneert, snippers van de maatschappelijke realiteit
recombineert en toe-eigent. De figuur van de playback, die voortdurend weer
opduikt, is daarmee een cruciale sleutel: de oeroude metafoor van „all the
world's a stage" geldt onverkort voor het alledaagse, en van een enkelvoudige authenticiteit is hier dus manifest geen sprake. Platel toont het alledaagse
als een theater, twijfelend tussen melodrama, komedie, realisme en absurditeiten, en legt daarmee de on-echtheid van het alledaagse bloot. De emotionaliteit, de oneigenlijkheid, de contradicties, de restjes waarmee we opgezadeld worden, dat is de biotoop van Platel, een gedeelde biotoop die velen
echter blijven ontkennen.
Ouderwetse treurnis
Tot slot wil ik kort licht werpen op een dimensie in Platels werk die steevast
onderbelicht blijft, die van het religieuze. De vitaliteit mag dan telkens weer
in al haar contradicties van het podium spatten, ze wordt niet zelden ondergraven door een grondtoon van pessimisme en verlangen naar het transcendente. Titels als Stabat mater, La tristezza complice, Moeder & Kind, het feit dat
de derniere-reeks van Bernadetje vlakbij de Mariagrot van Oostakker gespeeld
werd ..., verwijzen niet zomaar naar een volkse geloofspraktijk die nu eenmaal een deel van de geportretteerde microkosmos zou zijn. Het hardnekkige opduiken van verstilde tableaus op Bachmuziek, de figuur van Francesca
in Bernadetje, die in een communiekleedje de hele tijd vaag voor zich uit staat
te staren, de bijbelse vervloeking die de uitgestoten Cri-Cri in Allemaal Indiaan uitroept, het zijn uitingen van een bijna ouderwetse treurnis om de vergankelijkheid en de zinloosheid van het leven, die enkel door de hysterie
waaraan de personages zich overgeven op of stand gehouden kan worden. Het
is een dimensie die fascineert en irriteert door de onbevattelijkheid ervan,
maar tevens de gelaagdheid van de Platelvoorstellingen onderschrijft.
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(1) Cfr. De Standaard, 24 november 2000.
(2) Cfr. GEERT OPSOMEr & MARIANNE VAN KERKHOVEN (red.), Van Brecht tot Bernadetje. Wat maakt theater en
dramaturgie politiek in deze tijd?, Brussel, VTI, 1998; YVES DESMET, „Fake" in De Morgen, 30 november 1999;
S. DE BELDER, C. DE BOECK, K. VANHOUTTE en K. TACHELET, „Televisie of theater: de paradox van het echte", in
De Morgen, 13 december 1999; polemiek tussen RUDI LAERMANS en ROEL VERNIERS in Etcetera, nr. 71 (2000),
pp. 64-69.
(3) Cfr. „De medeplichtigheid van de toeschouwer", freespace NieuwZuid, nr.1 (1999), p. 35. Platel is daar echter niet helemaal consequent in, en benadrukt in sommige interviews wel het thema van de armoede, al was
het maar omdat de spelers zelf zo'n onregelmatig en sociaal onzeker bestaan leiden en dat soort situaties dus
van binnenuit kennen. Cfr. „La pauvrete comme metaphore", in Mouvement, nr.2 (1996), pp. 22-23.
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Marnix Gijsen (1899-1984) in 1935.

Dichters die nog maar
namen lijken
Marnix Gijsen

A.L. SOtemann
werd geboren in 1920 in

V

Warmenhuizen. Studeerde taal- en

rgane glorie ...
letterkunde aan de Rijksuniversiteit
Utrecht en de Universiteit van
In het interbellum werd Marnix Gijsen (pseudoniem
Amsterdam. Is emeritus hoogleraar
van Jan Albert Goris, 1899-1984) beschouwd als een van de
in de nieuwere Nederlandse letterbelangwekkendste dichters in het toenmalige Vlaanderen.
kunde (R. U. Utrecht). Publiceerde
Zijn Loflitanie van Sint Franciscus van Assisi baarde in 1920 het
o.a.: historisch-kritische edities van
nodige opzien bij Naar verschijning - eerst in het tijdschrift
Ruimte en vervolgens als afzonderlijke uitgave - als een van de
J.C. Bloem en J.H. Leopold.
Adres: P Saenredamstraat 5,
opzichtigste uitingen van het katholieke humanitaire expresAIL-3583 TA Utrecht
sionisme in de Nederlanden. Vijfjaar nadien verscheen bij De
Sikkel in Antwerpen en de De Gemeenschap in Utrecht Het
huis en deze gedichten viel een juichende ontvangst ten deel.
Voor een van de verzen ontving hij nog in hetzelfde jaar een „Prijs van Amsterdam" en het jaar daarop werd de bundel liefst tweemaal bekroond, door de
Vlaamsche Academie en door de Provincie Antwerpen. Een aantal van deze,
heel wat soberder, verzen ging al snel behoren tot het vaste repertoire van de
(school)bloemlezers en tientallen jaren lang kreeg hij op grond van een weinig
omvangrijk poetisch oeuvre een plaats in de canon van de twintigste-eeuwse
poezie.
Al spoedig evenwel, richtte zich zijn energie op andere zaken dan het
schrijven van verzen. Eerst in 1948, in de derde druk van Hethuis, werden „Vier
gedichten van Joachim" toegevoegd, die van later datum waren en van een
grondig gewijzigde levensbeschouwing getuigden.
In de naoorlogse jaren verwierf Gijsen zich in snel tempo een indrukwekkende naam als romancier: Joachim van Babylon uit 1947 werd, jaar na jaar,
gevolgd door een lange reeks nieuwe titels en door vele herdrukken. Maar daar
tussendoor verscheen in 1963, nog eenmaal, plotseling een bundel van twintig
verzen, The House by the Leaning Tree, die zich weer in vele opzichten onderscheidde van de voorafgegane verzen.
Zestien jaar zijn verlopen sinds zijn dood, en van zijn eens zo algemeen

bewonderde omvangrijke productie (het Verzameld werk verscheen aan het eind
van de jaren zeventig in zes forse delen) leeft er bitter weinig meer. Alleen de vierenveertigste druk van Joachim en de zesentwintigste van Klaaglied om Agnes,
verschenen ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de auteur, staan
nog aarzelend op de planken van een stuk of wat kwaliteitsboekhandels
Welgeteld eenenvijftig gedichten liet Marnix Gijsen ons na. Bij zijn zeventigste verjaardag in 1969 werden ze bijeengebracht in een goedverzorgde uitgave, hetgeen mag bewijzen dat hijzelf er de nodige waarde aan bleef toekennen.
En natuurlijk werden ze ook opgenomen in het Verzarneld werk. Maar is het de
moeite waard ze nu nog een keer op te graven? Ik meen van wel. Toegegeven: niet
alleen op grond van kwalitatieve overwegingen; ten dele zijn er literair-historische redenen voor, ten dele ook vind ik het boeiend te zien hoe een scherpzinnige en onbarmhartig eerlijke schrijver in vier etappes getuigenis aflegt van zijn
dichterlijke en levensbeschouwelijke ontwikkelingsgang.
Losbandig en retorisch

Om te beginnen is er dan de „Loflitanie", geschreven door een negentienjarige
enthousiasteling die kort voordien Paul van Ostaij ens tweede bundel, Het sienjaal (1918), onder ogen had gekregen: het klaroengeschal dat het spektakelstuk
van het Vlaamse humanitair-expressionisme inluidde onder de aegis van de
„zang van mijn vader Whitman, zang van de Mississippi, / zang uit een engelse
matrozeslop, psalm van heimwee en verlangen!" Whitman, de profeet die het
vers uit zijn metrische boeien had losgeslagen, die met recht mocht zeggen:
„I have offered my style to every one, I have journey'd with confident step" en
die verkondigde:
I announce natural persons to arise,
I announce justice triumphant,
I announce uncompromising liberty and equality,
I announce the justification of candourand the justification of pride.
Maar het waren natuurlijk in eerste instantie de Duitse humanitaire expressionisten geweest, Franz Werfel en de zijnen, die voor Van Ostaijen, Gijsen en
Wies Moens de brug naar Whitman hadden geslagen, en in him voetspoor volgden dan weer de Noord-Nederlandse katholieke dichters, van wie Jan Engelman
met verzen als „De geboorte" en „Beati misericordes" de meest opvallende is
geweest.
Dat de jonge Gijsen zijn „Loflitanie" richtte tot de „poverello" uit Assisi, ligt
bijna voor de hand: Franciscus was de incarnatie van het humanitair-expressionistische ideaal. Het is een Wilde, barokke beeldstapeling, waarin de heilige
om te beginnen vijftien malen wordt aangeroepen met de meest curieuze

omschrijvingen, zoals: „Franciscus, in Wiens leven bergen van licht zijn, zoo
heerlijk gloed-warm als den zoetroomigen geur van pasteibakkerij", en vervolgens zo'n twintig maal gekwalificeerd wordt, onder meer als „Heimwee-harmonica van smeltende teerheid" en „Krachtige toren van jubel, / Als op lentefoor in lachpaleis van zaligheid, onstuimige danser". De „banaan van zoete
vergiffenis" moest in latere drukken het veld ruimen, maar „uw oogen als plotse fanalen, / uw stem als autosireen" bleven overeind, hetgeen Victor Brunclair
deed verzuchten dat de dichter de heilige „niet als voorheen naar wierook [deed]
ruiken, maar naar benzien". Nadat de jonge dichter om kracht en heil heeft
gesmeekt voor zich en zijn familie, besluit hij met het vragen van „drie dingen"
die ongetwijfeld in hoge mate verantwoordelijk zijn geweest voor de opgang die
het vers maakte in Vlaanderen:
[...] geef aan alien en geef aan mij, een vaderland om te beminnen,
Geef, - en bier smeek ik u Cle profundis' van walg - dat de menschen elkanders
Vaderland leeren beminnen,
Laat de wereld worden een gansche vreugde van Witten vrede en algeheele communie, geli jk uw blije naakte lid toen gi j stierft. 0 mijn vriend, mijn broer, mijn
heilige vader Franciscus.
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Een curiosum, iets anders valt de „Loflitanie" niet te noemen, maar wel een
dat heel wat sporen heeft nagelaten. De nodige jaren later zou Gijsen zelf het
vonnis vellen: „Wat als vijand van elk kunstwerk moet worden beschouwd,
vroeger zoals nu, is losbandigheid en retoriek."
Zakelijkheid in het spoor van Masters
In 1925 verscheen Hethuis, voorzien van een inleiding door Pater C.A.Terburgh
O.P. Een aantal gedichten uit de bundel sluit nog aan bij de „Loflitanie", die erin
was opgenomen. Met name in de afdeling „Het blije gebed", waarin God achtereenvolgens wordt aangesproken als „een triomfante Wilford-boot", een
„trein in het middaguur" en „de allerlaatste roode tram". Maar inmiddels had
Gijsen kennis gemaakt met de Spoon River Anthology (1915) van de Amerikaanse dichter Edgar Lee Masters, een verzameling van 215 korte, anekdotische
gedichten waarin telkens een van de bewoners van „Spoon River" postuum,
onverhuld zijn leven overziet. Een aantal jaren later zou hij Masters karakteriseren als een dichter „die de zakelijkheid zelf tot poezie heeft gemaakt en die uit
de stalen constructie van zijn volzinnen een harmonie doet ontstaan die niemand ter wereld op die wijze ooit heeft bereikt." „Zijn kunst was mij een openbaring ... Masters heeft mij ' einen neuen Griff' getoond en mij diep getroffen."
En daarvan getuigt de reeks verzen in Hethuis waaraan Gijsen zijn reputatie als
dichter dankt. Hij was op dat ogenblik nog allerminst een „sceptical rationa-
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list", „canny, incredulous and astute" zoals Van Wyck Brooks zijn Amerikaanse voorbeeld noemt, maar er is geen twijfel aan dat een vers als „De
archaeologische vondst" veel aan Masters te danken heeft:
Jacquemijne Bolats werd te Leuven begraven,
in 1520,
naast haar man en haar kind.
Zij had bei met dezelfde liefde bemind,
al haar dagen.
1k heb haar zerksteen gevonden,
op een regennoen,
onder wat mos en veel gele blaren.
Kinderen spelen er rond,
en bij zomernachtparen geliefden
hier hun bevenden mond.
Zij werd in Antwerpen geboren,
-o mijn sterke stad, wie voerde haar de Brabantsche heuvelen over?
Daar vond zi j een man, daar won zij een kind,
en de rust, onder mos en wat herfstig loover.

De geIncarneerde soberheid. In ieder opzicht een volstrekte tegenvoeter
van het soort verzen dat hij tot op dat ogenblik had geschreven. Het zijn vrije
verzen, zeker, maar het ritme is subtiel varièrend en van de exuberante beeldspraak is zelfs geen spoor gebleven.
Wel is de gezindheid waarvan het getuigt, onveranderd, maar hoeveel harmonischer, zuiverder en ingetogener, klinkt het slot:
Zie, zoo lange ti jd is aan elk mensch gegeven,
dat zijn woord rijpe tot lied
voor Gods aangezicht.
Hoe vaak het hernomen, geaarzeld, getracht,
tot duidli jk en klaar
klinke het rhythme dat door elk leven vleit;
God luistert en wacht,
de zanger verdwijnt,
maar het zingen ruischt uit in Gods wezenheid.

Een tweede gedicht uit de groep „Kronijk" dat populair werd, is „De
mislezer":
Htj is een arm, oud man,
de grijze mislezer met zijn kcal hoofd,
en die der wergild niet behagen kan.
Deze simpele nederige figuur, biddend „onder het krakend geweld van
goud en brokaat", wordt, geheel in de humanitaire traditie, afgezet tegen „de
overspelige vrouw" en „de woekermeneer" die „verstrooid, / zijn onhoorbare
taal" aanhoren. Toegegeven, het taalgebruik is vereenvoudigd, maar voor mijn
gevoel ligt de „medemenselijkheid" er al te dik op.
De afdeling waaraan de bundel terecht zijn naam ontleent, omvat de overige verzen waarop Gijsens reputatie als dichter heeft berust. „Met mijn nicht in
den tuin" kan niet anders genoemdworden dan een overtuigende evocatieve verbeelding van de katholieke plicht om voor een bloeiend nageslacht te zorgen:
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Toen ik kwam met mijn nicht
in den avondtuin, haar kleed was een zingende batikweelde zagen we samen hoe dol en lenig
mijn zes jonge katjes speelden:
zwartfluweel in het groenste gras.
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Maar de verlokkelijke jonge vrouw schampert tegen de moederpoes: „je
bent van 't oud systeem!". En als „ik" haar „een onvruchtbare perelaar [toont]
/ die [wordt] uitgeroeid nog deze week" en spreekt „van plicht en eerlijk geluk",
krijgt hij dezelfde reactie. „Maak je niet druk!". „Daarna, om mijnentwille, /
is de smeulende familietwist / vreeselijk gegroeid." Het slotcommentaar is simpel en veelzeggend: „Heel den nacht heeft de moeder-kat, / dol, met haar kleintjes gestoei." De moraliteit waarop het gedicht berust, moge buiten de muren
van het Vaticaan niet van deze tijd zijn, het vers als zodanig is volstrekt overtuigend gebleven. En hetzelfde mag gezegd worden van het tedere vers dat de dichter aan de nagedachtenis van zijn varier wijdde:
Mtjn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hi j had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.

0

0

Dat is het schoone, dwaze kwaad
waar, na ons Heere Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat.

Evenzeer geldt dit naar mijn overtuiging voor „Met mijn erfoom in de
bankkluis", het vers over
[.. 1 de Pharao, die zijn grafbezocht,
vOOr dat de pyramide, afgewrocht,
sneed Naar hoek in den horizont.
En voor het „Geschenk van mijn vader", die als zijn stervensuur nadert,
zijn horloge aan de zoon geeft:
Want moedig had mijn vader,
in mijn handen
afstand van daad en ttjd gedaan.
Bij al deze gedichten is een probleem aan de orde dat veel verder strekt dan
het specifieke geval-Gijsen: De levensbeschouwing die aan verzen als deze ten
grondslag ligt, spreekt nog maar weinigen aan. Maar dit heeft niets van doen met
poetische merites. Het gaat erom of een dichter erin is geslaagd zijn diepste overtuiging tot uitdrukking te brengen op een wijze die, om met Coleridge te spreken, in staat is „a willing suspension of disbelief" teweeg te brengen. En wat mijzelf betreft geldt dit voor deze verzen van Gijsen, zogoed als voor die van een
veel groter dichter als P.C. Boutens. Dat ik meer hOud van een evidente „minor
poet" als Richard Minne, is een heel andere zaak.
Tweeentwintig jaar later, in 1947, het jaar waarin Gijsen eerste roman,
Joachim van Babylon, uitkwam, verscheen de derde druk van Het huis, inmiddels
ontdaan van de priesterlijke voorafspraak. De bundel bleek te zijn uitgebreid met
„Vier gedichten van Joachim", die duidelijk maken dat de schrijver zijn metafysische zekerheden onderweg is kwijtgeraakt. Het eerste beet veelzeggend „De
stoicijn spreekt", het tweede getuigt van dankbaarheid jegens de vader. Het
„Bericht aan de notabelen" belijdt het persoonlijk en algemeen menselijk tekort:
Genjpt, gekneusd en gansch geschonden,
sta ik aan 't einde van den nacht.
Ile heb den gordelriem ontbonden
en wacht.

Wellicht dat iemand mij bevrijdde
uit lafheid en uit heugenis.
Ik ben gansch ijl, ik kan verbeiden
wat komt, wat was, wat is.
Geen vreugde werd aan mij geboren,
geen kracht schoot uit mijn zaad omhoog.
Ik ben verspild en gansch verloren,
ik leefde en loog.
Gij die mij zaagt langsheen u schrijden
en wist niet wat aan mij gebrak,
ik stond, een boog, gespannen aan uw zijde:
ik brak.
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Zegen mijn voorbeeld en mijn razen,
mijn angst, mijn luister en mijn nood
want uit het licht van ons, de dwazen,
groeit uwe schaduw groot.

C

C

E

En in het laatste, „Zie, ik ben ziek ...", een „gedicht / uit walg en donkerte
gerezen", weet hij: „Mijn broos en dartel wezen / zal zinken in het nietbestaan", al rust hij zich uiteindelijk toch nog toe met „wonden / in mijn handen" en „kwetsuren / in mijn flank"...
Het moet erkend worden: het viertal - curieus genoeg zijn er twee in rijmende vierregelige strofen geschreven - vormt geen bijdrage van hoog poetisch
niveau; de voornaamste merite is die van document humain.
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Genadeloos eerlijk
En, als gezegd, weer zestien jaar later, in 1963, verscheen ineens een nieuwe bundel van twintig verzen, The House by the Leaning Tree; Een suite van archaische
gedichten. De term „archalsch" kan slaan op het oude huis in Connecticut waar
ze in de loop van een maand zijn geschreven, of misschien ook op de relatief
regelmatige vorm van de voor het merendeel in rijmende strofen geschreven
gedichten. De dichter is inmiddels geworden tot een volstrekte agnosticus die
zichzelf en de wereld om zich heen zonder pardon beschouwt:
'k Sta voor den spiegel en ik scheer me lijk het hoort,
zooals de maatschappij dat van me kan verwachten.
Over mijn uiterlzjkfatsoen doen geen klachten
de ronde want elke dag draag ik een versche boord.

1k zie hem tammer, weeker worden met den dag,
zijn haren grijzer worden en verdwijnen.
zijn mond, een bittre gleuf waarop een lack
slechts zelden en dan nog moeizaam kan verschi jnen.
Soms heb ik lust hem in 't gedicht te spuwen
om wat hij niet is, om zijn zwakheid en zijn waanwijsheid en ook zijn zelfbedrog die mij doen gruwen.
'k Heb met die vent daar in den spiegel niets, maar niets uit te staan.
En, reagerend op het bekende vers van Kloos:
1k ben geen God in 't diepst van mijn gedachten.
1k ben een mensch, een snul, een tjdeltuit, een sukkelaar,
een moederskind, soms een belijder, dan weer een vulgaire leugenaar
kortom al wat men van een mensch in 't goed en kwade kan verwachten.
Hij ziet onder ogen dat hij geen weg weet met het kwaad en de gruwelen in de
wereld, hij nagelt een dominee die zichzelf „een man van God" noemt aan de
schandpaal: „dit is een godvergeten, oude bok"; en voor „De rijke, oude buurvrouw" die „elke dag van 't jaar" zich dronken drinkt, en kwijlendvraagt: „Wat
moet ik doen [.. 1 voor ik geheelverzink?" heeft hij geen antwoord: „Ik durf niet
zeggen wat ik denk: „Er is geen andre troost meer. Drink!" De enige verzoening
is gelegen het ervaren „van hartelijke genegenheid, / van mild begrijpen, zonder
vraag geschonken", zoals hij in het slotvers zegt: „Vrees niet, zei ik en zong zeer
opgetogen: / Ik ben herboren, een heel nieuw leven vangt z66 aan." Maar
gezien het voorgaande, heeft de lezer alle reden om zich of te vragen: „voor hoelang?"
Ook deze bundel is geen poètische hoogstand. Een van de beste verzen is een
genuanceerd gedicht over zijn moeder. Met als motto een bekend citaat van Rene
de Clercq: „Mijn moeder was een heilge vrouw", schrijft Gijsen:
1k wil den lof van mijne doode moeder zingen.
Zij was geen heilge vrouw, zi j was een vrouw,
met al haar deugden, zwakten en aarzelingen,
vaak onberekenbaar doch steeds zichzelf getrouw.
Een werkslaaf en een slavendrtjver heel haar leven,

Bijna een eeuw heeft het geduurd vooreer zij weigerig ontdekte
dat haar broos lichaam niet meer luisterde naar haar stalen wil,
tot zij doodmoe de wereld losliet en haar povere leden strekte.
Z(56 werd het grote vuur dat ze geweest was, op een gure winteravond, eindlijk kil.
Puur poetisch gesproken blijft Marnix Gijsen slechts de dichter van een
handvol voortreffelijke verzen uit Het huis. Maar daarnaast blijft hij mij boeien
om de genadeloze eerlijkheid waarmee hij steeds zichzelf en de wereld om
hem heen in de ogen heeft durven zien.
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Wandel door ons Iiteratuuraanbod. En je wereld ziet er anders uit.
Poe-zie die doet wegdromen, een detective waarvoor je op het puntje van je stoel
zit, een turf van een wereldtoman waar je de hele vakantie zoet mee bent._ lezen
verrijkt elke dag je leven. En literatuut heeft bij ons altijd een streepje voor. Dat
merk je zo als je door ons aanbod wandelt. Alvast veel leesgenot!
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Culturele kroniek
Literatuur
Het lijden van de jonge Wigman

Poezie wordt wel eens beschouwd als de kaviaar onder het leesvoer. Enkel een beperkt publiek vindt het de investering van tijd en
moeite waard om gedichten te savoureren.
Maar kaviaar is zwart en dat wordt dan weer in
verband gebracht met somberheid, droefenis
en pessimisme. „Zwart als kaviaar" heet de
nieuwe bundel van Menno Wigman en met die
titel is de toon gezet: deze teksten zijn niet bepaald vrolijk en willen zich erg graag als poezie
profileren.
Niet voor niets opent de bundel met de mededeling: „Dit wordt een droef gedicht." De
dichter beklaagt zich er in het poeticale gedicht „Misverstand" over dat poezie zijn leven
verpest. Bovendien is de dichtkunst niet in
staat de wereld te veranderen of wonden te helen. Nee, poezie wordt geschreven door en
voor een klein publiek, poezie is „een ziekte /
die je met een handvol hopeloze idioten
deelt." Zoals in vele gedichten, beeindigt Wigman zijn lamentaties wel met een grappige
pointe:
ik verbeeld me niets
wanneer ik met dit hoopje drukwerk vieren[zestig
lezers kwel of, erger nog, twee bomen vel.
Met deze bemoedigende bedenkingen
wordt de lezer de bundel ingestuurd. Toch luidt
het motto, ontleend aan de negentiende-eeuwse Engelse dichter Ernest Dowson, „I cried for
madder music and stronger wine." Bij Dowson
volgen op de braspartij uit dit vers de verlatenheid en het heimwee naar de vroegere geliefde.
Het lijkt dan ook of niet zozeer het geciteerde
vers maar wel het vervolg Wigman voor ogen
stond toen hij deze bundel schreef, vol decadentie, cynisme en verdriet. Wigman gaat echter niet zomaar aan zijn leed tenonder maar giet
het in een zorgvuldig uitgebalanceerde structuur. De bundel opent en sluit met een poeti-

caal gedicht en bevat verder vier secties van elk
zeven gedichten. Hoewel de meeste gedichten
al afzonderlijk werden gepubliceerd, valt er
toch een lijn te trekken in de rangschikking.
Centraal staat het „ik" dat in elk deel op een andere manier naar voren treedt.
In de eerste afdeling buigt de dichter zich
over zijn eigen leven. Er zijn gedichten over de
schooltijd, het eerste seksboekje, herinneringen aan feesten en vooral over de zin van het leven. Die vraag ontstaat al bij de conceptie.
„Slechte gedachten" roept de winternacht op
waarin de ouders van de dichter samen in bed
lagen en hij vraagt zich af: „Ben ik een vochtig
misverstand? / Werd ik beraamd?" Terwijl de
moeder in het volgende gedicht allerlei verwachtingen koestert en naar namen zoekt, besluit de dichter dat hij niet geboren wil worden: „Nooit val ik samen met een naam /
Nooit spoel ik panisch in het daglicht aan."
Vreemde eend in de bijt tussen die zes van
spleen overlopende gedichten is „Een huwelijk", min of meer een pastiche op „Het huwelijk" van Willem Elsschot. Wigman refereert
een paar keer duidelijk aan Elsschots beroemde gedicht over de verouderende echtgenote. Zo is zij „het afgesloofde paard" (bij Elsschot: „een stervend paard"), hult ze zich in
een pijnlijk zwijgen en verlangt ook deze dichter naar vrijheid. Formeel en ritmisch zit „Een
huwelijk" goed in elkaar maar voor de rest valt
het nogal zwakjes uit, zelfs als pastiche. Het
mist alle tweestrijd en spanning tussen hardheid en gevoeligheid die „Het huwelijk" zo
beklijvend maken en dat wordt er niet beter op
als geleidelijk aan de clou duidelijk wordt. De
„zij" is namelijk geen vrouw maar een stofzuiger.
De zijfiguur die in de tweede sectie aan bod
komt, is wel degelijk van vlees en bloed. In elk
van de zeven gedichten staat de relatie centraal
tussen het „ik" en een geliefde. „Tegen de
liefde" heet het eerste gedicht en die negatieve
toon verdwijnt niet meer. Liefde blijkt tijdelijk
en de dichter voelt zich in de steek gelaten:
„Wat moet je als je weerloos bent verraden?"
Opnieuw worden de groten uit de literatuurge-
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schiedenis bij de persoonlijke
ervaring betrokken. „Het lijden van de jonge W. heet het
tweede gedicht bijvoorbeeld.
W. gaat echter hip gekleed en
verdwijnt na „een verloren
zaak" naar Amsterdam waar
hij zich overgeeft aan drugs.
De zelfmoord blijft uit:
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Tegenwoordig ga je
niet meer aan een mond kapot,
sterft niemand voor een bruid.
Alleen wanneer het donker
ficomt,
de afgrond van dat harde dons.

De afgrond is de overige gedichten geenszins vreemd. Het
gemis spat werkelijk uit de verzen, al wordt het soms teniet
gedaan met alledaagse associaties. In „Onder de tandarts"
bijvoorbeeld, maakt de dichter
het gewroet in zijn mond Menno Wigman (°1966) - Foto David Samyn.
draaglijk door zich de seks met
klip" zijn eigen angsten toegemeten krijgt,
zijn vriendin voor de geest te halen en door te
blijft hier toch alles wijzen naar de verbintenis,
bedenken dat de joodse deportaties toch nog
naar „haar en mij".
erger waren. Gelukkig is er een tegenwicht
Die leefwereld van twee mensen wordt in de
voor dergelijk cynisme in het aandoenlijke
volgende afdeling flink uitgebreid. Titels als
„Mijn helft":
„Een huid" en „Nachtrust" hebben plaatsgemaakt voor „Burger King" en „Heidelberg"
Haar lichaam is een teken, een bewijs
en het regent namen die te maken hebben met
dat alles op de wereld wijst naar ons.
het culturele en literaire erfgoed: Hamlet, OpMaar 's nachts schuift er een gri jze
helia, Lorelei, Proust. De vele beschrijvingen
zwaardvis over het plafond en schrik
laten zien dat de ikfiguur ook over zijn omgeik wakker op mijn helft. lk heb het koud
ving nadenkt, van de observatie van de ellende
en het alledaagse in „Grauzone", over de
en teken stil mijn kansen uit: nog een
kooplust in „Kaufhaus des Westens" tot het
keer een te zijn, twee blinde dieren, god
Nederlandse landschap in „Thuisvlucht". Zoin bed en diep en echt, een leven lang
als in de hele bundel overheerst de droefheid en
uit haar spelonk van bont opstaan,
moedeloosheid:
hoe zou dat zijn? De zwaardvis zwijgt.
In alle talen dromen mannen van genot
en dode liefdes die geen graven kregen.
En ik? lk lig verblind naast het bewijs
dat alles wijst naar haar en mij.

Ik moet meteen denken aan Gilliams' vers
„Hoe zal het zijn wanneer de zwaardvis nadert". Maar waar bij Gilliams elk op „zijn

Een landschap zonder lef of euforie
waar een versteende kerk de lucht aanvliegt.
Het is de weemoed van de wolkenlucht,
de regen die geen dagztjn hoofd verliest.

De laatste afdeling staat in het teken van de
verzaking. De dichter wil vooral vergeten en
negeren. De kunst van het feesten bestaat eruit
„de doffe streken / van het daglicht te verge-

ten", de geliefden proberen de spoken van hun
vorige minnaars te verjagen en ohropax helpt
om de rest van het huis te negeren. „Nu ik"
verduidelijkt waar het voortaan om draait: „Ik
verf mijn hart en leef zoveel ik kan. / En komt
de herfst eraan: ino pasaran!" Het meest opvallende gedicht is echter een vertaling van
„Alaska" van Gottfried Benn. In de derde afdeling stond ook al een vertaling van Erich 'Castner. Wigman vertaalt accuraat en beeldend, al
verwacht je bij de aanduiding „naar Gottfried
Benn" eerder een bewerking.
Wigman rekruteert zijn literaire voorbeelden en referenties uit verschillende taalgebieden, periodes en stromingen. Dowson, Benn,
Elsschot, Muus Jacobse (aan wie een gedicht is
opgedragen) vormen een bont gezelschap.
Toch zet Wigman ze allemaal naar zijn hand en
plaatst hij ze in zijn neo-romantische universum waarin ironie en cynisme hand in hand
gaan met weemoed en overgevoeligheid. Het
parlando overheerst, de toon is dikwijls scherp
en werkt soms naar een pointe toe. Toch overtuigen vooral de tedere gedichten. Daarin weet
Wigman vaker het anekdotische of de humoristische vondst te overstijgen. De beeldspraak
krijgt meer armslag en de clou dringt zich minder op. Wigman heeft een feilloos gevoel voor
ritme en geeft dat in de meer geslaagde gedichten een extra elan via herhalingen, rijmvormen
en enjambementen. In de teksten vol zwarte
humor springt hij dikwijls te kwistig om met
dergelijke franjes. Wigman wil soms een ietsje
te graag kaviaar serveren, maar die verliest aan
exclusiviteit door de voorspelbare aanpak.
Misschien ware wat minder kaviaar niet slecht,
geserveerd met iets gekkere muziek en sterkere
wijn.
Dietlinde Willockx
MENNO WIGMAN,

Zwart als kaviaar, Bert Bakker, Amster-

dam, 2001, 52 p.

Objectief en bewonderend,
informatief en persoonlijk
Durnez' biografie van Felix Timmermans
Gaston Durnez verklaart in een woord
vooraf onomwonden dat hij een biografie heeft
geschreven met de grootst mogelijke empathie
voor zijn onderwerp, geen producent van teksten, maar een auteur van vlees en bloed met
wie hij zich in vriendschap verbonden voelt:
de Fee. Daarom schrijft hij niet: Timmermans'

mysteriespel De hemelsche Salome heeft geen
niveau, maar: „Tot het minst goede literaire
werk van Felix Timmermans behoort zijn toneelstuk De Hemelsche Salome (...)" (p. 423).
Als Durnez een nieuwe maar nooit afgewerkte
versie ervan in Timmermans „rommelkas"
aantreft, dan pakt hij die met zorgzame vingers
vast en bekijkt haar met vertedering: „een
kostbaar en ontroerend document van een
kunstenaar die vecht tegen een mislukking, bij
een onderwerp dat hem uit zijn ziel is gegrepen" (p. 430).
Zo gaat deze biograaf om met het omvangrijke werk en de persoon van zijn maker die al
zijn sympathie heeft. Het belet hem niet de relativiteit aan te tonen van de gemeenplaats dat
Timmermans een natuurtalent was. Timmermans heeft leren schrijven in de romantische
school van Conscience en krijgt - naar eigen
zeggen - een schok als hij zijn probeersels vergelijkt met de taal die Streuvels in zijn verhalen
gebruikt. De invloed die Maeterlinck heeft uitgeoefend op de jonge Timmermans is zeer
groot en aanwijsbaar. De poezie die Timmermans rond zijn twintigste schreef onder het
pseudoniem Polleke van Mehr imiteerde die
van tijdgenoten als O.K. de Laey. De lectuur
van een toneelstuk, Holdtjn, dat hij ingezonden had voor een toneelwedstrijd van de stad
Antwerpen, werd door de jury als een marteling ervaren „en naast schone dingen vindt
men ook tal van buitengewone gekheden, ellenlange beschouwingen en vervelende herhalingen." (p. 140).
Ook uit de ontstaansgeschiedenis van Pallieter, die Durnez uitspit, blijkt dat het spontane het resultaat is van veel bewerking. Zoveel
is duidelijk, de bewondering van de biograaf is
geen beate bewondering.
Durnez is zelf een knap stilist die gevat en
met humor een situatie kan beschrijven, zijn
bronnen echt doen spreken, de lezer blijven
boeien. Soms - het zal wel bewust zijn - imiteert hij Timmermans' plastisch taalgebruik
om uit te leggen hoe hij gereageerd heeft of wat
hij ervaren moet hebben. Als Timmermans na
een darmoperatie in februari 1911 in de tuin
van het ziekenhuis met een verpleegster wandelt die een paar simpele verzen declameert,
noteert Durnez: „Timmermans was ontroerd
tot in het klokhuis van zijn ziel." (p. 167). Of
als hij de sterke zintuiglijkheid van Timmermans wil beschrijven, gebruikt hij volgen-
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de verkapte citaten: „Gevoelig
voor de minste beweging en
geur, rook hij het leven en
hoorde hij de kern van de dingen zingen." (p. 575).
Durnez heeft een biografie
geschreven die van een zeer grote eruditie getuigt, niet alleen
met betrekking tot het werk
van Timmermans, maar ook
tot dat van zijn tijdgenoten. En
niet alleen de literatoren. In de
marge van de biografie van Timmermans heeft Durnez vrij uitvoerig de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging tijdens het
interbellum geevoceerd. De
Vlaamse emancipatie is vaak de
verdienste geweest van schoolmeesters. Antoon Thiry die in
Gent het diploma van regent
behaalde en zelf de zoon was
van een onderwijzer is daar een
voorbeeld van. Durnez verweeft een stuk van diens levens- Gaston Durnez (°1928) - Foto David Samyn.
verhaal in dat van zijn vriend
De waardering van de heimatschrijver en
Felix Timmermans. Samen schrijven zij
van de streekroman fluctueert. Durnez toont
sprookjes, waarvan er een in 1906 in De Nieuaan dat, in het geval van Timmermans, omwe Gids gepubliceerd wordt. En dat mag volgens
schrijvingen als naIef optimisme, probleemDurnez de definitieve start van Timmermans'
ontwijkend escapisme of olijke anekdotiek
literaire carriere genoemd worden. De rol die
blijk geven van een simplificerende reductie
Willem Kloos daarin gespeeld heeft, wordt door
van dat genre. Durnez bewijst dat, niet door
Durnez op verschillende plaatsen in de biografie
krachtig en voortdurend het tegenovergestelde
geexpliciteerd. Kloos was altijd bereid nieuw
te affirmeren, maar door cliches op te ruimen,
werk van Timmermans als voorpublicatie in De
mythes te demythologiseren en stellingen te
Nieuwe Gids op te nemen en hij schreef er lovende kritieken over. Durnez wijst er dan ook op
nuanceren.
Het is een niet geringe prestatie van Timmerdat Kloos aan de basis heeft gestaan van Timmermans om, als een auteur die zichzelf heeft gemans' bekendheid in Nederland (p. 305).
vormd, in het comite van de Heinrich HeineBij het scheppen van de context waarin de
herdenking van 1929 genoemd te worden als een
persoon, de visie en het oeuvre van Timmervan de twaalf buitenlandse vertegenwoordigers
mans ingebed wordt, slaat Durnez vele zijwevan het geestesleven naast namen als John Galsgen in, maar komt altijd weer bij zijn onderworthy, Selma Lagerlof, Rabindranath Tagore,
werp terecht. Zo wordt de biografie van
Upton Sinclair (p. 416). Anderzijds citeert DurTimmermans ook een geschiedenis van het
Vlaamse geestesleven in de eerste helft van vonez ook het gereserveerd oordeel van het Nobelrige eeuw. Aan een neiging om te schoolmeescomite toen Timmermans in 1940 voor de tweeteren weerstaat hij niet altijd: wat by. theosofie
de keer werd voorgedragen: „oorspronkelijk en
is, wordt de lezer op didactische wijze bijgeartistiek rijk begaafde verteller" maar „in intelbracht en als Timmermans in een brief aan zijn
lectueel opzicht is hij nooit merkwaardig" (p.
vriend Flor van Reeth het woord nardus ge690).
bruikt, dan legt Durnez dat prompt uit zodra
Timmermans mag dan wel een van de twee
de aanhalingstekens gesloten zijn.
Vlaamse auteurs zijn - de andere was Streuvels -

die dankzij de goed lopende Duitse vertalingen
tijdens het interbellum van hun pen konden leven en hij mag dan al tijdens de Vlaamse Boekenweek in 1938 het lijstje van de tien favoriete
Vlaamse schrijvers aanvoeren, dat belet Durnez niet te constateren dat Gerard Walschap in
dezelfde periode veel krachtiger zijn stempel
gedrukt heeft op het literaire leven in katholiek Vlaanderen met zijn pleidooi voor een
brede kijk op de wereld en tegen folkloristische uitwassen (p. 380). Inderdaad, liefde voor
zijn onderwerp heeft de biograaf niet blind gemaakt, zoals hij in het woord vooraf gesteld
heeft.
Dan is er nog de heikele kwestie van de
echte of vermeende culturele collaboratie van.
Timmermans tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier bereidt Durnez zijn conclusie zeer
strategisch voor. Het begint met een voetnoot
op p. 264 waarin de activist Leo Picard zegt dat
Felix Timmermans zich niet veel aantrok van
politieke theorieen en constructies. Als hij
voor De Maasbode verslag uitbrengt van zijn
reis naar Italie in 1925, waar Mussolini al enkele jaren aan de macht was, rept hij daar met
geen woord over. Als in Vlaanderen gereageerd
wordt omdat zijn foto op 30 oktober 1930 in
een Berlijnse krant heeft gestaan samen met die
van o.a. Joris van Severen, dan ontkent hij in
een vraaggesprek met Lode Zielens van de
Volksgazet elke betrokkenheid bij het fascisme,
want hij is een voorstander van een joviale democratie. Tussendoor citeert Durnez dochter
Clara Timmermans: „Vader hield niet van uniformen" (p. 635). Timmermans zal altijd ontkennen dat hij lid is geweest van het VNV, ook
geen „geheim lid" zoals Ernest Claes. Tussen
1928 en 1939 moet Timmermans zowat 300 lezingen gegeven hebben in Duitstalige streken
en een tachtigtal in nazi-Duitsland zelf in de
periode 1938-1939. Hij was op 23 oktober 1941
aanwezig als buitenlandse eregast op het derde
Weimarer Dichtertreffen en hij heeft op 9 mei
1942 de Rembrandtprijs aanvaard. Waarom
heeft hij die niet geweigerd zoals voor hem de
taalkundige C.G.N. de Vooys en de schrijver
Anton Coolen hebben gedaan?. Het antwoord
volgens Durnez luidt dat Timmermans die toekenning heeft beschouwd als een culturele onderscheiding waaraan hij zich door zijn grote
bekendheid en roem niet kon onttrekken zonder wellicht zichzelf in gevaar te brengen. In de
bibliografie van Durnez mis ik de studie van

Hedwig Speliers, Als een oude Germaanse eik.
Stijn Streuvels en Duitsland, die tientallen verwijzingen bevat naar de Duitse contacten van
Timmermans en ook het onderzoek van Dirk
de Geest e.a. Hun kleine oorlog. De invloed van
de Tweede Wereldoorlog op het literaire leven in
Belgie. Speliers citeert als motto een uitspraak

van Streuvels uit 1938: „Met politiek bemoei
ik mij niet". Dat is ook de houding van Timmermans geweest, beklemtoont Durnez in
zijn biografie. Maar wat als de politiek zich in
hoge mate met jou gaat bemoeien? Misschien
kan ook het onderscheid dat De Geest c.s.
geIntroduceerd heeft tussen enerzijds collaboratie en anderzijds accommodatie verhelderend
zijn in het geval van Timmermans.
Gaston Durnez heeft geen officiele maar
een persoonlijke biografie willen schrijven.
Door haar sterk documentair karakter zal ze
onvermijdelijk een officieel statuut krijgen,
maar door de persoonlijke toon en betrokkenheid altijd herkenbaar blijven als geschreven
door een vriend van zijn onderwerp.
Joris Gerits
Felix Timmerman, een biografie, Lannoo,
Tielt, 2000, 820 p.
GASTON DURNEZ,

De schrijver in een bijrol:
portret van Paul Rodenko
Het komt niet vaak voor dat literaire critici
en bloemlezers worden vereerd met een uitgebreide biografie. De aandacht van geschiedschrijvers gaat meestal uit naar het leven van
de auteurs zelf, of eventueel naar de geschiedenis van hun werk, hun tijdschriften of uitgeverijen. Zelden zijn het werk en levensverhaal
van een criticus dusdanig interessant, dat er
een monografie aan wordt gewijd. En de figuur van de bloemlezer staat zo mogelijk nog
meer in de schaduw. Ofschoon het samenstellen en presenteren van een bundel een literaire
onderneming op zich zelf is, wordt het zelden
beschouwd als een literair werk en levert het
de samensteller maar weinig blijvende roem
op. De criticus en bloemlezer zijn tussenpersonen in het literaire bedrijf, mensen die een
bijrol vervullen door auteurs, uitgevers en het
publiek bij elkaar te brengen: ze leven in een
betrekkelijke anonimiteit en op het moment
dat hun activiteit ophoudt, verdwijnen zij
weer geheel uit zicht.
Het proefschrift van Koen Hilberdink, 1k
ben een vreemdeling. 1k sta apart over Paul Ro-
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denko (1920-1976) is zo'n zeldzame biografie
van een criticus en bloemlezer. Hilberdink beschrijft het leven en de geestelijke horizon van
de man die naam maakte als pleitbezorger van
de Vijftigers en die met zijn invloedrijke essays
en bloemlezingen een hele generatie inwijdde
in de avant-gardistische poezie. Hij reconstrueert Rodenko's jeugd en intellectuele vorming,
beschrijft zijn literaire ontwikkeling aan de
hand van zijn aandeel in tijdschriften als Podium en Maatstaf en zijn vele contacten met
schrijvers (hij was bevriend met o.a. Hermans,
Achterberg, Den Besten, Vinkenoog en Bert
Bakker). De biografie volgt Rodenko's publicistische activiteiten op de voet. De meeste
aandacht gaat daarbij uit naar het essayistische
werk, het - niet zo omvangrijke - poetische
oeuvre en het verhalende proza komen slechts
terloops ter sprake. De gedichten worden soms
aangehaald als illustratie van Rodenko's literatuuropvattingen, maar een duidelijke visie op
de genese en aard van dit poetische werk vindt
men in het boek niet. Dit is een gevolg van een
methodologische keuze: beschouwend proza
heeft een duidelijke plaats in een literaire biografie, omdat het gaat om inzichten en denkbeelden en er een concreet verband gelegd kan
worden met historische ontmoetingen en
vriendschappen (kortom: er is een duidelijke
relatie tussen dit oeuvre en het leven van de
auteur). Ten opzichte van het oorspronkelijke
literaire werk is de geschiedschrijver terughoudend, vanuit het - ook door Rodenko gekoesterde - idee dat het literaire werk niet verklaard
dient te worden vanuit het leven van de auteur
(wat echter niet hoeft te betekenen dat elke relatie ermee ontbreekt). De terughoudendheid
van Hilberdink ten opzichte van Rodenko's
oorspronkelijke werk maakt dat de lezer van
deze biografie het gevoel krijgt dat hij iets mist:
hij krijgt grip op het leven van de criticus, maar
dat van de dichter ontglipt hem. Bedoeld of
onbedoeld wekt het boek de indruk dat Rodenko blijvende betekenis heeft als essayist en
bloemlezer, maar niet als dichter en verteller.
Het gangbare beeld van Rodenko wordt in
deze biografie bijgesteld. Rodenko liet zich zelf
altijd voorstaan op zijn on-Nederlandse aard:
hij had een Oekraiense vader en bracht een deel
van zijn jeugdjaren door in Berlijn en Riga. Hij
presenteerde zich graag als een stateloze vreemdeling die toevallig geboren was in Nederland,
maar intellectueel gezien veel meer op had met

Paul Rodenko (1920-1976).

de Slavische en Franse cultuur. Hilberdink laat
zien dat Rodenko heel wat Nederlandser was
dan hij zelf deed voorkomen. De buitenlandse
reizen waren slechts onderbrekingen in een verder hoofdzakelijk Haagse jeugd en adolescentie:
in deze stad volgde hij het gymnasium en maakte hij de oorlog mee. Een uitvoerige schildering
van het naoorlogse Haagse kunstenaarswereldje, decor van Rodenko's meest productieve jaren, is een van de sterke kanten van dit boek.
Ook in een ander opzicht wordt de Rodenkokenner verrast: de samenhang in de literairtheoretische inzichten van Rodenko komt uit
deze studie goed naar voren, sterker dan uit het
werk van Rodenko zelf zou men bijna zeggen.
Hilberdink geeft een helder inzicht in Rodenko's intellectuele ontwikkeling, die van zijn
liefde voor de slavistiek (met veel belangstelling voor de psychologiserende Gogol, Dostojevski en Tsjechov) via zijn herhaaldelijk afgebroken en nimmer voltooide psychologiestudie voert tot een tamelijk principiele, in Parijs
zelf verdiepte orientatie op het Franse existentialisme: tegen deze achtergrond kwam zijn
„psychologisch-fenomenologische benadering
van de literatuur" tot stand. Met zijn meeslepende, beeldende en ook wat exotische essays, waarin hij vaak refereerde aan een buitenland dat
voor veel Nederlandse lezers nog onbekend
was, kon hij in de veertiger en vijftiger jaren bepaald imponeren. Het impressionistische en
gelmproviseerde karakter van zijn stukken

maakt dat hij niet blijvend school heeft gemaakt: zijn concepten waren te vaag voor een
volgende generatie, academisch geschoolde literatuurcritici.
Ten slotte verrast dit boek ook door het
zicht dat het biedt op de mens Rodenko: niet alleen een bevlogen essayist, maar ook een timide, stotterende man, getekend door een problematische verhouding met een gewelddadige
vader en ontwricht door de oorlog, waarin zijn
huis was gebombardeerd en zijn blazoen door
een dubieuze opstelling besmet. Hilberdink
schetst een portret van een introverte, tobberige persoonlijkheid, terughoudend in de vriendschap en lijdzaam in de liefde, eigenlijk niet in
staat om te werken en slechts met veel drank en
de hulp van Bert Bakker enige jaren succesvol
als schrijver. Na 1960, toen Rodenko verhuisd
was naar Zutphen, brak een minder productieve periode aan waarin hij snel zijn gezaghebbende positie verloor en in een provinciaal isolement wegkwijnde. Hij stierf relatief jong en
in vergetelheid, uitgeleefd en door de drank
verteerd: precies zoals zijn bemindepoetes maudits .

Het boek van Hilberdink is fraai geschreven en informatief; het is vanwege de rol van
Rodenko en zijn vele contacten in de literaire
wereld van belang voor iedereen die zich bezighoudt met het naoorlogse literaire klimaat.
Het is jammer dat er niet iets meer illustraties
in zijn opgenomen: de schrijver wijdt bijvoorbeeld lang uit over Rodenko's indrukwekkende witte baard zonder dat de lezer hierbij
een plaatje krijgt. De annotatie van het boek
is gedegen. Het is voor de gebruiker wel onhandig dat het register alleen betrekking heeft
op het tekstgedeelte en niet op de ruim tachtig bladzijden noten. De bibliografie bevat een
opmerkelijke lacune: juist de bloemlezingen
waarmee Rodenko zoveel succes heeft gehad,
zoals Nieuwe griffels schone leien, Met twee
maten en Gedoemde dichters, ontbreken erin.
Ze blijven onvermeld omdat het geen eigen
publicaties of vertalingen zijn en ook geen
secundaire literatuur. In de verder prachtige
biografie wordt Rodenko dus nog iets onthouden: het feit dat zijn bekende bloemlezingen tot zijn „werken" gerekend mogen worden.
Charles van Leeuwen

„Ile ben een vreemdeling. Ile sta apart".
Een biografie van Paul Rodenko (1920-1976), Meulenhoff,
Amsterdam, 2000, 439 p.
KOEN HILBERDINK,

Aardse verzen, gewonnen op het lege blad
„Kornoeljebloed "
van Hubert van Herreweghen
De titel van de nieuwe bundel Kornoeljebloed

van Hubert van Herreweghen is meteen een
voorbeeld van zijn bijzondere idioom. Van Herreweghen lijkt een conservator van uitzonderlijke woorden te zijn, die zijn gedichten een ongekende klankrijkdom en een onalledaagse, zowel
heel aardse als mystieke dimensie verlenen. In
het gedicht „Opgespat kornoeljebloed", waar
de gevaarlijke bijklank van het bloed versterkt
wordt door het verscholen woord „opgepast",
krijgt de opsomming van vreemde woorden de
klank van een toverformule:
slee saffier en rode vlier
marjolein onder de voet
zilverschoon klavertjevier
tijm en akkermunt oktober.

Bij heksenspreuken wordt de quasi lukrake
aaneenschakeling van woorden en betekenissen verbonden met toverkracht, de kracht om
de werkelijkheid te veranderen. Het gedicht beschrijft de herfst, de overgang van „sap en
kleur" naar dood, van „goud en zilver" naar
lood. Hier verOOrzaakt de „spreuk" niet de
verandering, maar legt zij juist het ongrijpbare
moment van verandering en overgang vast. Het
gedicht wordt in de laatste regel bruusk doorbroken door de aanspreking: „Anna waarom
weende gij?", die tegelijk een regionaal en een
archaisch register bespeelt. Het is niet duidelijk
of Anna de verzen ervoor zelf heeft uitgesproken of er toehoorder van was, maar haar verdriet wordt rechtstreeks verbonden met oktober, met het ebben van de zomer, door dit
gedicht bezongen. De hele vierdelige cyclus
„Kornoeljebloed" cirkelt rond het personage
Anna, rond wie/in wie de herfst zich voltrekt.
In het eerste gedicht „zit" ze op een steen,
in het laatste „zat" ze op een steen. Maar ook
als ze weg is, wordt de omgeving nog door haar
bepaald. Het laatste gedicht heet „De lege
steen", alsof de Steen niet door zijn eigen bestaan, maar door Anna's afwezigheid gekenmerkt wordt. Anna is de verpersoonlijking
„van wat was en komen moet", „van wat leeft
en sterven moet". Haar naam, omkeerbaar,
verwoordt het cyclische van de natuur, de terugkeer en het verdwijnen, die in elkaar verscholen zitten.

:41,41114,

Hubert van Herreweghen (01920).

Die aandacht voor het moment van verandering, het vastleggen van de ommekeer, is er
ook in de rest van de bundel. In het gedicht
„Lente in Pede" bijvoorbeeld toont Hubert
van Herreweghen zich een seismograaf. Aan
de oppervlakte is van de lente nog niets te
merken, maar de dichter slaagt er toch al in de
huivering in de grond waar te nemen: het
ademloze, daverend stille, sprakeloze. Van
Herreweghen legt het ongrijpbare moment
vast van het „onberekenbaar verleden/dat in
toekomst uit gaat breken", een tijdsgewricht
dus. Het heden, waarin de omslag van verleden
naar toekomst zich voordoet, kunnen wij niet
waarnemen omdat wij er zelf vorm aan geven.
Het heden bestaat niet buiten ons om, als wij
er afstand van nemen om het te beschouwen is
het al verleden of nog toekomst. De seismograaf-dichter tracht om toch die beschouwende
afstand te nemen, om wat niet meer is en nog
niet is in een idee, een tekst te vatten. Hij bevindt zich dus op het breukvlak van winter en
lente, van verleden en toekomst, en ook van
stilte en spreken. Hij ziet hoe de toekomst ontkiemt in het verleden:
tarwe in 't stro
wikke in de hauw
kalfje in zijn koe.
In deze beelden zijn verleden en toekomst

nog ongescheiden. Door het gebruik van woorden uit de sfeer van spraak en taal (stil, mond,
sprakeloos) gaat dit gedicht van Van Herreweghen niet alleen over de natuur, maar ook
over de poezie. In de stilte ligt de poezie reeds
besloten, in de poezie krijgt het sprakeloze een
mond. De dichter is degene die zich bevindt
op de grens tussen zwijgen en spreken, degene
die de barst vastlegt. Die barst komt bij Van
Herreweghen ook typografisch mooi tot uiting, zijn verzen springen en verspringen alsof
zij voortdurend hun plaats moesten veroveren
op het witte blad.
Daardoor komt Van Herreweghens credo
van „toon en tegentoon" goed tot zijn recht:
woord en leegte hebben evenveel bestaansrecht
en komen uit elkaar voort. De plaats van de
tekst, van de taal, moet, zoals uit Van Herreweghens onrustige typografie blijkt, voortdurend gewonnen worden op het lege blad. De
grens tussen geen en wel poezie wordt daardoor dunner dan men zou vermoeden. Het wit
dat voor en tussen de regels verschijnt neemt
immers deel aan het gedicht, het is zoals de lege
steen, meer bepaald door de afwezigheid van
een vers dan door zijn eigen aanwezigheid. Zo
kan de figuur van Anna dan ook staan voor de
poezie, die in zo nauw verband staat met haar
omgeving dat Anna en de natuur, de poezie en
de werkelijkheid elkaar betekenen.
De poezie van Hubert van Herreweghen
tast de grens af, wil het moment verwoorden
waarin aan- en afwezigheid tegelijk bestaan,
zoals het oerbeeld van het kalfje in de koe het
uitbeeldt.
Daarvoor kiest hij een dynamische vorm,
niet alleen wat de bladspiegel betreft. Van Herreweghen maakt geen keuzes, tussen de verschillende registers bijvoorbeeld, tussen stijlkenmerken, tussen thema's: hij laat al die
dingen samen optreden. Om bij het gedicht
„Lente in Pede" te blijven bijvoorbeeld: er is
sprake van „de wereld" en „overal" enerzijds
en van „de peul van de vallei" en het gehucht
Pede anderzijds. Het universele proces van het
uitbreken van de lente wordt in de laatste regel
oneindig verkleind naar „in Pede": een korte
regel, een kleine plaats. Het oneindig grote en
het onbetekenend kleine verbroederen in
vorm en inhoud.
Zowel op formeel als op inhoudelijk vlak
zijn Van Herreweghens gedichten zeer dynamisch. Op die manier slaagt hij er paradoxaal

genoeg toch in om de beweging vast te leggen.
Kornoeljebloed biedt de lezer mooie en boeien-

ten vergelijken met de opbouw van een voetbalwedstrijd, inclusief de korte rustpauze.

de poèzie.
De tweede helft
Lente in Pede
Ademloos voor het groot spreken
weinig op de wereld zo
- toch wat ik weet ervan daverend stil en geweldig
gebonden bedwongen gemeten
met krachten van overal
in de peul van de vallei gepast
tarwe in 't stro
wikke in de hauw
kalfje in zijn koe
er rilt een huivering door de grond
een vulkaan met een geweten
onberekenbaar verleden
dat in toekomst uit gaat breken
het sprakeloze krijgt een mond
als de uren
voor lente barst
in Pede

Na de rust de kwetsuren
verbinden in letters, Handen
op tafel. Uren luisteren naar
het ruisen van ongebruikte
zenuwbanen, met ontheemde
spieren stil meehuilen. Nu,
in de tweede, de wrede
afleren, opschri jven, ontberen.
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Het gedicht lijkt dienst te doen als een troostend motto voor de „wrede" levensfase waarin
de dichter thans verkeert: de tweede levenshelft.
In de gedichten wordt het schrale levensgevoel
gevoed door het feit dat het moederschap aan betekenis heeft ingeboet nu de kinderen de deur
uit zijn en een zelfstandig leven leiden, dat de
dood langzamerhand naderbij komt nu het sterven begint onder de generatiegenoten en dat er,
hoe dan ook, geen weg terug is.
In „Overval" en in „Niemand" wordt duidelijk hoe vriend en collega Herman de Coninck sterft waar zij bij staat. Op straat. Tijdens een wandeling in Lissabon.

2000, 60 p.

Een overval trof mij op straat.
Schieli jk liet ik een lichaam liggen op een oude
[krant,
mijn armen vouwden zich om een gezicht (. ).

Enquists uitzicht
De dichter Anna Enquist houdt van voetbal. Hierover schrijft zij geregeld in Hard gras,
een literair tijdschrift waarin schrijvers schrijven over voetbal. Haar nieuwste bundel gedichten draagt als titel De tweede helft. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat de naamgeving van deze bundel ontleend is aan de
voetballerij. Toch hebben de gedichten weinig
met voetbal te maken. Op een paar uitzonderingen na. In het gedicht „Waakzaam" wordt
een beeld geschetst van het fenomeen Johan
Cruijff en in „Ongezien" gaat het over Marco
van Basten.
Al gauw wordt duidelijk dat de titel van de
bundel dienst doet als omschrijving van een
bepaalde levensfase en het daarbij behorende
levensgevoel. In het gelijknamige gedicht
wordt beschreven hoe de levensstadia zich la-

Over haar kinderjaren gaat „Uit Delft"
Maar hier blijkt dat de oude plaatsen van de
jeugd niet meer betekenen dan „een enge thuiskomst" en in „Wildzang weergezien" moet
worden vastgesteld, dat het kunstwerk „Wildzang" dat in 1976 op de Bijlmerweide werd
geplaatst in de loop der jaren onherkenbaar is geworden: verwaarloosd en volkomen overwoekerd. Enquist woont sinds j aar en dag in de Amsterdamse Bijlmermeer en herinnert zich in het
gedicht de vroege jaren met „Wildzang" als
speelobject voor haar jonge kinderen: „Toen
konden wij picknicken bij de paaltjes / de regels
langs rennen met geschaafde schenen".
De afdelingen uit de bundel dragen namen
als „De plaatsen", „Achteruit", „De wegen",
„Vooruit" maar maken als geheel duidelijk dat
er geen achteruit meer is en dat de weg vooruit
als een even moeizaam als doodlopend pad be-

Elke Brems
HUBERT VAN HERREWEGHEN,

Kornoeljebloed, Lannoo, Tielt,
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op de grote meester hier aanzienlijk beperkt. In
het gedicht „Mozarts uitzicht" bevindt de
dichter zich in het gezelschap van toeristen tijdens een culturele trip naar Wenen en bezoekt
aldaar het enige woonhuis van Mozart dat in
stand gebleven is: het zogenaamde „Figaro"huis. In de tweede en laatste strofe van het gedicht identificeert de dichter zich sterk met de
componist die vanuit zijn huis schuin de nabijgelegen „Blutgasse" in kon kijken, een van de
oudste straatj es van Wenen.
Japanse vrouwen lieten het Lacrimosa
uit koptelefoons knetteren, Spanjaarden
floten de Figaro, schoolkinderen renden
rond de vitrines. Binnen deze muren,
ja, in de maat van deze vertrekken.
We drukten de wangen tegen het raam
en zagen wat gezien was: de Bloedsteeg.

Anna Enquist ( 0 1945) - Foto David Samyn.

schouwd moet worden. De „tweede helft" als
thematiek staat literair gezien in een rijke traditie. Het doet denken aan Vasalis bijvoorbeeld
in het gedicht „Oud", aan de bundel Media
Vita van J.C. Bloem en aan de in dit verband
onvermijdelijke Dante: „In het midden van
mijn leven kwam ik in een groot en donker
bos". De voetbalmetafoor van Enquist steekt
in deze literaire context wat magertjes of maar
de opzet is maar al to duidelijk. De tweede helft
van het leven is er een waarin men moet „afzien". Anders gezegd: er zit op een bepaald
moment weinig schot meer in het leven. Zoals
de zee verdwenen is rond het voormalige eiland Schokland, waaraan Enquist een prachtige reeks gedichten wijdt, zo raakt ook het leven gaandeweg ingepolderd. „Stilstand", zo
luidt de laatste afdeling van de bundel.
Treffend in dit verband is de behandeling die
de componist Mozart ten deel valt in deze bundel. Zowel in haar romans als in haar gedichtenbundels is de figuur van Mozart bij Enquist
altijd vitaal aanwezig. In de bundel JachtscMes
wijdde zij een gehele afdeling aan zijn werk
en de roman Het meesterstuk drijft zelfs voor
een belangrijk deel op Mozarts Don Giovanni.
Ook in deze nieuwe bundel is de componist
aanwezig. Maar het heeft er veel van weg, dat
het tweede-helft-gevoel van de dichter het zicht

„En zagen wat gezien was"? De connotatieve lading van de straataanduiding „Bloedsteeg" was voor een suggestieve afsluiting van
het gedicht blijkbaar aantrekkelijk vanwege de
duistere en terminale associaties, die het oproept. Maar het overdrachtelijke gewicht, dat
Enquist er aan geeft, mede als gevolg van de
vertaling, zegt niets over de gemoedstoestand
van de componist. Bovendien wordt in het gedicht ten onrechte gesuggereerd dat de „koortsige" Mozart uit de eerste strofe in dit huis met
dit uitzicht gestorven is. Mozart beleefde volgens zijn biografen in het huis aan de Domgasse nr. 5 met het uitzicht op de Blutgasse zijn
gelukkigste jaren. Het is Enquists uitzicht,
waar het hier om gaat.
Het zicht op de „Bloedsteeg", het naderen
van de ouderdom, bepaalt de toon en het blikveld van de zesendertig gedichten die de bundel telt. Het is een besef dat eerder verzet oproept dan berusting. Een uitzondering hierop
vormt de reeks „Een nieuw jaar", dat besluit
met het volgende gedicht.
III
Zoals wij eigenaar ztjn van de woorden
bezitten wi j huis tuin en kinderen,
plaats makend voor nieuwe gebruikers.
Van ons rest een voetstap in aarde,
een kus op een kinderwang. Wij moeten
lippen laten bevriezen, ogen ontsteken.

Wzj hoeden de hersenen, dragen een trog
vol herinneringfier op de hals. Schatten
zeulen we onwetend naar een Binder.
Hoe voorzichtig wi j zijn. Hoe wij oppassen
ook dit jaar weer niet om te vallen, niet
te gaan liggen, niet schreeuwen, nog niet.

Hier neemt de dichter zich voor een verloren wedstrijd zo sportief mogelijk uit te spelen.
De stand van zaken voorlopig te aanvaarden.
Dat voorzichtige voornemen levert in ieder geval een prachtig gedicht op.
Kees van Domselaar
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De tweede helft, De Arbeiderspers, Amsterdam /Antwerpen, 2000, 59 p.

ANNA ENQUIST,

Bart Moeyaert (°1964) - Foto David Samyn.
CS

Een zevenkoppig monster

Omdat het leven vol poezie zit, en vol
flood, heet elke spin die Bart Moeyaert tot
moes herleidt „Sebastiaan", naar het bekende
gedicht van Annie M.G. Schmidt. Met dat monument van de Nederlandse jeugdliteratuur
heeft Moeyaert een en ander gemeen. Het heldere, uitgepuurde taalgebruik bijvoorbeeld,
waarin elk woord op de juiste plaats staat en
daar de ruimte en de lucht krijgt die het verdient. Toch kunnen ook in een lichtvoetige
stijl de gruwelijkste onderwerpen aan bod komen. Dat bewees Moeyaert onder meer in het
aangrijpende Het is de liefde die we niet begri jpen. Achter de poetische titel gaat een verhaal
schuil over een vaderloos gezin met vier kinderen, die ondanks alle ellende hopen op betere
tijden. Omdat hun moeder de situatie nauwelijks het hoofd kan bieden en steeds de verkeerde minnaars mee naar huis brengt, worden
de kinderen gedwongen steun te zoeken bij elkaar. In drie bijna terloops met elkaar verbonden episodes roept de verteller een broeierige
en beklemmende sfeer op, die tot ver voorbij
de laatste pagina blijft nazinderen.
Moeyaert schrijft veel suggestiever en beter
dan veel collega's wier werk zonder enig voorbehoud in de rekken voor volwassenen belandt. Van bij het begin van zijn schrijverschap
heeft hij zich tegen het etiket „jeugdauteur"
verzet, en weigert hij rekening te houden met
een of andere doelgroep. Ook daarin lijkt Bart
Moeyaert de kleinzoon van Annie M.G.
Schmidt, die uitentreuren bleef herhalen dat ze
schreef zoals ze vond dat ze mOest schrijven,

en dus niet noodzakelijk affiniteit voelde met
lezertjes uit een voor haar weinig aanminnige
leeftijdscategorie.
Hoe vaag grenzen kunnen zijn, blijkt opnieuw uit het zopas met de Woutertje Pieterseprijs bekroonde Broere, waarin een dertigtal
belevenissen uit een gezin met zeven jongens
wordt gebundeld. Een selectie uit die teksten
verscheen eerder in het Nieuw Wereldti jdschrift, en het boek werd door uitgeverij
Querido zowel in de jeugd- als in de volwassenenaanbieding opgenomen. Na de beklemming in Het is de liefde die we niet begrtjpen
kiest Moeyaert in deze verzameling voor de
kroniek van een gelukkige jeugd. Alle anekdotes ademen eenheid en harmonie, en niet zelden is die eenheid in letterlijke en dus lijfelijke
zin op te vatten. Dan veranderen de broers in
„een broer met een lange naam" en „met veertien armen en benen". Ze zijn een monster dat
's zomers door een vloekende buurman uit
zijn zwembad wordt gejaagd, en dat terugkeert
om op een kwajongensachtige manier wraak te
nemen. Of ze worden op de achterbank van de
auto samengeperst in een kluwen van lichaamsdelen. „Onze vader gaf aanwijzingen
hoe we het beste ons been konden leggen of
onze arm konden houden, herhaalde dat het
wel zou lukken, alsof hij zichzelf wilde overtuigen."
Dat samensmelten tot een geheel herleidt
de onderdelen tot iets anoniems en onpersoonlijks. Nergens krijgen de broers een naam,
hooguit een karakterduiding, en ook de ove-
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rige familieleden blijven anoniem. Tegelijk
krijgen de personages daardoor iets universeels, en roepen ze bij elke lezer haast onvermijdelijk herinneringen op. Ook inhoudelijk
smelten de anekdotes samen tot een groot geheel. Wanneer alle broers eindelijk samen in de
auto zitten en klaar zijn voor hun reis, is het
verhaal afgelopen. Maar eerder in de bundel
had Moeyaert al beschreven hoe het gezin tijdens zo'n uitstap door een drukke stad trekt.
Daar wordt het monster van vlees en bloed
door dat van steen opgeslokt. „We waren blij
dat we alle zeven de stoep aan de overkant bereikten en plaats hadden om uit te hijgen. Als
het aan ons had gelegen waren we op dat moment terug naar de auto gelopen, de sneiweg
opgevlogen, richting klein, stil en weinig."
Een andere link tussen de anekdotes vormen
de prullaria die in het ene verhaal ten prooi
dreigen te vallen aan de grote schoonmaak, en
later aan de basis liggen van de „Uitvindingen", die de broers zevenvoudige rijkdom en
beroemdheid zullen opleveren. Al valt het niet
mee om „iets belangrijks als het wiel" uit te
vinden, zeker niet wanneer blijkt „dat alles
wat `een soort van' is jammer genoeg al is uitgevonden".
Ondanks het onverbloemde appel aan de
emoties van de lezer worden de miniaturen
nooit klef. Dat is te danken aan Moeyaerts stijl.
Maar ook aan het feit dat hij het niet kan laten
om of en toe het unheimliche aan de oppervlakte te laten komen. Dan verliest het zevenkoppige monster een broer en staan „de oudste, de stilste, de echtste, de verste, de liefste"
en „de snelste" opeens tegenover de ik, de
jongste, die het vaakst het voorwerp is van plagerijen. „Ze lachten me uit, gebruikten Engelse en Franse woorden tegen elkaar, dan
hoorde ik niet bij ze." Maar de jongste ontpopt zich in de bundel vaak tot de slimste; in
ieder geval is hij degene die het scherpst kan
kijken en registreren.
Hij doet dat in anekdotes die steeds dezelfde
lengte hebben en door een pointe worden afgezoomd. Ze zijn geschreven in een strak aangehouden cadans, die nog wordt versterkt door de
cd die bij het boek hoort. Begeleid door pianomuziek leest Bart Moeyaert een aantal verhalen
uit de bundel voor, en geeft zo een idee van de sobere theatervoorstelling waarmee Broere door
Vlaanderen trok. De uniforme vormgeving kan
op de lezer of toehoorder zowel een repetitief als

een hypnotiserend effect hebben. Wie niet
houdt van te veel herhaling moet de verhalen
maar langzaam en met tussenpozen lezen. Het
monster hoeft niet in een gulzige slok te worden
verteerd. Het kan ook hapje voor hapje, genietend van elke arm en elk been.
Gwennie Debergh
BART MOEYAERT,

Broere, De oudste, de stilste, de echtste, de ver-

ste, de liefste, de snelste en ik , Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2000, 228 p.

Een „biographie scandaleuse"
van Adriaan Roland Hoist
Je zou ze de kost moeten geven, de dames die
het bed deelden met Adriaan („Jany") Roland
Hoist. Tientallen lieten zich door hem verleiden, en de meesten werden er ongelukkig van.
In zijn biografie A. Roland Hoist, waarin een
onafzienbare stoet bijslapen figureert, laat Jan
van der Vegt zien dat rokkenjagen en hartenbreken de grote passies waren van de „Prins der
Dichters"; dat hij per ongeluk een kind verwekte bij zijn getrouwde buurvrouw; dat hij op feesten en partij en soms links een borst en rechts een
bil bepotelde; en dat hij zijn dagelijkse middagdutje, in het gezelschap van de zoveelste jongedame, zorgvuldig in zijn agenda noteerde, onder de tamelijk platvloerse code „tuk-met".
De vraag is alleen: willen we dat allemaal
wel weten?
In een schrijversbiografie doet slechts ter zake wat de schrijver en zijn werk aangaat. Maar
die open deur smijt Van der Vegt met grote regelmaat voor onze neuzen dicht. En dan vertelt
hij bijvoorbeeld dat de man die Roland Hoist
ooit Nederlands doceerde Godfried Christiaan
Hoogewerff heette, een Rotterdammer van origine die leiding gaf aan een christelijke jongelingsvereniging en die onbezoldigd rijksveldwachter was. Of hij meldt ons dat in de
bouwstijl van Exeter College in Oxford, waar
Roland Hoist stond ingeschreven als student,
„door restauratie en uitbreidingen de neogotiek van de Victoriaanse tijd" domineert.
Zelfs de naam van de bouwmeester van de kerk
van Exeter blijft ons niet bespaard: George
Gilbert Scott. Hij bouwde „vanuit de gedachte
dat middeleeuwse stijlen moesten herleven een
imitatie van de Sainte-Chapelle in Parijs".
Het behoeft geen betoog dat er voor zulke
evident irrelevante informatie in een biografie
geen plaats zou mogen zijn. Maar dat geldt niet
per se voor de amourettes van Roland Hoist.

Portret van A. Roland Hoist (1888-1976)
door A.C. Willink, olie op linnen,
53 x 43 cm, 1948. Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag.

Want wat betekenden de vrouwen in het leven
van de dichter? Waarop was de uitzonderlijk
sterke binding met zijn moeder gebaseerd?
Kwam zijn koppige weigering te trouwen werkelijk voort uit de overtuiging dat zijn poezie
alleen in eenzaamheid gedijde? Hing zijn zinnelijkheid met doodsangst samen? Werden
hierdoor zijn steeds terugkerende depressies
veroorzaakt, en welke invloed hadden die op
zijn dichterschap? Zocht hij erotische bevestiging om een gevoel van intellectuele minderwaardigheid te compenseren? Kan het zijn dat
hij worstelde met homoseksuele verlangens,
zoals een aantal van zijn minnaressen suggereren? En wat betekende het voor een door lichamelijkheid geobsedeerde man om jarenlang gekweld te worden door ernstige ontstekingen
aan de anus en de mond? Het zijn vragen die Jan
van der Vegt veel te weinig stelt - en al helemaal
niet beantwoordt.
Daardoor laat A. Roland Hoist zich lezen
als een uitputtende maar ook enigszins banale
reconstructie van de agenda van de dichter.
De oorzaak van diens losbandige seksuele
moraal zoekt Van der Vegt, opmerkelijk genoeg, in een vereenvoudigd determinisme dat
aan het begin van de twintigste eeuw niet voor
niets in onbruik is geraakt maar dat, vermoedelijk onder invloed van recent erfelijkheidsonderzoek, weer hopeloos modieus dreigt te
worden: het hartstochtelijke temperament van

Roland Hoists grootmoeder zou zich in zijn
vader hebben ontwikkeld tot een zeer sterke
sensualiteit - een sensualiteit die de dichter
dus, benadrukt Van der Vegt, letterlijk „in het
bloed" zat. En daarmee is de kous kennelijk af.
Ook waar het de poezie van Roland Hoist
betreft, waagt de biograaf zich te weinig aan interpretaties en oordelen. En dat is merkwaardig:
we mogen er immers vanuit gaan dat Roland
Hoist deze biografie niet aan zijn immense libido te danken heeft, maar aan zijn dichterlijke reputatie. En dus had Van der Vegt zich ten doel
moeten stellen juist die reputatie te ontleden.
Hij had moeten verklaren dat de waardering die
het werk van Roland Hoist aanvankelijk ten
deel viel, nog tijdens zijn leven begon te tanen en
na zijn dood zelfs omsloeg in het tegendeel. En
hij had moeten aantonen hoe dit specifieke
dichterschap zich tot dit specifieke leven verhoudt, en hoe tot het werk van tijdgenoten.
Sterker, veel sterker is de biograaf als hij
niet hoeft te duiden, maar kan volstaan met beschrijven. Zoals in zijn schets van het culturele
Leven in Nederland, met name in het Gooi en
in het kunstenaarsdorp Bergen, waar de dichter decennialang woonde: Roland Hoist zag
tijdens zijn leven generaties schrijvers, schilders en andere beroemdheden aan zich voorbij
trekken. Hij kwam over de vloer bij Van Eeden
en Van Deyssel, hij zat aan het sterfbed van
Slauerhoff, hij treurde om Ter Braak, Du Perron en Marsman, hij liet zich schilderen door
Willink en Toorop, hij was bevriend met Van
Schendel, Vestdijk en Lucebert en ging op
de thee bij prinses Beatrix en prins Claus. Tegen deze achtergrond weet Van der Vegt de
meedogenloze aftakeling te tekenen van een
charmante sfeer- en praatjesmaker, die op het
laatst nog slechts gedoogd werd om wie hij was
geweest.
Dat brengt ons evenwel niet dichter bij de
kern van Roland Hoists poezie - en dat is toch
waar het in een schrijversbiografie om draait.
Zijn leven is een zaak van de lezer voorzover zijn
literaire werk er een wezenlijk gevolg van is. Willen we dus weten wie de oude Jany, die toen al tegen de zeventig liep, van zijn tijdelijke impotentie genas? Een gevoel van gene is nauwelijks te
onderdrukken. En het antwoord luidt: nou nee.
Want met respect voor de onvoorstelbare hoeveelheid feiten die de biograaf verzamelde - de lezer blijft uiteindelijk niet alleen met rode oren
maar ook met lege handen achter.

Vergeefs vechtend tegen de dreiging van de
dood bedreef Roland Holst de liefde en de literatuur. Voor de tragiek van die gedrevenheid
heeft Van der Vegt te weinig oog.
Annette Portegies
Roland Holst. Biografie, Uitgeverij De
Prom, Baarn, 2000, 736 p.

Dit slotwoord komt in allerlei varianten in
Schoutens gedichten terug. Uiteindelijk eindigen alle illusies en verwachting „in doucheputjes en blubber" (Ad Zuiderent). Zoals in „Rob
Schouten viert zijn middelbare leeftijd":

JAN VAN DER VEGT, A.

Alles ging er aan
Nieuwe poezie van Rob Schouten

280

In de literaire kritiek is de jongste dichtbundel van Rob Schouten, Infauste dienstprognose, gunstig ontvangen. Rode draad in de recensies was de reflectie over „bereshit" in het
gedicht „Berenshit". In een interview met Arjan Peeters in de Volkskrant (15 september
2000) fulmineerde Schouten tegen de tekstredacteur van De Arbeiderspers die in de titel
„Bereshit" had ingegrepen en verkeerdelijk
een tussen-n plaatste. Het woord refereert aan
het scheppingsverhaal: het is Hebreeuws voor
het begin van de schepping. Dit bijbelse beginwoord sluit paradoxaal, maar hier vooral
betekenisvol, het gedicht of en roept een beeld
op van zuiverheid dat geleidelijk aan bezoedeld raakt. Het gedicht „Hoofdeinde" staat
aan het voeteneinde van de bundel: het is een
ander voorbeeld van de omkering in de cornpositie die zich ook, en nadrukkelijker, op
thematisch gebied manifesteert. Het hogere
en lagere interfereren, het paradijselijke waar
het lyrisch subject naar op zoek gaat, blijkt
niet te bestaan. De mens heeft die zuivere oerstaat met zijn bestaan verstoord: „bereshit"
blijkt voor de dichter de connotatie van onzuiverheid (of berenshit) in zich te dragen.
Het verhevene wordt omgekeerd tot het scatologische (en met uitbreiding: het scabreuze).
Die verdraaiings- of omkeringstechniek wordt
in meerdere gedichten toegepast.
Gods eerste woordje bij het scheppen,
in medias res mag je wel zeggen,
alles nog in de zandbak en met beesten,
zich van geen enkel kwaad bewust
en zonder babylonische verwarring.

En opeens zag je het allemaal wegspoelen,
het putje in: parti jtje, Talmoed, Bach,
gedachtencoordinaten, voorstellingsvermogen.
Milles ging er aan en 'dies' en niets, `niets'...
Niet langer duurde het, duurde, duurde het
[maar.

Het mensbeeld is somber (zelfs de woorden worden finaal zinledig), de toon wisselt
van sarcastisch en grappig tot somber en zelfs
cynisch-zwartgallig. Het ik is op drift, rondzwalkend, verloren in de chaos die hem omringt. De wereld wordt voorgesteld als een
bouwpakket, maar dan met de titel van een
gedicht: „Zonder gebruiksaanwijzing". De
onderdelen sluiten niet altijd even goed op elkaar aan, ze leiden tot verwarring en maken
van de mens een verloren ik. Daarom is het
ik een rusteloze zoeker, een twijfelaar die „in
schutkleur door [z]ijn rijk" loopt (in „Diagnose"). Hij is sociaal onaangepast. Het ik
voelt zich vooral ontheemd, hij aanschouwt
het menselijk bestaan als een „schichtig" buitenstaander.
Niet alleen de buitenwereld boezemt angst
in, ook de innerlijke wereld is voor het ik fundamenteel onkenbaar. In de openingscyclus
„Zelfportretten" typeert het personage zich
als „bijzonder saai en niet erg sympathiek".
Ofschoon hij voldoende aanleiding vindt om
aan zelfexploratie te doen (en de poëzie van
Schouten een uitermate persoonlijk signatuur
draagt), komt hij tot de slotsom dat zelfkennis
onmogelijk is. Dit blijkt onder meer uit deze
dialoog:
Vertel om te beginnen iets over jezelf.
1k vind het moeilijk iets over mijzelf te zeggen,
vermoedelijk klink ik nogal van binnenuit;
mijn innerltjk is mij dus onbekend,[..1

(Intake-gedicht').
Maar na de nodige volksverhuizing,
klankverschuiving en gezichtspuntwisseling
sta je nog steeds te kijken van
direct zo '77 treffende trouvaille,
want inderdaad: bereshit.

De combinatie van beide gevoelens, de onmogelijkheid zich te conformeren aan het dagelijkse bestaan enerzijds en de onkenbaarheid van het eigenste ik anderzijds, mondt uit

Vreemde niet ondertitelde lichamen,
trage gevolgtrekkingen: wie bi j wie?
plus troostende geschiedvervalsing:
dat het gewoon niet ging [..).

Rob Schouten (°1954) - Foto Bert Nienhuis.

in een centraal thema van de bundel. Elk persoonlijk streven naar kennis en zelfontstijging
is tot mislukken gedoemd. Zodat uiteindelijk
alleen nog de ontgoocheling en de desillusie
resten: alles gaat onverbiddelijk het putje in.
Zoals het enigmatische niet kan worden omschreven en de beperkingen van het ik niet
kunnen worden ontkend, zo kan het innerlijk
nooit in cliches worden vastgelegd. De mens is
eigenlijk een onmogelijkheid. Schouten verafschuwt het voorgeprogrammeerde ik: het ik
dat door religieuze en sociale opvattingen,
door kerk en school, tijdens de jeugdjaren is
gevormd en waar ook later niet aan te ontkomen valt. In de cyclus „School met de bijbel",
waar ook het gedicht „Bere[n]shit" deel van
uitmaakt, wordt het godsgeloof - met een
functioneel enjambement - sarcastisch in
beeld gebracht: „[...] God is er ook/voor u!
Maar 't gouden beeld hoeft niet bekeerd./En
de zee ziet: het is goed.". Niet God zegt dat
het goed is, wel de zee. De natuur onttrekt
zich aan cliches en gaat haar gang. Het mysterieuze van de natuur contrasteert met de nietigheid van het menselijk wezen.
Infauste dienstprognose omvat een reeks liefdesgedichten, zoals in de afdeling „Vrouwendienst", waarin ook de liefde als een illusie
wordt afgeschilderd. In „Vers":

Zelfkennis en liefde, het mysterie en het innerlijke: ze zijn fundamenteel onkenbaar, of
beter: de zoektocht is tot mislukken gedoemd.
Schoutens jongste poezie is die van de ontluistering genoemd.
Dit thema van de ongrijpbaarheid wordt
door Rob Schouten op verschillende manieren in beeld gebracht: grillig en vormvast, detonerend en harmonieus. Schouten hanteert
een breed gamma van stijlregisters: scabreuze
taal wordt afgewisseld met anekdotiek, ernst
met humor, het egocentrische (concrete) met
het universele (abstracte). Een procede in enkele gedichten is de geleidelijke verschuiving
van particulier naar kosmisch: de dichter gebruikt een anekdotische aanleiding die een
universele lading krijgt, zodat de toon van het
gedicht van parlando naar beschouwend (of
abstract) verschuift. Grappig is het gedicht „Il
suis un autre", waarin de dichtende en wereldvreemde ik op de tram de naam Rimbaud verwart met Rambo. Het abstracte niveau is de
plek waar gemijmerd wordt over de plaats van
de mens in het bestaan. Het gedicht „Mysticus loquax" is een van de voorbeelden:
Ile prepostmodernist, schraal was de moederborst
maar ik was onder u en hebt u mij gezien?
Ile deed maar wat en zie: voortreffelijk gestroomd,
precies de gaten in van het luchtledige
tot het ook daar begon te kerken en het werd tijd
mzjn priesterschap eraan te geven en te roken
zoals mijn schoorsteen, van het zozeer veelvul[dige
waarin ik mij bi jtijds wist: mysticus loquax.
Aanschouw dan ook het werkeli jk verbluffende
Gebrek aan idealen, troost, inzicht en liefde. [..]

Opmerkelijk in deze bundel is verder het
aantal poeticale gedichten, waarin Schoutens
afkeer van louter metafysische en boodschapperige gedichten wordt benadrukt. Revelerend
vanuit die optiek is het gedicht „Huisstij1",
waarin de geleidelijke schepping van een eigen
stijl als een houvast in de chaos kan worden
gelezen. Schouten voelt zich als dichter een
outcast (in hetzelfde gedicht: „meestal ben ik
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anders/en elders"), net als de door hem bewonderde Amerikaanse dichter John Berryman uit de „middle generation" (met onder
anderen Elizabeth Bishop). Zoals in vroegere
bundels geeft hij ook in Infauste dienstprognose
enkele vertalingen naar Berrymans magnum
opus Dream Songs een plaats (meer bepaald in
de cyclus „Kwellingen, genietingen"). Het afsluitende essay in de bundel Hoe laat is 't aan
den tijd (1998) handelde precies over Berryman, van wie Schouten beweerde dat hij in
zijn hoofd zit, „als een soort voorvader"
(p.211). Ook Berryman ambieerde „anekdotearme" poezie, die vooral persoonlijk, formeel
en mythologisch diende te zijn. Het ik, bij
Berryman Henry Bones, is een beschouwer
van het menselijk gekrakeel. Zelfs de vermenging van uiteenlopende registers, de polyfone
structuur en de (relatief) strakke vorm wijzen
op Schoutens affiniteit met Berrymans prismatische poezie, waarin de zin van het bestaan gethematiseerd wordt. Het ik is, zoals
gezegd, een buitenstaander. Een individu met
een „infauste prognose". In het medisch jargon verwijst de term naar een ziektebeeld met
sombere uitkomst, in militaire kringen is het
een soort „gekkenbriefje": een document dat
iemand ontsloeg van militaire dienstplicht en,
in Schoutens optiek, een getuigenis van sociale onaangepastheid. Beide betekenissen zijn
op een rijk geschakeerde wijze, zowel thematisch als vormelijk, uitgewerkt. Het fragmentarische beeld dat Schouten de lezer voorspiegelt, mag dan wel infaust of mistroostig zijn,
de prognose is met veel stilistische bravoure en
technische vaardigheid gebracht.
Yves T'Sjoen
Infauste dienstprognose ?, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000, 62 p.

ROB SCHOUTEN,

Vijftig jaar na Vijftig

De experimentele poezie wordt doorgaans
geassocieerd met gedichten die niet rijmen,
turbulente optredens van baardige dichters,
een bloemlezing als Atonaal en tijdschriften
met rare namen als Blurb en Braak. Het waren
niet de enige bladen, of liever blaadjes, die na
de bevrijding korte tijd circuleerden. Hans
Renders, die een lange inleiding schreef bij de
reprint van Braak, heeft er een flink aantal opgespoord. Cafe Eijlders, vlakbij het Amsterdamse Leidseplein, fungeerde als een soort

broedplaats voor deze periodiekjes. Dit valt
ook af te lezen aan de 67 namen tellende abonneelijst van Braak, waarop een aantal acteurs
prijkt: op ongeveer vijftig meter van Eijlders
ligt de stadsschouwburg.
De inleiding van Renders bevat veel materiaal over de situatie waarin de experimentele
poezie ontstond: het maatschappelijke klimaat, het leven van de dichters en hun contacten met bevriende beeldende kunstenaars. Veel
daarvan was al bekend, maar er is ook nieuws.
Zo heeft Renders gereconstrueerd hoe de uitgave van Luceberts Apocrief /De analphabetische naam, bedoeld als debuut, maar niet als
eerste bundel verschenen, tot stand is gekomen.
Ook over Braak, opgericht door Remco
Campert en H.R. (inmiddels Rudy) Kousbroek, heeft Renders veel wetenswaardigheden
opgediept, onder andere door gesprekken te
voeren met de betrokkenen. De oprichters
kenden elkaar van het „Amsterdams Lyceum", waar zij redacteur waren van de schoolkrant. Veel medewerkers en lezers bezochten
dezelfde onderwijsinstelling.
De eerste twee bijdragen aan het openingsnummer verklaren de naam van het tijdschrift.
Een anoniem gedicht van Remco Campert,
zonder leestekens en hoofdletters, maar met
rijm, eindigt met het woord „braken". Daarop
volgt een korte positiebepaling van de tweede
redacteur. In de eerste alinea schrijft hij: „De titel van dit blad dient geen affiniteit met Menno
ter Braak te suggereren. Integendeel zijn als
tegenstelling met zijn geest, die nog zozeer het
teken is waarin veel huidige letterkunde staat,
een aantal middeleeuwse gedichten opgenomen„ (p. 102). (De onbeholpen stijl is kenmerkend voor het proza van Kousbroek in deze
tijd.) Maar Braak heeft ook connotaties als
„doorbraak" en „braakliggend" land.
Net als Campert publiceert Kousbroek interpunctieloze en hoofdletterloze gedichten,
die echter wel rijmen, ook nadat de redactie in
de tweede aflevering heeft geconstateerd:
„Men is overal druk in de weer radicaal te breken met de traditionele versvorm" (p. 136).
Campert schaft in het tweede nummer onder
eigen naam het eindrijm af, maar handhaaft
het in de gedichten die hij bijdraagt onder het
pseudoniem Vincent Mureno. De vijf jaar tevoren beeindigde oorlog is demonstratief aanwezig in deze poezie:

de laarzen de kampen de smart
om jouw lichaam in een kuil ge[smeten
ik kan niet liefbebben zomaar
wanneer ik haar in mijn armen
[mem
omarm ik ook de ltjken die ik
Naar
zag liggen in de jaren zonder er[barmen (p. 116).

„Demonstratief", want onder zijn echte naam schreef de
dichter van deze regels tien jaar
later het gedicht „Niet te geloven", waarin hij zich verwondert over de onaangedaanheid
waarmee hij als pril dichter tijdens de bandeloosheid van de
bevrijdingsdagen („Alles zoop
en naaide") „de reine berk"
bezong.
In de literatuurgeschiedenissen wordt de oorlog voor de
naoorlogse poezie van minder Het derde nummer van „Braak" (juli 1950).
belang geacht dan voor het
meegedeeld, lijkt mij alleen interessant voor
proza. De experimentele dichtkunst wordt
een bepaald type lezers van Het Bureau, waar
doorgaans in verband gebracht met het Interdeze man voorkomt onder de naam A.P.
nationale modernisme, in het bijzonder het
Beerta. Renders voorziet de poezie van Lucedadaisme en het surrealisme. Op dit punt bevat
bert van biografisch commentaar en destilleert
de inleiding trouwens een merkwaardige teer de publicatiegeschiedenis van Apocrief /De
genspraak. „Van dada en surrealisme wisten
analphabetische naam uit. Hij heeft helaas echCampert en Kousbroek niets", schrijft Renter niets te melden over de uitgangspunten en
ders op p. 63. Maar op de laatste bladzijde van
de kenmerken van deze poezie en evenmin
de inleiding heet het: „De dichters van Braak
over de literair-historische plaats die Braak in
voelden zich verwant met het surrealisme,
dit verband toekomt.
vooral Kousbroek en Lucebert" (p. 94). Hoe
Vijftig is vijftig jaar geleden. Dit jubileum
zit het nu met Kousbroek?
heeft niet alleen geInspireerd tot de heruitgave
Renders verdient waardering voor de vlijt
van Braak, maar ook tot de vierde druk van Vijf5
waarmee hij feiten en feitjes heeft verzameld.
tigers. Deze bloemlezing verscheen voor het
Daaronder zijn leuke details, zoals de belangeerst in januari 1955, als laatste gezamenlijke
stelling van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
manifestatie van de Vijftigers. Het initiatief was
voor de niet alleen experimentele, maar ook
al niet meer genomen door de dichters, maar
communistisch georienteerd dichters en schildoor de directie van de Bezige Bij. Dit valt te leders. Het is echter ook wat vermoeiend weer
zen in het „Nawoord", weer van de hand van
het verhaal opgedist te krijgen over de rel in het
Hans Renders, waarmee deze druk is uitgebreid.
Stedelijk Museum, de uitval van Bertus Aafjes
en de enquetes van Elseviers Weekblad en Blurb.
Daaruit blijkt ook dat de nog steeds zeer leesbare inleiding van Gerrit Kouwenaar is ontstaan
De nadruk ligt bovendien sterk op het biografische en anekdotische randgebeuren en veel
tijdens de lezingenavonden waarmee de dichters het land doortrokken. Hij verdedigt daarin
minder op de literatuur. Dat Simon Vinkende nieuwe poezie, maar moest interne meningsoog zijn eerste homoseksuele ervaring had met
P.J. Meertens, zoals in een noot (p. 51) wordt
verschillen met de mantel der liefde bedekken.
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voegd, waarop de dichters voorlezen uit eigen werk. Op een
enkele uitzondering na betreft
het werk dat niet in de bloemlezing is opgenomen.
De directie van de Bezige Bij
stond in 1955 heel wat welwillender tegenover de experimentele poezie dan vijf jaar eerder. Toen maakte zij bepaald
geen haast met de uitgave van
Lucebert en werden de gedichten van Kouwenaar stelselmatig geweigerd. Bert Schierbeek,
vanaf 1950 redacteur bij de De ideeen-wand zoals te zien tijdens de tentoonstelling „All in Line" in het
Bezige
verdedigde hen. Hij Groninger Museum - Foto Merijn Bolink.
had een grote belangstelling
voor experimentele poezie en schilderkunst.
(wat natuurlijk nogal gratuit is), voortaan dit
Over deze combinatie gaat Bert en het beeld, sasoort voorstellingen, bijvoorbeeld de Julia Set,
mengesteld door Karin Evers. Het rijk geillusmaken door in grote steden gebouwen en intreerde boek bevat een schets van zijn leven en
frastructuur te slopen. Een in polyester uitgewerk, toegespitst op zijn contacten met Cobravoerd echtpaar als jukebox (man en vrouw houschilders als Appel en Corneille, maar ook met
den elkaars hand vast); na het inwerpen van
een kunstenaar als Lucassen. Hun werk is geremunten of insteken van betaalkaart kan men
produceerd, vergezeld van het, meestal poetieen selectie maken uit 250 volslagen onbekende,
sche, commentaar van Schierbeek.
maar kwalitatief uitstekende muziekstukken
Vijftig is definitief bijgezet in de literatuurafkomstig uit zeer veel verschillende culturen.
geschiedenis. Hetgeen niet betekent dat het
Beeld met twee in gietijzer gegoten vogeltjes;
werk van deze beweging min of meer bevredihet ene vogeltje heeft een elektrisch verwargend is beschreven. De hier gesignaleerde uitgamingselement binnenin en daardoor een roodven maken vooral duidelijk dat daaraan nog het
gloeiend kopje, het andere is verbonden met een
een en ander schort.
elektrische blazer die via de openstaande snavel
G.F.H. Raat
het gloeien van het andere vogeltje extra aanHANS RENDERS, Braak. Een kleine mooie revolutie tussen
wakkert. Hogedruk ballpoint: vulling met
Cobra en Atonaal. Met een facsimile-uitgave van het tijd1 Giga atmosfeer; zodra men ermee schrijft
schrift, De Bezige Bij, Amsterdam, 2000, 427 p.
knalt de inkt dwars door elke ondergrond."
Vijf 5 tigers. Een bloerrdezing uit bet werk van Rernco Campert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Bert SchierZomaar een aantal van de 186 overpeinzinbeek. Met een inleiding van GERRIT KOUWENAAR en een nagen,
meestal gepaard aan een verhelderende tewoord van HANS RENDERS, De Bezige Bij, Amsterdam, 2000,
100 p.
kening, die tot voor kort een muur sierden in
KARIN EVERS, Bert en bet beeld, De Bezige Bij, Amsterdam,
het Groninger Museum. (1) In het geweld van
2000, 192 p.
de exposities van Viktor & Rolf, en Inez van
Lamsweerde Vinoodh Matadin zette deze
muur aan tot reflectie. Hij hoorde bij de meer
Beeldende kunst
bescheiden expositie All in Line, het eerste museale overzicht gewijd aan Merijn Bolink (AmHet handschrift van de kunstenaar
sterdam 1967), vertegenwoordiger van de jongDe ambachtelijke conceptualiteit
ste generatie beeldhouwers die Nederland op
van Merijn Bolink
dit moment rijk is.
„Een bronzen beeld van twee mensen die elDomein van de tentoonstelling was het „laskaar aankijken en waarvan de blikken waterstratig" in te richten Coop Himmelb(1)au-pavillen zijn. In plaats van graancirkels te maaien
joen. Deze ruimte lijkt op een verlaten fabrieks-

hal die tot galerie is getransformeerd. Het paviljoen is berucht
vanwege de beroerde presentatie van oudere kunst, maar voor
de opstelling van het corps
van de werken van Merijn
Bolink leende het zich zowel
wat betreft vorm als symbolische, deconstructivistische
achtergrond merkwaardig goed.
Tussen twee touwtjes waren de
werken gerangschikt. De reeks
was echter geen lineaire afspiegeling in chronologie, of ontwikkeling (zo die er nu al is).
Het totale overzicht bestond
uit iets meer dan de helft van de
gehele productie van de afgeloMerijn Bolink, „Zonder titel (tijger)", 1995, polyester en metaal, 220 x 160 x
pen tien jaar (gemiddeld vijf
100 cm, Collectie Gemeente Enschede - Foto courtesy Galerie Fons Welters.
zes beelden per jaar). (2) Deze
staat in zijn brein een titel die zo raak is, dat hij
periode heeft een aantal beelden opgeleverd, die
er niet omheen kan. Wederzijds huwelijksbeals je ze eenmaal hebt gezien in het geheugen gegrift blijven. Wat te denken van twee piano's, die
drog (1992) is er zo een. Een tafelventilator, tot
en met het snoer aan toe, is ontsproten uit het
bij nadere bestudering er een blijken te zijn gehout van een drankkastje, dat op zijn beurt is
weest, maar dan gefileerd. Een zilveren bestek
en een rundertong verwisselden van vorm: het
geconstrueerd uit ventilatorplastic en -metaal.
bestek werd omgesmolten en de tong gesneden
Het liefst maakt Merijn Bolink juist beelden
in de vorm van een lepel en een vork. Eten of gedie op het eerste gezicht het handschrift van de
geten worden!? Een ander icoon is het beeld van
kunstenaar ontberen. Het zijn objecten die net
een tijger die door een rooster loopt en er aan de
doen alsof ze er altijd zo hebben uitgezien en zo
andere kant als gesneden friet weer uitkomt. Hij
bedoeld zijn. Een van mijn persoonlij ke favorieten is een werk uit 1997, zonder titel (caketafel).
deelt zich als de bezemstelen uit Disney's ToveOp een normale tafel zijn alle ingredienten voor
naarsleerling (Fantasia): elke frietstengel heeft
een tijgerkopje aan het uiteinde.
het maken van een cake uitgestald, kwistig bestrooid met bloem. De gematerialiseerde schaduwen - het aluminium cakeblik heeft een platBeeld en taal
geslagen aluminiumblikken schaduw, de plastic
Bolink heeft in 2000 niet stilgezeten.
beslagkom heeft een dito plastic duistere zijde
en zo verder - lijken geheel natuurlijk, nog echNieuw werk was in Groningen her en verspreid aanwezig en aan de omvangrijke ideeenter dan echt zelfs. Maar zoiets kan natuurlijk alleen in een werk van Merijn Bolink en juist daar
wand is al gememoreerd. Hij had niet alleen inzit de signatuur.
vloed op de inrichting - de 186 concepten
waren niet toevallig getekend op een wand parallel aan de hoofdopstelling Bolink leverde
Ontledingen
ook verantwoordelijk alle bijschriften (nu eens
letterlijk te nemen, want handgeschreven).
Kortsluiter is hij genoemd; materiaal- of
Taal is, zo blijkt ook uit de ideeenwand, een bezelfs zielsverhuizer ook wel. Recensenten blijlangrijk ingredient bij Bolink. De titels van
ken graag een label op Merijn Bolink (o. a. winzijn beelden zijn niet zelden woordgrapjes.
naar van de Charlotte Kohlerprijs in 1997) te
Toch wil hij liever niet te veel richting geven,
willen plakken, misschien juist omdat wat hij
waardoor bepaalde interpretatietakken bij
doet niet of nauwelijks aansluit met wat er om
voorbaat afsterven en dus komen er ook nogal
hem heen gebeurt. Natuurlijk zijn er - al dan
wat beelden „zonder titel" voor. Soms ontniet bewuste - inspiratiebronnen aan te wijzen
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onder huidige en vroegere generaties kunstenaars, maar de
werkelijke inspiratie haalt Bolink uit zijn eigen (belevings)wereld. Met zijn werken
neemt hij zelfs een standpunt
in in het actuele discours over
de genetische manipulatie. Hij
onderscheidt zich in feite alleen van de knutselende celbiologen, doordat hij zich niet
met levende have bemoeit.
Merijn Bolink is een sneldenker en een meester in het
maken van associatieve sprongen. Het houdt bij hem echter
niet op bij het conceptuele.
Nauwgezet en met grote precisie werkt hij zijn ideeën uit.
Arno Kramer, een van zijn docenten aan de AKI (Enschede),
merkt daarover in de Groningermuseumkrant op, dat hij
vermoedde dat Bolink „zich
voorbereidde op een of ander
kampioenschap figuurzagen."
Beperkingen in materiaalgebruik en technieken zijn er om
overwonnen te worden en dus Merijn Bolink„Zonder titel (caketafel)", 1997, diverse materialen, 175 x 110
maakt Bolink ogenschijnlijk x 150 cm, Collectie kunstenaar - Foto courtesy Galerie Fons Welters.
net zo gemakkelijk veertien
Ontwikkeld
kinderwagens uit de veertien materiaalsoorten
van een gevonden exemplaar, als dat hij werkt
Twee werken uit 2000 verwijzen misschien
met polyester, giethars, was, brons en opgezette dieren.
naar een nieuwe richting die Merijn Bolink
inslaat. Een platte weergave van een boom,
Een hoofdmotief bij al zijn werk is de wil
van Bolink om het voorwerp, waar hij zijn lusmaar met wortelstelsel en het halve krukje
ten op loslaat, geheel te doorgronden. Hiertoe
waaruit deze boom is voortgekomen - een
haast sacraal-cyclisch werk -, sluit nog geheel
ontleedt hij zijn vondsten (dikwijls maakt hij
gebruik van bestaande objecten) tot op de
aan bij zijn „traditie". Daarnaast hangt het abkern, denkt dan „bond (of willekeurig welk
stracts werk Big Pink and Mahogany Abstract.
voorwerp hij onder handen krijgt), jou ken
Wel dezelfde werkwijze - hiervoor sneuvelde
ik". Dan gaat hij een stap verder. Bij het weer
een bankje uit het ouderlijk huis - maar zonder
in elkaar zetten, vindt er een transformatie
figuratieve voorstelling. Hier heeft Bolink de
plaats, tot er jets ontstaat dat eigenlijk alleen te
expressiviteit de vrije ruimte gegeven. Het is de
omschrijven is als „typisch Bolink". Een aanvraag of het bij een experiment blijft, of dat we
doenlijke „knuffelkrokodil" is schub voor
in de toekomst minder „grapjes" (zelf houdt
schub getransformeerd vanuit een opgezette alhij niet zo van deze omschrijving) moeten verligator. Hij bedacht - en maakte - de appelsiwachten.
naasappel (vruchtvlees van de sinaasappel in de
Er is wel gesuggereerd dat de inhoud bij het
huid van een appel), maar ook een vogel uit celwerk van Bolink soms ver of moeilijk te zoeluloid, waarbij op de film natuurli jk ooit een
ken is. Toch maakt dat mijns inziens juist deel
vliegtuig was te zien.
uit van de kracht van het werk. Natuurlijk

zijn er intenties in de werken gelegd. Maar
juist de veelheid aan nieuwe associaties die de
typische Bolinks oproepen, de door hem zelfs
gewenste meerduidige betekenislagen, zorgt
ervoor dat zijn werken (je) bijblijven en steeds
verversen.
Wie de werken uit 2000 op een rijtje zet,
zou kunnen opmerken dat er een zekere vervlakking optreedt. Dat betreft echter alleen de
vorm. Meer en meer worden de objecten voorwerpen voor aan de muur: een ode aan zijn
overgrootvader, het werk U can't do this here,
de-boom-uit-een-krukje en het abstracte werk.
Plat wordt het echter nergens. Voor de critici,
die van mening zijn dat „de Wet van Bolink",
zoals Arno Kramer het noemt, te eenduidige
of kleine associatieve sprongen begint op te leveren, maakte Merijn Bolink een Open Deur.
Deze was helaas niet op de tentoonstelling aanwezig, maar geeft aan dat Bolink voortdurend
op zijn hoede is voor zijn eigen wetmatigheden. (3)
Voor de tentoonstelling in Groningen maakte Bolink een tamelijk onzichtbare geluidsinstallatie. Wie tussen twee wanden doorliep,
kreeg de gecomprimeerde versie te beluisteren
van de zes cellosuites van Bach. Duur: slechts 0,2
sec per suite. Er bestaat een flipboekje
van Bolink uit 1996. (4) In het filmpje dat zich
voor de ogen van de beduimer voltrekt, verandert de Nederlandse, gestileerde leeuw in een
Afrikaanse leeuwin. De als ambachtsman te
boek staande Bolink merkt op het omslag onder
andere op: „Het liefst zou ik in hetzelfde tempo
[minder dan de seconde die nodig is voor de
leeuwentransformatie] beelden maken: een
woordenboek in een flits in een mooi woord
veranderen ..." Bij de suites is hij dichtbij zijn
streven gekomen.
Frank van der Ploeg

Noten:
Werk van Merijn Bolink is regelmatig te zien bij Galerie
Fons Welters, Amsterdam
(1)All in line was van 18 november 2000 t/m 15 april 2001 te
zien in het Groninger Museum.
(2) Er zijn twee monografieen verschenen met betrekking tot (het werk) van Merijn Bolink. De meeste beelden
die in Groningen werden getoond, worden in beide boekjes behandeld: K. SCHIPPERS, e.a., There must be a simple way ...
to make everything quite clear, Breda (Artimo) / Amsterdam
(Galerie Fons Welters) 1999, ISBN 90 75380 11 9 en: J. BOOMGAARD en S. LUTTICKEN, Merijn Bolink, Rijssen (New Sculpture Museum) 1999, ISBN 90 803658 4 x.
(3) Voor een afbeelding van de deur en een meer materiaaltechnische benadering van het werk van Bolink, zie: FRANK
VAN DER PLOEG, „Het reorganiseren van de werkelijkheid",
interview met Merijn Bolink, in: kM 34 (zomer 2000),
pp. 7-10.

(4) Uitgegeven ter gelegenheid van een tentoonstelling
in het Gemeentemuseum Helmond (16 maart t/m 19 mei
1996).

Groot talent zit soms in een klein boekje.
„Antwerpen, een statistiek handboekje,
over de jaren 1918 - 1928"

Werk van schilders, beeldhouwers en grafici
overleeft in musea, prentenkabinetten en privecollecties. Het werk van ontwerpers van reclame en gebruiksgrafiek verdwijnt meestal
in de papiermand. Wat bewaard blijft in de vorm
van naamkaartjes, briefhoofden, folders of brochures, wordt doorgaans anoniem opgeslagen
in allerlei archieven. Vanaf de twintiger jaren
waren tal van die ontwerpen nochtans het werk
van originele, scheppende kunstenaars. In
Nederland is de aandacht voor dat soort kunst
altijd veel groter geweest dan in Belgie. De
catalogi die Piet Zwart maakte voor de Nederlandse Kabelfabriek of de advertentiefolders
van Paul Schuitema voor de firma Berkel, worden daar al lang gekoesterd als belangrijke
kunstwerken.
Het is duidelijk dat Belgie geen pioniers van
dezelfde kwaliteit heeft voortgebracht op dat gebied, maar dat belet niet dat er toch interessante
experimenten hebben plaatsgehad. Zo kondigde het tijdschrift De Boekenkast (1) in februari
1930 de publicatie aan van een boekje dat als zeer
belangrijk en verrassend nieuw werd omschreven. Het verscheen bij uitgeverij De Sikkel onder de titel Antwerpen, een statistiek handboekje
over de jaren 1918-1928. (2) De auteur, Dr. J. A.
Goris (beter bekend onder zijn pseudoniem
Marnix Gijsen), was op dat ogenblik kabinetschef van de Antwerpse burgemeester Frans van
Cauwelaert. In enkele tientallen bladzijden
wordt aan de hand van cijfers, tabellen en allerlei
figuren, een overzicht geboden van de voornaamste demografische en economische ontwikkelingen van de stad Antwerpen sinds de
Eerste Wereldoorlog.
Inhoudelijk heeft het werkje niet meer te
bieden dan alle andere publicaties van dien
aard, maar de vormgeving is wel degelijk baanbrekend voor die tijd. Wie was nu de ontwerper? Het colofon vermeldt: „De verzorging
van dit boekje geschiedde door 'Studio Novio'. Teekeningen van Jos. Leonard. Druk van
H. Wellens, W Godenne en c°. Brussel 1930."
Het geheel is zo helder en fris en vertoont zo'n
grote eenheid van stijl, dat slechts een persoon
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verantwoordelijk kan zijn geweest voor het totaalconcept. In dat geval komt enkel Leonard
in aanmerking.
Moderne hierogliefen
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Jos Leonard is bij het kunstminnendpubliek
beter bekend als jeugdvriend van Paul van Ostaijen en als beeldend kunstenaar die deel uitmaakte van de Antwerpse avant-garde. Hoewel
zijn vroeg plastisch werk vaak eclectisch aandoet, evolueerde hij al snel in de richting van de
abstracte kunst. Via zijn fascinatie voor het constructivisme, het Bauhaus en De Stijl, kwam hij
samen met Jozef Peeters en andere kunstenaars
van de Antwerpse avant-garde - in aanraking
met de ideeen over een gemeenschapskunst.
Vanaf 1924 begon hij zich dan ook steeds meer
toe te leggen op publicitair werk en allerlei vormen van toegepaste grafiek. Toch was Leonard
volledig autodidact op dit gebied. Er bestond op
dat ogenblik in Belgie trouwens geen opleiding
voor grafische vormgevers of typografen. Het
was wellicht daarom dat hij vanaf 1924 is gaan samenwerken met de Mechelse meester-drukker
Willy Godenne. Samen richtten ze „Studio Novio" op. (3) Willy Godenne, een vakman met
een uitgebreide culturele bagage, stelde Jos Leonard in staat dit gespecialiseerde domein langzaam te veroveren. (4)
Pas nadat ze een aantal jaren hadden samengewerkt, waagde Leonard zich geleidelijk aan
het echte boekontwerp, in de huidige betekenis van het woord. Hoewel het Statistiek handboekje niet veel meer is dan een uit de kluiten
gewassen brochure, kan het gezien worden als
een belangrijke stap in zijn evolutie naar de
echte boekarchitectuur. Het boekje heeft een
smal formaat (115 x 247 mm), de heldere en
nuchtere teksten zijn gezet in de Futura en het
bevat talloze eenvoudige, maar zeer sprekende
illustraties in rood en zwart.
„Het doel van dit boekje, zo staat in het voorwoord te lezen, is in enkele bladzijden, bij middel van enkele cijfers en lijnen, aan te tonen welk
een reusachtige vlucht deze stad en haven in het
laatste decennium hebben genomen." Leonard
deed echter meer dan cijfers op lij nen afzetten en
drukte de statistische gegevens uit aan de hand
van aanschouwelijke figuren, al dan niet gecombineerd met een grafiek. Het gebruik van dit
snort beeldstatistieken is tegenwoordig heel gewoon, maar in 1930 was het nog een verfrissende
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nieuwigheid. Het idee was afkomstig van de
Weense socioloog en filosoof Otto Neurath. (5)
De zogenaamde „Weense methode" was slechts
een van de initiatieven waarmee deze sociaal bewogen intellectueel naar een grotere democratisering van de kennis streefde. Aan de hand van
sterk gestileerde, maar steeds heel herkenbare
symbolen achtte hij het mogelijk saaie wetenschappelijke materie toegankelijk te maken
voor de gewone mensen. Die hadden het recht
om inzicht te krijgen in hun eigen situatie. De
methode was vooral gericht op het onderwijs,
het verkeer en het tentoonstellingswezen. Neurath maakte bij voorkeur gebruik van gekleurd
papier, waaruit hij zijn figuren knipte. Pas toen
de graficus Gerd Arntz omstreeks 1929 op het
idee kwam ze in linosnede om te zetten en zo nog
strakker te stileren, groeide de vondst uit tot een
grootschalig en langdurig succesverhaal. (6)
Ontwerpers uit verschillende landen - de
Rus El Lissitsky, de Duitser Jan Tschichold, de
Tsjech Augustin Tschinkel en Rudolf Modley
uit de Verenigde Staten - waren snel vertrouwd

met deze „moderne hierogliefen". Otto Neurath en Gerd Arntz deden er ook alles aan om
hun idee zo breed mogelijk te verspreiden en
werkten aan een „International System of
Typographic Picture Education", afgekort
„Isotype". (7) Hoe Jos Leonard op de hoogte
raakte van dit nieuwe systeem is niet bekend,
maar vermoedelijk gebeurde dit via zijn contacten met de Nederlandse kunstwereld. Willem Sandberg, die in 1927 in Wenen had gestudeerd en er al heel vroeg in contact was
gekomen met Neuraths innoverende werk,
ontwierp zijn eerste beeldstatistieken voor de
tentoonstelling „Arbeid voor onvolwaardigen" in Amsterdam in 1928. (8) Het jaar daarop publiceerde hij een brochure over de
methode. De Nederlandse schilder en graficus
Peter Alma werd zowat een specialist terzake
en wijdde in 1929 een nummer van het tijdschrift Wendingen aan het fenomeen. (9) Aangezien De Sikkel het Statistiek handboekje
begin 1930 uitgaf, kan men er van uitgaan dat
ook Jos Leonard zijn eerste beeldstatistieken
nog in 1929 ontwierp. Hij was er dus wel heel
snel bij. (10)
Wie goed kijkt, ziet dat Leonard de Weense methode niet altijd consequent heeft toegepast. De afbeeldingen waarmee de statistische gegevens gevisualiseerd worden, zijn nu
eens wel, dan weer niet aftelbaar. Dit betekent
dat de variaties in grootte van de figuren de
verhoudingen van het cijfermateriaal niet
exact weerspiegelen. Leonards beeldstatistieken neigen met andere woorden nog meer
naar il-lustraties dan naar echte statistische
voorstellingen. Daardoor is hij bijna steeds
verplicht om de iconen te combineren met een
grafiekin de vorm van ongelijke balkjes of cirkelsegmenten. (11) De kleur is beperkt tot wit,
zwart, rood en grijs en de meeste tekeningen
zijn puur tweedimensionaal, helemaal conform aan Neuraths idee. Het verrassende is
dat, hoe opvallend de stilistische verwantschap
met Arntz of Sandberg ook moge zijn, de
geblokte figuren in voor- en zijaanzicht of de
gestileerde huisjes en kranen ook perfect aansluiten bij Leonards eigen tekenstijl.
Futura

Minstens zo vernieuwend als de toepassing
van de beeldstatistieken was Leonards keuze
voor het Futura lettertype van de Duitse ont-

werper Paul Renner. Met deze heldere, schreefloze letter, waarbij elke kalligrafische herinnering achterwege was gelaten, heeft Renner willen tegemoet komen aan de behoeften van een
maatschappij die stilaan beheerst werd door de
machine. Renner was echter niet de enige die
eraan dacht een puur functionele schreefloze
te ontwerpen. Zowel in het Bauhaus-milieu als
bij de medewerkers van De Stijl zijn tal van
schreefloze letters bedacht op basis van een zo
strak mogelijk geometrisch stramien. Het Futura-ontwerp onderscheidde zich echter van
dit soort alfabetten doordat het als enige ook
een echt bruikbare letter opleverde, die vanaf
1927 met succes in de handel werd gebracht.
Renner maakte niet alleen een apart ontwerp
voor de verschillende corpsen, maar alle tekens
- dus niet alleen de kapitalen en de onderkasten, maar ook de cijfers, de ligaturen en zelfs de
interpunctie - werden heel subtiel op elkaar afgestemd.
In de jaren twintig gingen idealisme en grafische vormgeving hand in hand. Ook in Belgie leefde bij de avant-garde de idee dat kunstenaars een rol te vervullen hadden in de
maatschappij en dat een goede vormgeving een
bijdrage kon leveren aan een betere samenleving. Het maatschappelijk engagement dat samenhing met de beeldstatistieken moet Jos
Leonard sterk hebben aangesproken. Hij had
immers mee gediscussieerd over de „gemeenschapskunst" tijdens de eerste officiele vergaderingen van het tijdschrift Ruimte. Die bijeenkomsten vonden plaats in de uitgeverij De
Sikkel, die in 1919 door Eugeen de Bock was
opgerichL De gedachte aan een gemeenschapskunst kwam ook herhaaldelijk ter sprake in
het constructivistische tijdschrift Het Overzicht of tijdens lezingen op het „Eerste" en het
„Tweede Kongres voor Moderne Kunst". Bij al
deze initiatieven was Jos Leonard nauw betrokken.
Diezelfde maatschappelijke bekommernis
vonden we verrassend genoeg ook terug bij Paul
Renner, die met de Futura niet meteen een puur
commercieel project voor ogen had. Hij wilde
een universele letter die over de taal- en staatsgrenzen heen alle mensen kon dienen. (12)
Onder meer daarom combineerde ook Otto
Neurath zijn beeldstatistieken systematisch
met de Futura nadat Jan Tschichold hem op het
lettertype had geattendeerd. Zowel de Futura
als de beeldstatistiek waren ontstaan uit de mo-
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dernistische overtuiging dat gereduceerde en
vereenvoudigde vormen sneller hun weg konden vinden naar het publiek.
„Le Futura maigre c'est comme des jeunes
arbres qui vont fleurir!" (13) zei Leonard ooit
tegen Willy Godenne en reeds in 1928 zijn er
ontwerpen van Studio Novio bekend waarin
de Futura zowel voor reclamefolders als voor
langere teksten werd gebruikt. (14) Maar in
het Statistiek handboekje bewijst Jos Leonard
dat zijn typografische vaardigheden verder
reikten dan de keuze van een letter alleen. Zo
is er het opvallende formaat, waarvan de verhouding tussen hoogte en breedte eerder zelden voorkomt. Het is een duidelijke en simpele verhouding van ongeveer 1: •N/5. De enkele
boekpagina ziet er zeer slank uit, terwijl het
opengeslagen boek een aangename, nagenoeg
vierkante vorm heeft. De gebruikelijke margeprogressie is hier visueel tenietgedaan door
verticaal een grijze lijn in het snijwit te plaatsen die even ver van de onderste als van de
bovenste rand ophoudt. Horizontaal is een
rode lijn aangebracht, die afloopt aan de bladrand. Daardoor zijn de marges optisch gelijkwaardig, wat een strak geometrische structuur
oplevert, die ook in later werk van Leonard
terug te vinden is. De tekst is rigoureus uitgevuld en de woorden werden zorgvuldig gespatieerd, wat nogmaals wijst op een feilloze
samenwerking met de zetter en de drukker. Er
zijn geen inspringingen waardoor ook het
tekstblok heel strak kan blijven. Het verlies
aan articulatie wordt opgevangen door de vele
illustraties en het veelvuldig gebruik van wit.
Hieruit blijkt dat Jos Leonard goed op de
hoogte was van een aantal normen die golden
in de Nieuwe Typografie. Opnieuw profileerde hij zich als een voorstander van het modernisme en van de nieuwe zakelijkheid.
Gelo of in emancipatie

Achteraf bekeken is dit bescheiden boekje
een uniek document dat een heel tijdvak in
beeld brengt. De uitgave ervan was slechts
mogelijk omdat een aantal kunstenaars en
intellectuelen koppig geloofden in de maakbaarheid van de wereld. Ze waren bereid het
terrein van de typografie uit te breiden naar
meer prozaische gebieden als groeicijfers en
statistieken, omdat ze er een probaat middel in
zagen voor de ontwikkeling en emancipatie

van de massa. Wat een zoveelste saai overzicht
met tabellen en grafieken voor specialisten
kon worden, groeide uit tot een aantrekkelijke
en zeer leesbare publicatie, gericht naar een
breed publiek. Daar was een verlichte geest
voor nodig als Jan Albert Goris die een
dergelijk project er bij de stad Antwerpen kon
doordrukken. Als jonge schrijver had Goris
zich al aangetrokken gevoeld tot het humanitaire expressionisme dat streefde naar meer
broederlijkheid. Typisch daarvoor is zijn gedicht Lof-Litanie van den Heiligen Franciscus van Assisie, dat gepubliceerd werd in
Ruimte in 1920 en het jaar daarop bij De
Sikkel verscheen, met illustraties van Jos Leonard.
Tien jaar later vonden dezelfde protagonisten elkaar terug, dit keer niet bij de uitgave van
een dichtbundel, maar met een totaal nieuw
project dat traditioneel buiten het territorium
van de kunst werd geacht. Leonard had intussen in „Studio Novio" de finesses van het vak
geleerd via zijn omgang met Godenne. Deze
bevlogen drukker bezat het kapitaal en de
technische know how die het mogelijk maakten dat ze samen het artisanaal en amateuristisch niveau konden overstijgen waarop andere
gelnteresseerde Belgische kunstenaars in dit
domein waren blijven steken.
Katrien van Haute
Noten
(1) De Boekenkast, 2 (1930), 5, p. 77. De Boekenkast, Nieuwsblad voor het Nederlands boek in Vlaanderen, was een maandblad van de „Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche
Boekwezen".

(2) Er verscheen ook een Engelstalige versie. Van beide uitgaven wordt een ongeschonden exemplaar bewaard in de
universitaire bibliotheek Moretus-Plantin in Namen; met
dank aan mevr. Agnes Gamy voor de afbeeldingen.
(3) Er zijn in het buitenland gelijkaardige initiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld de Werbe-Bau Studio van Max
Burchartz en Johannes Canis (een soort reclamebureau, opgericht in 1924). UTE BRUNING, „Typographie constructiviste et publicite", Art et Pub, Editions du Centre Pompidou, Parijs 1990, p. 293; Ook Kurt Schwitters richtte in
Hannover zijn Merz-Werbezentrale op en in 1928 richtte
hij de „ring neue werbegestalter" op met ondermeer de typografen Jan Tschichold en Georg Trump en de kunstenaars-ontwerpers Vordemberge, Max Burchartz, Robert
Michel, Willi Baumeister, Walter Dexel en Cesar Domela.
Later sloten ook de Nederlanders Piet Zwart en Paul Schuitema zich erbij aan. KEES BROOS, Mondriaan, de Stijl en de
Nieuwe Typografie, De Buitenkant, Amsterdam 1994, p. 98.
(4) Willy Godenne heeft zich omstreeks 1930 geassocieerd
met de drukker Henry Wellens en sindsdien werkten zij geregeld onder de naam „Weliens, Godenne en co." De formule van Studio Novio bleef echter onveranderd verder bestaan.
(5) Otto Neurath was in Wenen directeur van het Instituut
voor Maatschappij en Economie en had onder in het stadhuis een ruimte ingericht die hij het „Gesellschafts and
Wirtschaftsmuseum" noemde en waarin hij met beeldstatistieken de ontwikkelingen en samenhangen in het socialistische Wenen liet zien. ANK LEEUW-MARCAR, Willem Sandberg portret van een kunstenaar, Meulenhoff, Amsterdam
1981, p.12.
(6) Linoleum was toen een nieuw materiaal dat ook door de
plastische kunstenaars werd ontdekt als modern alternatief
voor het houtblok; GERHARD KALDEWEI, Linoleum, History,
Design, Architecture, 1882-2000, Hatje Cantz, OstfildernRuit 2000.
(7) FILIP BOOL, KEES BROOS en GERD ARNTZ, Gerd Arntz: kritische grafiek en beeldstatistiek, Haags Gemeentemuseum,
Den Haag 1976, p. 52
(8) Willem Sandberg was grafisch ontwerper, maar kreeg
vooral bekendheid als conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam.
(9) KEES BROOS en PAUL HEFTING, Een eeuw Grafische Vormgeving in Nederland, L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen
1993, p. 125.
(10) In zijn eigen geboortestad Antwerpen kon Leonard
een zuiver staaltje van goede beeldstatistiek bekijken op de
door Piet Zwart vormgegeven panelen van een PTT-tentoonstelling, maar toen schreef men al 1930.
(11) In latere beeldstatistieken voldeed hij wel aan de eisen
van Otto Neurath. In het Prentenkabinet van Antwerpen
worden vier ontwerpen bewaard die aan de hand van huisjes, waterkranen, gestileerde mannen en vrouwen een evolutie laten zien van de huisvesting, het waterverbruik en
dergelijke tussen 1920 en 1938. Hierop is duidelijk te zien
hoe hij bijna millimetergewijs vooraf de verhoudingen van
een figuur met potlood afbakende en daarna inkleurde met
plakkaatverf. Antwerpen, Stedelijk Prentenkabinet, inv.
nrs. 13424-13425
(12) De sociale gedrevenheid die schuilgaat achter deze letter kan onmogelijk losgekoppeld worden van het politieke
klimaat dat toen in Duitsland heerste en die ook de typografen in twee kampen verdeelde. Met de futura - en ook
met de andere nieuwe schreefloze ontwerpen en universele
alfabetten - trachtte Renner weerstand te bieden tegen het
obligate gebruik van de oer-Germaanse Fraktur.
(13) Mechelen, Stadsarchief, Varia, V810/2: Dagboeken van
Willy Godenne, dl II, p. 24
(14) Reeds in 1927 kocht Henry van de Velde de eerste en
meer experimentele versie van de Futura aan voor de drukkerij van de zopas opgerichte school in de abdij van Ter Kameren. Verder bleef het gebruik van het lettertype de eerste
jaren na zijn verschijnen eerder een marginaal verschijnsel
in Belgie.

Architectuur en nationale identiteit
De pogingen om de uitgesproken identiteit
van de Belgische - en in het bijzonder de
Vlaamse - architectuurproductie te beschrijven, in beeld te brengen en als dusdanig te promoten, zijn de laatste jaren nog nauwelijks bij
te houden. In talloze tentoonstellingscatalogi
en publicaties worden vaak zeer uiteenlopende
oeuvres met elkaar verbonden, door te wijzen
op een onderliggende ontwerpcultuur, een paradigma. Zo wordt onder meer gewezen op de
sterk individualistische instelling van de architecten en hun afkeer voor overheidsstructuren,
of op hun zoektocht naar eenvoud, terwijl ook
begrippen als de gemeenplaats en de achterkeuken de revue passeren. Formele ontwerpprincipes, ontwerphoudingen en gebouwde
banaliteit worden in de bespreking schijnbaar
probleemloos in elkaar geschoven ter verdediging van een vermeende nationale - of Vlaamse
- identiteit.
Homeward. Hedendaagse architectuur in
Vlaanderen is een poging om een nieuw para-

digma voor de hedendaagse Vlaamse architectuur te ontwikkelen, een paradigma op stedenbouwkundige basis. Dat is althans wat Steven
Jacobs in zijn inleiding als doelstelling van
deze publicatie naar vorenschuift. In plaats
van een nieuw paradigma toe te voegen, lijkt
het boek zich echter veeleer te willen afzetten
tegen de bestaande paradigma's, of het etiket
„Vlaams" in het algemeen. Het enige wat de
tien gepresenteerde ontwerpen (negen gebouwen en een stedenbouwkundig ontwerp) echt
lijkt te verbinden, is hun locatie. Zij zijn
immers allemaal gebouwd of gedacht voor en
in Vlaanderen, als we Brussel (Xaveer de Geyters voorstel voor de herinrichting van het
Europakruispunt en de galerie Meert Rihoux
annex bijhorend penthouse van Paul Robbrecht en Hilde Daem) - even chauvinistisch als
de auteurs - tot het Vlaamse grondgebied rekenen. Maar waarin verschilt deze publicatie dan
van de Jaarboeken Architectuur Vlaanderen, die
de architecturale productie in Vlaanderen
tweejaarlijks publiceert in woord en beeld?
Door hun beperkte selectie van ontwerpen
willen de auteurs in ieder geval de korte
descriptieve teksten uit de jaarboeken vermijden. Bovendien wordt een eind gemaakt aan
de hierin gebruikelijke tweedeling tussen een
scherpe analyse van de morfologie van het
Vlaamse landschap en de verheerlijking van
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geisoleerde en autonome architectuurobjecten. De auteurs beklemtonen met name de
contextuele factoren waarin de productie van
enkele toonaangevende ontwerpen tot stand is
gekomen, of ze beschrijven de manier waarop
architecten omspringen met de specifieke stedenbouwkundige en landschappelijke condities en hoe zij die in hun ontwerp betrekken.
Hoewel verrassingen in de selectie uitblijven alle projecten zijn al aan bod gekomen in de
jaarboeken of in andere overzichtswerken toch is deze aanpak verdedigbaar en zelfs toe te
juichen. Als lezer kan men zich daarom rekenschap geven van de problemen en uitdagingen
die zich vandaag de dag in Vlaanderen stellen
op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw (perifere stadsontwikkeling, suburbanisering, lintbebouwing, enz.) en hoe die
impliciet of expliciet doorwerken op het
niveau van het ontwerp. Het in het boek opgenomen statistisch materiaal inzake woonpatronen en grondgebruik in Vlaanderen ondersteunt de globale aanpak, maar wordt verder
niet of nauwelijks in de tekst verwerkt.
In zijn aforistische bijdrage aan Homeward
beschouwt filosoof Dieter Lesage de nationale
of culturele identiteit van Vlaanderen terecht
als een artificiele constructie, als een kunstmatige begrenzing. Wellicht kan hetzelfde gezegd
worden van de Nederlandse identiteit van de
architectuur die in twee recente publicaties
aan de orde wordt gesteld: Het kunstmatig
landschap. Hedendaagse architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland
onder redactie van Hans Ibelings en Superdutch. De tweede moderniteit van de Nederlandse architectuur van de hand van Bart Lootsma.

Toch beklemtonen beide auteurs, die ook
meewerkten aan het Jaarboek Architectuur in
Nederland 99-00, de behoefte van Nederlandse
architecten om terug te grijpen naar de eigen
culturele traditie en identiteit. Ibelings en
Lootsma aarzelen niet om daarbij te verwijzen
naar de calvinistische en humanistische kritiek op de wereldse weelde in de Gouden
Eeuw, die de Nederlandse mentaliteit nog
steeds diepgaand beinvloedt, of naar de traditie in de omgang met de gebouwde omgeving,
die - zoals dat het geval was bij de grote waterwerken - gebaseerd is op een nuchtere en pragmatische inzet van technologie en planning.
Het is genoegzaam bekend dat in Nederland,
anders dan in Belgie, alles gereguleerd is: elke

vierkante kilometer is er aan planning onderworpen. Zelfs de vrijplaatsen en hangplekken
voor jongeren, junks en prostituees zijn er ontworpen en geinstitutionaliseerd in gedoogzones, tippelstroken en afwerkplaatsen. Bo-vendien kent Nederland een sterke overlegcultuur
- het zogenaamde poldermodel - waarin iedereen zijn of haar zegje kan doen. Het poldermodel biedt echter weinig ruimte voor radicale voorstellen, omdat zij vaak gesmoord
worden in het streven naar consensus en compromis. Desondanks ontwaren Ibelings en
Lootsma in recente Nederlandse architectuurpraktijken geheel nieuwe manieren om op
deze situatie in te spelen door het potentieel
op te sporen dat in de opdracht verborgen ligt.
Door inventief en creatief om te springen met
de beperking van de bestaande regels - by
door ironie of extreme logica - weten de ontwerpers zich te ontdoen van hun ijzeren greep.
Ibelings stelt dat het Nederlandse landschap kunstmatig is en als zodanig maakbaar.
Het idee van maakbaarheid van het (stads-)
landschap zou de creativiteit van ontwerpers
in de jaren '90 opnieuw stimuleren. De vrijheden die dit bewustzijn voor architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
met zich meebrengt zijn het onderwerp van
deze publicatie. Daar waar in Homeward een
diepgaande reflectie wordt opgebouwd aan de
hand van getoonde projecten, verworden ze in
Het kunstmatig landschap echter tot een soort
van achtergrondmuziek bij het oppervlakkig
gevoerde betoog. Ibelings biedt een overzicht
van meer dan honderddertig projecten van
ruim zestig Nederlandse architectenbureaus.
De bespreking van de verschillende projecten
is tot een minimum herleid en wordt telkens
verbonden met een bepaald trefwoord. Samen
vormen zij een soort „lexicon" van de Nederlandse architectuur. De collage van beeld- en
tekstmateriaal maakt het boek tot een typisch
product van de postmoderne tijd waarin we
leven en waarin architectuur steeds meer
„geconsumeerd" wordt. Negen achtergrondverhalen en een selectie van de belangrijkste
teksten over Nederlandse architectuur die in
de afgelopen jaren verschenen zijn, verlenen
het boek toch de nodige serieux.
Bart Lootsma presenteert in Superdutch
twaalf „radicale" ontwerpbureaus (waarvan
MVRDV, Neutelings Riedijk en OMA het
meest bekend zijn) die een internationale orien-

tatie combineren met typisch Nederlands realisme en zakelijkheid. Dat Lootsma deze
bureaus „radicaal" noemt is verwonderlijk, omdat ze zonder uitzondering en met een opvallend gemak in de Nederlandse architectuur-cultuur zijn opgenomen. Zijn betoog cirkelt rond
het aan de sociologen Ulrich Beck en Anthony
Giddens ontleende begrip „tweede moderniteit", die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van talloze nieuwe regels en reguleringen,
door inspraak en jurisprudentie. Voor de architect betekent dit dat hij niet 'anger te maken
heeft met een context die zuiver morfologisch
of typologisch bepaald is, maar met een context
waaraan meer onzichtbare lagen van regels, bepalingen en eisen van verschillende partij en zijn
toegevoegd (eisen inzake klimaatbeheersing, lawaai, veiligheid, brand, maar ook individuele
wooneisen op het vlak van privacy by.). De door
Lootsma besproken ontwerpbureaus geven
zich rekenschap van het krachtenveld van de
moderne tijd en verdiepen zich in de vraag hoe
zij dat krachtenveld kunnen sturen. Ze brengen
de randvoorwaarden en regels in kaart (d.m.v.
diagrammen, statistieken, datascapes e.d.) om
zich een zekere bewegingsvrijheid te kunnen
veroorloven en hun geheime agenda te kunnen
verwezenlijken. Het boek presenteert een uitgebreide keuze aan interessante en vaak innovatieve gebouwen die aan deze architectuurpraktijk
beantwoorden. De kritiekloze, biografische
teksten die de fraai gedocumenteerde projecten
begeleiden, ondersteunen het gevoerde betoog
echter onvoldoende.
Dieter de Clercq
K. BORRET, M. DELBEKE, ST. JACOBS, D. LESAGE, K. VANDERMARLIERE, Homeward. Hedendaagse architectuur in Vlaanderen,

de Singel, Antwerpen, 2000, 210 p.
Het kunstmatig landschap. Hedendaagse
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2000, 304 p.
B. LOOTSMA, Superdutch. De tweede moderniteit van de Nederlandse architectuur, SUN, Nijmegen, 2000, 264 p.
H. IBELINGS (red.),

Theater
Hamle't, Amlett of Hamlet?
De Hamle't die Jan Ritsema bij 't Barre
Land (Utrecht) regisseert en de Amlett van Jan

Decorte in Het Toneelhuis (Antwerpen) vertellen telkens meer over de theatermakers dan
over Shakespeare. Deze vaststelling doet nog
maar eens nadenken over de rol, het gewicht
en de doorwerking van de dramaturgie als be-

middeling tussen auteur en uitvoerend kunstenaar. Naar aanleiding van die twee producties
en van de recente Hamlet-ensceneringen van
Peter Brook en Peter Zadek besteedde Canvas,
het tweede net van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT), onlangs ook aandacht aan de filmversie van Kenneth Branagh en werd weer een
en ander gepubliceerd. Het tijdschrift Dietsche
Warande en Belfort wijdde zelfs een themanummer aan Hamlet.
Nieuwe reflecties bij een stuk waarover men
zich al kapotgeschreven heeft, zijn vooral zinvol
wanneer de theaterpraktijk ermee gediend is en
er gebruik van maakt. Het is met andere woorden uitkijken naar ensceneringen die een nieuwe dialoog tot stand brengen. Tweemaal is in dat
opzicht de ontgoocheling iets groter dan het genoegen.
De acteurs en actrices van 't Barre Land
galopperen in een roes van welsprekendheid
over de scene. In een klinken-de metrische vertaling van Erik Bindervoet en Robbert-Jan
Henkes raast de complete Shakespeare-tekst
voorbij. Dat geeft de voorstelling een grote levendigheid. Maar de enscenering lijkt me eerder de orkestratie van een tekst dan de interpretatie van een stuk.
De grote ingreep is dat elk personage tegelijk
gespeeld wordt door verschillende acteurs, die
bovendien verschillende rollen opnemen. Met
andere woorden: er zijn geen personages, maar
stemmen, invalshoeken, dribbelingen in een
dispuut. Een monoloog wordt in stukjes getrokken en verdeeld. De ene acteur maakt aanstalten om te beginnen, maar het is een andere
die inzet. Nu eens zeggen ze alternerend een
zin, dan weer spreken ze samen in koor. Zo verspreid over de acteurs klinkt de ene gedachte
soms als een goedkeurende toevoeging, de andere als een kleine correctie bij een aarzeling.
De zevenkoppige cast blijft voortdurend op
de scene. In hun opdringerige, groteske kostuums, die (zoals de schriftuur) uit verschillende lagen bestaan, zorgen ze voor een wervelend en kleurrijk beeld. Ze lopen over een
verzameling van lage platforms die kriskras en
schuin hellend door elkaar liggen. Alsof hen
de vaste grond onder de voet wordt weggehaald. Een abstract landschap vol dislocaties,
dat de fragmentarisering van de tekstbehandeling als het ware in beeld brengt.
Dat beeld is dus nogal versplinterd. Soms
kondigt zich een trio (m/v) aan voor een perso-
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nage, in een duidelijke opstelling. Tot onverwacht uit een andere hoek een commentaar
komt die blijkbaar deel uitmaakt van hetzelfde verhaal.
Een gesprek tussen Hamlet en
Ophelia groeit uit zeven stemmen, en wanneer de toneelspeler theaterles krijgt van Hamlet, is het een tegen zes.
Wanneer de acteurs de indruk
wekken dat ze zelf van de kook
zijn, omdat alles door elkaar
loopt, herbeginnen ze de scene
met plezier. Het publiek mag
immers zien dat ze komedianten zijn, die tot lering en ver„Hamle't" door 't Barre Land/Kaaitheater, in een regie van Jan Ritsema
maak alleen maar een stuk op- Foto Herman Sorgeloos.
voeren. Ze doen dat briljant.
Naar hen luisteren heeft iets behaaglijks.
zeer herkenbaar procede. Ook Decorte interRitsema wou vooral of van de sentimentele,
preteert niet. Tweemaal is de intrige minder
psychologiserende interpretatie van een treubelangrijk dan de taal. De taal domineert de
rige, weifelende prins in een existentiele crisis.
voorstelling. Ritsema speck met het rationele
Voor hem is Hamlet „een essay over zijn en
discours van Shakespeare, Decorte met zijn eischijn", bijna „een komedie over de vergeefse
gen verdichting van de tekst.
moeite van een waarheidszoeker". De welbeTegenover de weelderige tekstpartituur van.
spraaktheid die hij elke figuur toebedeelt,
't Barre land staat het minimalisme van Decormaakt deel uit van het „snelvoetig denken"
te. Geen barokke orkestratie, maar een reductie.
van Shakespeare en is een uiting van het geraffiDecorte heeft zijn eigen manier om klassiekers
neerde spel dat iedereen tegenover iedereen
te bewerken. Door snoeien en herschikken prospeck. Die dramaturgische preoccupatie is
beert hij het verhaal tot zijn essentie terug te
voelbaar in het spelconcept, maar reikt minder
brengen. De wezenlijke kern die overblijft, lijkt
ver dan voorzien.
vaak een banaal gebeuren dat zich vlak om de
In de verregaande opsplitsing en het laten rehoek afspeelt. Hij ontkracht de herokk door
flecteren van de tekst is inderdaad geen spoor
het stuk te ontdoen van zijn literair discours. De
van psychologisering te merken. Van alter ego's
uitgedunde tekst versimpelt hij door hem te herbijvoorbeeld is geen sprake. Het levert wel
schrijven in zijn eigen Vlaams idioom, een primooie modulaties op, tekstschakeringen, losmair taalregister dat vaak kinderlijk ndief
gemaakte accenten. In de voorstelling is geen
klinkt. Rosencrantz en Guildenstern hebben
muziek, maar de tekst zelf is muziek. Hamle't is
als kind nog met Amlett gespeeld „op tkoereke
een niet onaardige lezing, die weinig interpretavan tpaleis me ne groten bal" en Horatio wou
tie aanreikt, zowel globaal als fragmentair. Hier
nooit meedoen, want „hij konni tege zij verzijn boeiende acteurs aan het werk, die er in
lies".
hun typische assertieve speelstijl bruisend teDe presentatie die uit zo'n taalsfeer groeit,
genaan gaan, maar zich vergalopperen in een
komt in de nabijheid van de poppenkast. Een
eindeloos en vermoeiend spel van words, words,
kinderlijke confrontatie met de grote gevoewords.
lens in ons. Je zou de vergelijking nog kunnen
Hamle't blijft te veel steken in een procede,
doortrekken. De tactiek om de personages die
dat na een tijd is uitgewerkt. De voorstelling
het woord zullen nemen, naar voren te halen
duurt drie uur en een kwartier. Amlett (Decoren frontaal met het publiek te confronteren,
tes vierde versie al) duurt maar een uur en een
heeft in zekere zin ook iets van dat poppenkwartier, en is eveneens gemaakt volgens een
kasteffect. Bovendien doet het acteren van De-

corte denken aan een poesjenel, die stereotiep gesticulerend elke zin hardnekkig met
hoofd en armen onderstreept.
Of hij nu Oidipoes, Ivanov of
Amlett is.
Tijdens de opvoering werd
er hard gelachen. Dat komt
omdat de taalkronkels soms
heel komisch en gevat zijn.
„Koddig" noemt hij het zelf.
Hoe hij er bijvoorbeeld in
slaagt om een eerbiedwaardige
monoloog van 35 verzen („to
be or not to be") te ontmantelen door hem in 12 woorden
puntig samen te vatten! Het gelach is echter ook een gevolg
van een vreemd proces van per- „Amlett" door Het Toneelhuis, in een regie van Jan Decorte - Foto Herman
sonalisering dat Decorte met Sorgeloos.
manifeste zelfironie aanwakverpakt in een danssolo. Tweemaal gaat de dankert. Je hoort Amlett, die zich de „lieverling
seres/actrice hiervoor uit de kleren. Haar gene
van tvollek" noemt, verkondigen dat hij een
om in haar blootje te dansen werkt Amlett weg
beetje de zot zal uithangen en je ziet de gecultimet het slaande argument dat het ter wille van
veerde acteurspose van Decorte. Dan komt het
de Kunst is. Maar de schuine, veelbetekenende
vanzelf. Of het allemaal veel met Shakespeare
blik naar het publiek ironiseert het nobele
te maken heeft, is wat anders.
doel. Met dezelfde dubieuze blik geeft hij een
De voorstelling balanceert tussen humor en
positief antwoord op haar vraag of hij eeuwig
ernst. De 9 acteurs zijn gekleed in een soort
van haar zal houden. Zulke reacties helpen nazwart staatsiekostuum. Het is alsof ze hun jas
tuurlijk de figuur van Amlett trivialiseren. Demet brede revers zo op de blote huid dragen.
corte noemt hem niet voor niets „een snotBij het begin zitten ze rond een monumentale
vent".
tafel, in een grote lege ruimte. In de rouw, om
Bij wijze van contrast zal men het choreograwat voorbij is en wat komen zal. De stilte
fisch intermezzo een poetisch moment noebreekt open met het geschreeuw van de schim
men. Een oase, waarvoor, in tegenstelling tot de
van Amletts vader. Zo lijkt het toch. Maar het
vlugge afwikkeling van de gebeurtenissen, begeschreeuw komt uit hun aller kelen. Zit het
hoorlijk wat tijd wordt uitgetrokken. De voorspook in hen? Zulke aanzetten tot interprestelling wordt dan ingetogen sta. Inhoudelijk is
tatie zijn er regelmatig, maar ze dragen niet ver.
de scene minder goed te plaatsen. Tenzij je haar
De karikaturale opkomst van het spook (Claubeschouwt als een vast ingredient in het recentedius met dikke rosse baard, paraderend als een
re theaterwerk van Decorte, die zegt dat hij „een
goedmoedig wuivende kerstman) is een leuke
grote voorstander is van naakt dansende vrouparodie, maar bijvoorbeeld geen signaal voor
wen" omdat dat „ongelooflijk schoon" is. In
het feit dat Amlett hem niet au serieux zou neBet Noir danste de sfinx, in Sasja danse het liefje
men. Integendeel. De scene trekt geen sporen,
van Ivanov. Telkens lijkt het een nummer dat
ze wil enkel „geestig" zijn. Of versterkt ze
even een soort sacrale toets aan de voorstelling
toch Amletts naviteit ?
wil toevoegen. Een ritueel om naar uit te kijken.
Decorte vervangt de toneelgroep die de cruOf nuchterder gezegd: iets dat de toeschouwer
ciale muizenvalscene speelt, door een optreden
wil behagen. Dat je moet molten lachen en dat
van Amlett en zijn „verloofde" Ophelieke.
de opvoering niet te lang mag Buren, zijn twee
Op tafel „dansen" ze een soort primitief liefandere voorwaarden die Decorte graag in acht
desduet dat eindigt in de gemimeerde vergiftineemt. Daarin is hij eerlijk. Hij interpreteert
gingsact. Later zit ook Ophelia's doodgaan
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niet, maar communiceert met de zaal. Het is
zijn manier om een stuk te „actualiseren".
Hamle't en Amlett. De verschrijving geldt
als signatuur. Zowel 't Barre Land als Decorte
passen Shakespeare aan hun eigen stijl aan en
niet omgekeerd. Het is tweemaal een nogal
eenzijdige dialoog, die in elk geval een eigenzinnige voorstelling oplevert en in die zin boeiende aspecten heeft.
Fred Six

Muziek
Herinneringen aan Eduard van Beinum

Op maandagochtend 13 april 1959 verscheen Eduard van Beinum voor zijn Concertgebouworkest voor een repetitie. Hij zag
asgrauw en zijn vingers beefden van zwakheid.
Er zou 's avonds een besloten concert plaatshebben met een programma met bekende werken: de Ouverture Euryanthe van Weber, het
Derde Pianoconcert van Beethoven en de Eerste Symfonie van Brahms. Het was de gewoonte een flink deel van de repetitie aan een werk
te besteden dat later in de week zou worden
uitgevoerd. Dat gebeurde ook, maar tot verbazing van de musici stapte Van Beinum al gauw
over op de Eerste van Brahms, deel 2, het
Andante sostenuto, met de prachtige hobosolo. Toen tikte hij of en zei: „Als mijn vingers
vanavond nog zo beven moeten jullie maar
niet kijken". Even later gebeurde datgene waar
velen de laatste tijd bang voor waren geweest:
hij zakte ineen. Een paar spelers vingen hem
op en legden hem voorzichtig op de vloer.
„Roep Bart", prevelde hij. Dat waren zijn laatste woorden. Te midden van de leden van het
orkest dat hem zo dierbaar was, stierf hij op
59-jarige leeftijd. Die middag hing de vlag van
het Concertgebouw halfstok.
Het was een dramatisch en veel te vroeg
einde van een groot dirigent, opvolger van de
fameuze Willem Mengelberg, chef van het
Concertgebouworkest vanaf 1938 en vader van
de violist Bart van Beinum (geb. 1929) die zijn
herinneringen aan hem teboekstelde. Al in
1949 hadden zich de eerste hartproblemen bij
Van Beinum aangekondigd. Dat was na een
vernietigende kritiek in Elseviers Weekblad
door de voormalige Telegraafredacteur L.M.G.
Arntzenius die zelf in 1931 naar het tweede dirigentschap bij het orkest had gehengeld (als

opvolger van Cornelis Dopper), maar door
Mengelberg was afgewezen. Mengelberg had
de voorkeur aan Eduard van Beinum gegeven.
In een uiterst onverkwikkelijk, paginagroot
artikel van 17 december 1949 beschuldigde
Arntzenius hem van de teloorgang van de
weergaloze klankcultuur die Mengelberg had
opgebouwd. Hij noemde Van Beinum die
sinds 1945 de opvolger was van Mengelberg
een maltraiteur van de kunst, idolent, lui en gemakzuchtig, een dirigent die met lompe burgermansvoeten het edelste en hoogste dat Nederland bezat, het Concertgebouworkest, aan
het vernielen was. Bart van Beinum beschrijft
deze ongemeen felle aanval als een messteek,
diep in de rug van zijn Vader (soms schrijft hij
Van Beinum, vaak Vader met een hoofdletter).
Velen namen het echter voor de chefdirigent
op, maar de toch al broze gezondheid van Van
Beinum kreeg een knauw. In '50 volgde een
eerste hartinfarct en Van Beinum werd totale
rust voorgeschreven. Toen kwam een tweede
dolksteek: de dirigent raakte een jaar uit de
roulatie, wat het bestuur van het Concertgebouw deed besluiten hem te ontslaan. Deze
schandalige beslissing werd weliswaar in 1951
snel teruggedraaid, maar ook bier was veel onnodig leed toegebracht.
In 1929 stond Eduard van Beinum, toen
nog dirigent van de Haarlemse Orkestvereniging, voor de eerste keer voor het Concertgebouworkest. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot tweede dirigent en in '38 leidde hij,
met Willem Mengelberg (die veel in Duitsland
optrad) 's lands eerste orkest.
Van Beinum was van oorsprong een uitnemend pianist die geregeld optrad met de violiste Sepha Jansen, met wie hij in 1927 trouwde.
Onder de Duitse bezetting speelde hij kamermuziek. Hij beleefde toen het meest intense
moment van muziekbelevenis dat hij naar
eigen zeggen ooit had ondervonden. Men
speelde Mozarts strijkkwintet in g-klein. „Ik
ben niet in staat de emotie te beschrijven die ik
tijdens het spelen onderging. Na gedurende
meer dan een kwarteeuw als dirigent werken
van allerlei componisten vertolkt te hebben,
was het mij alsof ik toen weer de eerste ontmoeting met de muziek onderging".
Er zijn parallellen met de carrieres van
Eduard van Beinum en zijn opvolger, in 1961,
Bernard Haitink. Beiden waren, naast chefdirigent van het Concertgebouworkest, ook eerste

dirigent van het London Philharmonic Orchestra. Ook vervulden ze directies in de
Verenigde Staten: Van Beinum bij de Los
Angeles Philharmonic, Haitink bij het Boston
Symphony Orchestra. Beiden waren in het buitenland in hun element, los van de schaduwen
van voorgangers, minder belast met de erfenissen in Amsterdam. Beiden vonden in hun
slopend bestaan rustpunten op het platteland:
Van Beinum in zijn geliefde garderen op de
Veluwe, Haitink in zijn huis in het NoordHollandse Bergen aan Zee. Van Beinum ontworstelde zich aan de druk van de Mahler-interpretaties van Mengelberg door te excelleren
in Bruckner, Brahms en Debussy; ook deed hij
heel veel voor de Nederlandse muziek. Haitink
nam juist de Mahleriaanse draad weer op, omdat de tijdsafstand dat inmiddels toeliet. Beiden
bouwden indrukwekkende discografieen op,
ze waren allebei anti-autoritair en kregen beiden een ere-doctoraat van de Universiteit van
Amsterdam.
Bart van Beinum schreef meer een familiekroniek dan een biografie-met-bronnenonderzoek. Hij spaart overigens zijn vader niet
altijd, ondanks de enorme bewondering die hij
voor hem heeft. Van Beinum, schrijft hij, heeft
zich eenmaal gecompromitteerd met een gastdirectie in Dresden, in 1941. Maar volgende
invitaties sloeg hij categorisch af. Hij werd
weliswaar, met het hele orkest, lid van de Kultuurkamer, waar hij volgens de schrijver goed
aan had gedaan. Deze stap werd hem na de
bevrijding niet kwalijk genomen, vooral niet
omdat hij een concert voor Frontzorg, waarvan de opbrengst bestemd was voor vrijwilligers aan het Oostfront, weigerde te dirigeren.
Hij kon dus absoluut niet van Duitse sympathieen worden beticht. Zoals bekend kreeg
Mengelberg na de oorlog voor zes jaar een verbod om in Nederland te dirigeren.
Voor Van Beinum brak na 1945 de belangrijkste periode van zijn leven aan, los van zijn
verdersluipende ziekte en de eerder vermelde
incidenten. Hij leidde, met Rafael Kubelik als
vaste gastdirigent, in 1954 de eerste tournee
van het Concertgebouworkest door de Verenigde Staten, met groot succes. Maar zoon
Bart verheelt niet dat de ovaties die Kubelik in
New York kreeg het succes van zijn vader nog
overstegen.
Het boek is zeer leesbaar en voorziet in een
lacune want totnogtoe is de betekenis van Van

Eduard van Beinum (1900-1959) Foto Maria Austria.

Beinum absoluut onderbelicht geweest. Kostelijk zijn anekdotes als het bezoek dat de geregeld bij het orkest als gastdirigent optredende
Otto Klemperer aan de familie Van Beinum
bracht. Klemperer, kort na de oorlog gedeeltelijk verlamd als gevolg van een val, had moeizaam de trappen van het Amsterdamse woonhuis bestegen. „Hij gaf mijn moeder een ferme
handdruk en offreerde haar een minder ferme
doos bonbons. Collega Van Beinum duwde
hij een twee meter lange jas in handen. Nadat hij was gaan zitten en Moeder gastvrij de
doos bonbons op tafel had gezet, at de maestro
deze achter mekaar op. Bij het tweede kopje
thee sloeg Klemperer zijn stuurloze benen
over elkaar, de tafel met theepot en kopjes
omgooiend. „Macht nichts", riep Vader. Toen
Klemperer weer afdaalde, struikelde hij en kon
zich net op tijd aan de leuning vasthouden.
`Scheisse' was het laatste wat we van hem
hoorden".
Nogmaals, het is geen eminente biografie daarvoor is de onmiskenbare bewondering van
een zoon voor zijn vader te groot en zijn literaire vermogen te gering - maar ze is boeiend.
Het wachten is op de verschijning, misschien
september 2001, van de dissertatie over Van
Beinum door de voormalig adjunct-directeur
artistieke zaken van het Koninklijk Concertgebouworkest, drs. Truus de Leur. In de Philips-serie Dutch Masters verschenen intussen
vele heruitgaven op Compact Disc, waaronder

natuurlijk symfonieen van Bruckner (zoals de
bejubelde Zevende) en werken van Schubert,
Brahms, J.C. Bach en Debussy.
Jan Rubinstein
Eduard van Beinum. Over zijn leven en
werk, Uitgeverij Thoth, Bussum, 2000, 352 p.
Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Eduard
van Beinum bracht de Muziekgroep Nederland een 11-delige
cd-box plus DVD uit op het Q Disc-label. Deze box bevat
live radio-opnames i.s.m. Radio Nederland Wereldomroep.
Naast Bach, Beethoven, Brahms en het Franse repertoire
(Ravel, Franck en Debussy) bevat deze reeks ook veel Nederlandse muziek van o.a. Diepenbrock, Escher, Henkemans,
Hendrik Andriessen, Willem Pijper, e.a.
BART VAN BEINUM,

Film
Filmmakers in Belgie revolteren

Belgische films zijn volgens Marian Handwerker films „die normaal niet zouden bestaan". De cineast, bekend als de maker van de
Dutroux-film Pure Fiction, verklaart zich nader: „Het is onze revolte als cineasten die ons
films doet maken. We wilden tonen dat we ook
films konden maken, zo goed als, of misschien
zelfs beter dan in andere landen. We leven hier
echt in een permanente revolte. Het is niet om
ons brood te verdienen dat we films maken".
Jan-Pieter Everaerts haalt dit citaat en ook de
ondertitel van zijn boek uit een documentaire
van Marie Mandy, Le cinema Belge. Portrait de
groupe en l'absence du ministre. De teneur is duidelijk: filmmaken in Belgie is niet vanzelfsprekend. Elke regisseur zal het zijn kinderen afraden. En toch maken Belgen films, zelfs al zijn de
succestitels verliesgevend. De Vlaamse prestigefilm Daens lokte in 1992 ongeveer 850.000 mensen naar de bioscoop. Hij kostte naar Belgische
maatstaven ontzettend veel geld: 209 miljoen
BEF (± 5.181.000 f). Aan de kassa bracht hij
„slechts" 160 miljoen BEF (± 3.966.300P op.
Daens is de derde meest succesvolle Vlaamse
film. Op een en twee staan de Urbanusfilms
Koko Flanel en Hector. Heel de top drie staat op
naam van de cineast Stijn Coninx. Na Daens
komt Oesje en dan Max. Bij de vijf meest succesvolle Vlaamse films heb je een „ernstige"
film en vier komische films. Het valt niet mee
om van de geschiedenis van de Vlaamse film een
romantisch verhaal op te hangen. Een jeremiade is het meest courante register.
Commentatoren geven of op de cineasten,
op de slechte smaak van het publiek, op een
overheid die visie mist. Je kunt er lusteloos van

worden of ertegen revolteren. Voor dat laatste
kiest Jan-Pieter Everaerts, de auteur van dit
werk. Hij komt, meer specifiek dan, in opstand
tegen de Vlaamse overheid, die in tegenstelling
tot Franstalig Belgie er nooit in geslaagd is een
positieve voedingsbodem te creeren voor een
regionale filmindustrie. Ook dat begrip moet
ik nuanceren. Everaerts wil weg van de idee
„filmindustrie". Een filmmanager die de waardevolle dingen komt wegsaneren omdat ze niet
passen binnen de marktlogica, zoals bij de
openbare omroep is gebeurd, kunnen we missen als kiespijn, zegt hij. De auteur stelt een ander begrip voor: een film-„nijverheid". Daarmee doelt hij op een klimaat waarin filmmakers
als gedreven „ambachtslui" het beste van zichzelf kunnen waarmaken.
Er zijn weinig zaken waar je het met
Everaerts oneens over kunt zijn, tenzij misschien over de grote nadruk die hij legt op de
maatschappelijke functie van het medium. De
definitie van de betere film beperken tot die ene
kwaliteit, lijkt me een serieuze reductie. Maar
voor Jan-Pieter Everaerts kan en moet kunst de
wereld redden. Jammer genoeg wordt het vaak
nogal schoolmeesterachtig geponeerd. Bij momenten klinkt het betoog ronduit naIef.
Everaerts verklaart de renaissance van de
Waalse cinema van de jongste tien jaar door te
wijzen op haar sociale inslag. Daar is veel van
waar, maar het is geen afdoende verklaring. En
hij gaat nog verder: „Dankzij hun documentaire gerichtheid, hun (...) geoefend oog en oor
voor wat er in de samenleving leeft, slagen de
Franstalige Belgische cineasten er wel in om de
maatschappelijke problemen op een intelligente manier te helpen verwerken en zo extreme reacties (extremistisch kiesgedrag bijvoorbeeld) te helpen voorkomen. Als filmmakers
in dit land hun nut nog moeten aantonen, wel
ziehier een zeer belangrijke, bijna therapeutische bestaansreden".
Je zou dus wat meer afstand wensen. Zeker
voor een boek dat zich aankondigt als een alomvattende introductie tot de „Film in
Belgie". Een tweede ondertitel verduidelijkt
die invalshoek: „inleiding tot de geschiedenis
en actualiteit van de filmproductie, -distributie
& exploitatie in Belgie. Documentaire, speelfilm & animatiefilm". Alles dus. Een opzet die
vergelijkbaar is met die van naslagwerken als
How to read a film: the art, technology, language,
history, and theory of a film and media van James

Monaco. Onvermijdelijk is zo'n boek een
hybridische onderneming: het ene moment
lees je over filmesthetiek, de volgende bladzijde
gaat over techniek, dan volgt de economie,
de politiek, de sociologie, zelfs het thema
natio-nalisme (Vlaanderen-Belgie) komt aan
bod. Everaerts wil bovendien meepraten over
het filmbeleid. Hij formuleert voorstellen voor
een nieuwe aanpak en geeft intussen politick
verantwoordelijken een veeg uit de pan: mediaminister Van Mechelen, cultuurminister
Anciaux en anderen. Vaak scoort hij een punt,
ook al zijn de standpunten die hij verkondigt,
bekend.
Omdat een auteur in een dergelijk boek
niet lang bij de dingen kan blijven stilstaan,
wordt de teneur algauw opsommerig. Een
handvol zinnen moet volstaan om een onderwerp te schetsen. Daarbij doet Everaerts ook
nog eens een beroep op een heel leger andere
auteurs: elke bladzijde puilt uit van de citaten.
Ik vind die optie niet zo geslaagd. Ze verhoogt
het fragmentarische karakter van dit boek.
Er stellen zich ook andere problemen op het
vlak van stijl en register. Ze hebben opnieuw te
maken met een gebrek aan afstand. Op een bepaald moment komt Rob van Eyck ter sprake,
die Jan-Pieter Everaerts de „Vlaamse Ed Wood"
noemt, de slechtste Vlaamse filmer aller tijden,
„die overigens in de dagelijkse omgang een uiterst sympathieke kerel is". Die laatste opmerking geldt allicht ook voor de auteur zelf, maar
ze doet weinig ter zake.
Aan het heden (het jaar 2000) wordt veel
aandacht besteed. Die actualiteit is voorlopig
nog boeiend, maar binnen een paar jaar, zal het
boek er snel door verouderen. Opvallend is
ook dat Everaerts uitvoerig ingaat op de documentaire traditie. Ze krijgt ongeveer evenveel
ruimte als de fictiefilm. Dat heeft te maken
met de persoonlijke betrokkenheid van de auteur: Everaerts is coordinator en gangmaker
van Mediadoc en Diva, een platform en een publicatie die zich over het genre ontfermt. Die
aandacht kun je nog motiveren. De documentaire heeft een belangrijke plaats in de Belgische film. In andere naslagwerken, zoals het
uitgebreide repertorium dat vorige jaar door
het Koninklijk Belgische Filmarchief werd uitgegeven (De Belgische film) kwam de documentaire nauwelijks in beeld, tenzij voor de beginjaren van de cinema. Laten we dit dus maar
beschouwen als een nuttige correctie.

In Belgie kun je nagenoeg elke film die uit het
labo komt, omschrijven als een low budget film.
Allemaal projecten die er gekomen zijn uit revoke. Over dit boek, zo is al gebleken, kun je
dezelfde opmerking maken. Voor lay-out en
drukkwaliteit was er geen geld meer. Op elk
bladzijde staan twee reusachtige, meestal lege,
grijze balken, waarvan je je bij elke bladzijdewissel afvraagt wat ze er staan te doen. Door de grove rasters van de illustraties is het moeilijk om
sommige plaatjes te ontcijferen. Jammer voor
leuk materiaal zoals een oude advertentie voor
de katholieke filmliga: „Is de wereld van de film
dan zoo slecht? Verstandige Menschen..." De
rest is nagenoeg onleesbaar.
Hoe moeten we dit boek catalogiseren? Het
is geen zuivere non-fictie. In grammaticaal opzicht krijg je zelden een „ik" in het vizier,
maar toch is het een intens persoonlijk werk.
Je zou het een docudrama kunnen noemen,
een getuigenis van de betrokkenheid van de auteur bij de zaak. Gelukkig voor de lezer is dit
ook een goed gedocumenteerd boek, met een
handige bibliografie, nuttige bijlagen en een
duidelijke index. Everaerts brengt heel wat materiaal samen. Wie dus ingeleid wil worden in
de vele gedaanten van de Belgische film, doet
met dit boek uiteindelijk zijn profijt, je moet
er alleen de profeet bij nemen.
Erik Martens
Film in Belgiè. Een permanente revolte.
Inleiding tot de geschiedenis en actualiteit van de filmproductie, -distributie & exploitatie in Belgiè. Documentaire, speelfilm
6- animatiefilm, Mediadoc, Brussel, 2000, 303 p.
Bestellen bij Mediadoc:
mediadoc.diva@skynet.be, tel/fax 02/219.93.13.

JAN-PIETER EVERAERTS,

„Heeft de duivel de hand in 't spel?"
Het filmkritisch werk van Jeanne de Bruyn

Een groot deel van de Belgische filmkritiek
uit de jaren dertig en vroege jaren veertig
lijkt voor de filmliefhebber van vandaag nog
weinig lezenswaardig. De toenmalige filmkritiek was immers sterk ideologisch gekleurd.
Filmbesprekingen werden als een wapen gebruikt in de strijd voor en tegen bepaalde ideologieen. Bij vele critici werd het esthetisch
oordeel over films volledig door het ideologisch oordeel overstemd. Dit primaat van de
ethiek op de esthetiek werd bovendien niet als
problematisch ervaren. Vooral de katholieke
filmkritiek uit het interbellum staat bekend
om haar moraliserend en betuttelend karakter
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en haar gebrek aan filmesthetische belangstelling.
Maar dit is een te eenvoudig beeld van de
filmkritiek uit de tussenoorlogse periode.
Want wie de filmkritieken leest van Jeanne de
Bruyn, toen een van Vlaanderens bekendste recensenten, ervaart een spanning tussen het
groot belang dat zij bij de beoordeling van
films aan haar ideologische overtuiging hechtte en haar besef dat de esthetische waarde van
films niet noodzakelijk in het verlengde van
hun ethische waarde ligt. Aan de ene kant
bracht De Bruyn bij de beoordeling van
films voortdurend ideologische criteria in rekening; zij kantte zich zelfs expliciet tegen
een „ivoren-toren-critiek" die voor levensbeschouwelijke oordelen geen plaats voorzag.
Maar aan de andere kant beschikte zij ook over
een degelijke filmisch-artistieke kennis. Daardoor werd het voor De Bruyn minder vanzelfsprekend om films louter vanuit een ideologisch standpunt te beoordelen. Voortdurend
worstelde zij met de vraag hoe ze ethiek en esthetiek in haar filmkritiek met elkaar kon verzoenen.
Jeanne de Bruyn, geboren in Ekeren in
1902, behoorde tot de pioniersgeneratie van de
katholieke filmkritiek in Vlaanderen. In de jaren dertig werkte ze bij DOCIP (Documentatie van de Cinematografische Pers), de persdienst die de dominicaan Felix Morlion in
1931 had opgericht om het bioscooppubliek te
behoeden voor moreel onverantwoorde films
en het naar de degelijke katholieke filmproductie te leiden. In opdracht van DOCIP
schreef De Bruyn bijdragen over film voor de
Gazet van Antwerpen. Daarnaast publiceerde
ze ook filmkritieken in De Standaard en in katholieke en Vlaamsgezinde tijdschriften, zoals
Hooger Leven, Volk en Nieuw Vlaanderen.
In mei 1940 maakte de Duitse inval abrupt
een einde aan de activiteiten van DOCIP en
daarop zette De Bruyn ook haar jarenlange
journalistieke medewerking aan De Standaard
stil. Als lid van het Vlaamsch Nationaal Verbond trad ze toe tot de redactie van Volk en
Staat, de belangrijkste collaborerende krant in
Vlaanderen. In 1941 werd ze hoofdredacteur
van Vrouw en Volk, het tijdschrift van het
Vlaamsch Nationaal Vrouwenverbond, en in
februari 1944 volgde ze Jan Brans op als hoofdredacteur van Volk en Staat. Van toen of schreef
ze naast film- en literaire kritieken ook poli-

tieke bijdragen voor die krant. Na de oorlog
werd De Bruyn wegens collaboratie tot levenslange hechtenis veroordeeld, maar ze kon naar
Argentinie ontkomen. Daar overleed ze in
1975.

Jeanne de Bruyn was katholiek, Vlaams- en
Dietsgezind, joodsvijandig en anticommunistisch, en zij hield er uitgesproken pro-Duitse
sympathieen op na. Deze ideologische opvattingen hebben haar filmkritiek in grote mate
bepaald. Als katholieke critica waakte De
Bruyn over het moreel-religieuze gehalte van
films. Ze hekelde de „domme en verwaande
aanvallen op den Roomsch-Katholieken godsdienst" die volgens haar in heel wat communistische en nazistische films vervat zaten, en
keerde zich tegen films die over overspel, homoseksualiteit, echtscheiding of zelfmoord
handelden. Ze veroordeelde de frivoliteit en de
vulgariteit van de Franse vaudevilles en verwierp de „mondaine schelmerijen" van de
Amerikaanse cineast Cecil B. Demille, die zij
tot „koning van de badkuip" kroonde.
Haar Vlaams-nationalistische overtuiging
zorgde ervoor dat De Bruyn de populaire films
van de Vlaamse cineast Jan Vanderheyden, bijvoorbeeld De Witte, meer kon waarderen dan
de artistiek toch sterk verwante „Brusselsche
kluchtenfabricatie" van Gaston Schoukens of
Lambert de Braz. Al was De Bruyn zeker niet
wild van de artistieke kwaliteit van het werk
van Vanderheyden, toch prefereerde zij „de rasechte, tienmaal voornamere volkschheid" van
deze cineast boven de „verbasterde Brusselsche
geestigheid" van Gaston Schoukens. „Met
Vlaanderen is het zoals met Oostenrijk. Zelfs
in de onbenulligste Oostenrijkse film straalt
nog een glimpje van de volksziel door, een ongemeen rijke en krachtige volksziel. In Brussel
hebben ze dat ten deele kapot gekregen, verbeulemanst, ontkerstend, gedoopt in een verveling die u haren te bergen doet rijzen", zo
verklaarde De Bruyn in 1936 de in haar ogen
erbarmelijke kwaliteit van Prince d'une Nuit
van Lambert de Braz. De verfransingspolitiek
had volgens haar van de Brusselaars „ontwortelden" gemaakt, waardoor ze elke creativiteit
hadden verloren.
De Bruyn streefde naar een degelijke
Vlaamse filmproductie, los van de Waalse en de
Brusselse, maar haar vertrouwen dat de Vlamingen dit Joel ooit alleen zouden bereiken,
was klein. Getekend door een „voetmatmenta-

liteit" konden zij maar beter
hulp zoeken bij hun „stamgenooten" in „Noord-Nederland". De Bruyns „Dietsgezindheid" verleidde haar tot
de inlijving van Nederlandse
films bij het cultureel patrimonium van Vlaanderen. Zo besprak ze onder de titel „Uit eigen land" in haar filmrubriek
in Nieuw Vlaanderen soms
ook de Nederlandse filmproductie. Toch bleef haar annexatie van Nederlandse films
bij de Vlaamse productie selectief, want het „Jordaangeleuter en dronkemansgebral" uit
Holland kon zij helemaal niet Jeanne de Bruyn (rechtsachteraan) in december 1941 op bezoek in de UFApruimen en rekende ze dan filmstudios in Berlijn - Foto SOMA-CEGES.
ook niet tot de Dietse filmproductie.
Dreyffusaffaire de kant van de ten onrechte
De fabricatie van de „plane kluchten" in
veroordeelde joodse officier had gekozen. Al
erkende De Bruyn de technische kwaliteiten
Holland was volgens De Bruyn in hoofdzaak
het werk van de joden. Die hadden in heel wat
van de film, in haar eindoordeel woog haar afkeer van de pro-joodse inhoud toch duidelijk
landen een belangrijk aandeel in de filmproducsterker door. En toen Anatole Litvak in 1939
tie. De Bruyn vond dat bijzonder nefast. Haar
filmkritieken - zowel die uit de jaren dertig als
in Confessions of a Nazi-Spy, de eerste echte antinazi-film, het antisemitisme van de Duitsers
die uit de bezettingsperiode - staan bol van de anhekelde, wimpelde De Bruyn deze kritiek
ti-j oodse uitvallen. Met klem verzette De Bruyn
schamper of door de Amerikanen met het eizich tegen de joodse aanwezigheid in de Vlaamgen racistisch gedrag tegenover indianen en
se filmindustrie. Al kon zij niet ontkennen dat
zwarten te confronteren. Ook deze film viel
joodse cineasten als Jozef von Sternberg of Fritz
bij De Bruyn door zijn joodsvriendelijke inLang veel tot de ontwikkeling van de film als
houd volledig in ongenade.
kunst hadden bijgedragen, toch achtte zij elke
Dat De Bruyn sympathie koesterde voor de
samenwerking met joden uitgesloten omdat
anti-joodse houding van de nazi's, blijkt nog
hun mentaliteit zo radicaal verschilde van die
meer uit haar recensies van de Duitse antisemivan de Vlamingen: „Ze knoeien, ze zijn doortische propagandafilms. Die Rothschilds van
en-door listig en oneerlijk, ze dringen de andeErich Waschneck bijvoorbeeld, een film uit
ren opzij, ze bevoordeelen hun rasgenooten, ze
1940 over een joodse kapitalist die uit winstbebekommeren zich niet om de economie, ja, hoe
jag het bericht verspreidde dat Napoleon Enongezonder de toestanden zijn hoe liever ze het
hebben, want in troebel water is het goed visgeland en Pruisen in Waterloo had verslagen,
schen." Volgens De Bruyn weerspiegelde elke
ontlokte bij haar het commentaar: „De feiten
film de kenmerken van het ras van de cineast. Zo
in verband met de joodsche geldheerschappij
vond zij in de Scandinavische film „den meeszijn trouwens te zeer bekend om eenigen twijterlijken eenvoud van de noorderlingen" terug,
fel aangaande den vertrouwbaren grondslag
in de films van de joden slechts hun „negatieve,
van dit scenario toe te laten."
heillooze levenshouding".
In het algemeen oordeelde De Bruyn voor
Toen de anders door haar zo bewonderde
de Tweede Wereldoorlog zeker niet altijd posicineast William Dieterle in 1937 The Life of
tief over de Duitse film. Veel films vond ze op
Emile Zola uitbracht, verloor hij bij De Bruyn
filmtechnisch vlak barslecht, andere verwierp
elk krediet. Dieterle gaf in deze film volgens
ze omdat ze in haar ogen te schunnig of antireligieus waren. Maar De Bruyn liet wel duidehaar een te positief beeld van Zola, die in de
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lijk blijken dat ze liever ophemelende kritieken over de films uit het rijk van de Fiihrer had
geschreven. Naar aanleiding van de nazi-propagandafilm Olympia van Leni Riefenstahl, de
bekendste vrouwelijke regisseur uit het Derde
Rijk, schreef ze over Hitler: „Wat er ook van
hem mag worden gezeid, een ding staat vast: hij
heeft zijn land lief. Dat zegt ons de film, en de
film kan Mrin niet liegen. Aldus heeft Leni
Riefenstahl, door dit werk 'Volk and Fiihrer'
weer eens prachtig gediend." Tijdens de bezettingsperiode werden De Bruyns loftuitingen voor het nazi-regime nog explicieter. Ze
weerde toen ook elke vorm van negatieve kritiek uit haar recensies over Duitse films.
Zag De Bruyn de Duitse militaire tucht als
„de belichaming van een eendrachtigen wil",
dan droeg het communisme voor haar „den
stempel [. „] van de ontreddering, die het overal
zaait, van de negatie, waaruit het gegroeid is en
waartoe het leidt." De Bruyn was rabiaat anticommunistisch en ook dat liet sporen na in
haar filmkritiek. Ontelbare keren wees ze op
de leugenachtigheid en schijnheiligheid van de
communistische propagandafilms. De bekende Russische communistische cineast Sergel Eisenstein noemde ze „een der grootste valschaards, die op twee beenen rondloopen".
Door de antireligieuze inhoud van zijn films
verdiende hij van haar het predikaat „papenvreter van reusachtig formaat".
Maar al verfoeide De Bruyn de „geest" van
de communistische propagandafilms, toch
moest ze erkennen dat veel van die films van
uitzonderlijke filmisch-artistieke en propagandistische kwaliteit waren. Op dit vlak scoorden ze in ieder geval beter dan de katholieke of
de nationaal-socialistische propagandafilms.
„Heeft de duivel dan toch de hand in 't spel bij
de kunst?" vroeg De Bruyn zich of in haar bespreking van La Vie est a nous, een „voortreffelijk gerythmeerde, opzweepende film" die Jean
Renoir in 1936 in opdracht van de Franse communistische partij maakte.
Telkens opnieuw werd De Bruyn geconfronteerd met films die in strijd waren met

haar ideologische overtuiging, maar die op artistiek vlak torenhoog uitstaken boven de
films die wel met haar levensopvatting strookten. De Bruyn liet in die gevallen niet na om
haar waardering voor de esthetische waarde
van die films to vermelden. Meer dan de meeste
van haar collega's katholieke critici gaf zij blijk
van filmesthetisch inzicht. Zij volgde de ontwikkelingen in filmtheorie en filmtechniek op
de voet en publiceerde tijdens de Duitse bezetting zelf een - weliswaar vrij compilatorisch filmtheoretisch werk, Dat is Film. Dat zij als radicaal-Vlaamsgezinde critica toch geregeld in.
de Franstalige, Brusselse en door haar als communistisch bestempelde Club de l'Ecran films
ging bekijken die in het commerciele circuit
geen kans maakten, toont aan dat zij kwalitatief hoogstaande films naar waarde schatte. Al
wierp zij zich op als een radicaal voorstander
van de volksfilm en al kantte zij zich in theorie
tegen allerhande avant-gardistische experimenten, in de praktijk zien we dat de films die het
yolk echt bevielen, bijvoorbeeld de romantische lovestories, De Bruyn maar matig konden
boeien en dat haar voorkeur toch eerder uitging naar het meer intellectuele werk. Voor De
Bruyn was de film niet langer een gevaarlijke
volksontspanning - een visie die bij vele katholieken in de jaren dertig nog leefde - maar wel
een nieuwe, autonome kunstvorm, op zijn
minst gelijkwaardig aan de andere kunsten.
De Bruyn had in haar filmkritiek meer dan
vele van haar collega's oog voor filmesthetiek
en doordat zij wees op de spanning die een
filmcriticus tussen de ethische en de esthetische kwaliteiten van een film kon ervaren,
droeg zij juist in traditionalistische middens bij
tot de emancipatie van de filmkritiek ten aanzien van de ideologie. Het blijft echter de vraag
of zijzelf bij haar filmbeoordeling een echt
evenwicht tussen levensbeschouwelijke en esthetische criteria bereikte.
Liesbet Nys
De citaten uit de filmkritieken van DE BRUYN zijn overgenomen uit Nieuw Vlaanderen, 25 april 1936, 30 mei 1936,
20 juni 1936, 14 november 1936, 18 juli 1938, en Volk en
Staat, 26 juni 1942.

Taal- en cultuurpolitiek
Nederlands in het Verenigd Koninkrijk
In het voorjaar van 2000 was er even paniek
in Londen. Althans in dat Londen dat de Lage
Landen een warm hart toedraagt. De historicus
Jonathan Israel, auteur van het standaardwerk
The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall,
1477-1806, vertrok naar Princeton en zijn pre-

stigieuze leerstoel „Europese geschiedenis van
de zestiende en zeventiende eeuw, in het bijzonder van de Lage landen", History of the Low
Countries, leek te zullen verdwijnen. Deze
leerstoel is opgericht in 1919, en eerder bezet
door o.a. Pieter Geyl en E.H. Kossmann. Uiteindelijk kwamen het University College London (UCL), de Universiteit van Amsterdam en
het Nederlandse ministerie van Onderwijs tot
een regeling om de leerstoel te redden. Een
opvolger voor Israel treedt aan in het academiejaar 2001-2002. De Nederlandse Taalunie
sprong niet mee in de boot. De zaak bracht wel
de plaats van het Nederlands in het Verenigd
Koninkrijk weer onder de aandacht.
De situatie van het Nederlands in het Britse
hoger onderwijs is precair omdat alle moderne
vreemde talen er onder vuur liggen. De belangstelling ervoor taant. De spoeling van instromende studenten wordt navenant dunner. Het
onderwijssupplement van de Guardian (12
december 2000) had het over een kaalslag, veroorzaakt door kortzichtige financieringsmechanismen en afwezigheid van strategische
planning. Waarom zouden Engelsen Nederlands leren als iedereen in Nederland en bijna
iedereen in Vlaanderen Engels spreekt, is het
refrein aan universiteiten en bij studenten. Op
dit moment is Nederlands nog hoofdvak aan de
UCL in Londen en in Hull. Maar in Hull is de
hoofdvakstatus zo goed als ten dode opgeschreven door een zwaar besparingsplan voor de
hele universiteit. Er moet 50 procent worden
ingeleverd op de staf. Vanaf september 2001
bestaat het Nederlands de facto alleen nog als
bijvak. Blijven nog over Sheffield en Cambridge waar Nederlands eveneens bijvak is.
Men versta dat laatste niet te negatief. Het betekent dat Nederlands wordt aangeboden in
combinatie met minstens een andere taal („sub-

ject"). Zo bewijst Sheffield, waar het Nederlands bijvak is in een goed aangeschreven
Department of Germanic Studies, dat het daar
heel goed van kan profiteren. Een stijgend aantal studenten in de laatste jaren is het gevolg:
vandaag volgen er ongeveer zeventig studenten
Nederlands. Dat is in blote cijfers het dubbele
van Londen, waar per jaar twaalf nieuwe studenten mogen worden toegelaten. In Hull studeren een zestigtal studenten Nederlands. In
Cambridge zijn het er dan weer heel wat minder, maar ze zijn van een hoog gehalte wegens
de strenge selectiecriteria.
In 1997 wijzigde de Taalunie haar subsidiesystematiek voor de neerlandistiek in het
buitenland: personele subsidies zouden na een
overgangsperiode van vier jaar (dus vanaf het
academiejaar 2001-2002) vervangen worden
door start- en projectsubsidies. Eenvoudig
gezegd: universiteiten moesten voortaan zelf
hun hoogleraren betalen.
Omdat dit bij UCL al jaren het geval was,
reageerde men niet echt op deze nieuwe evolutie. Daar kwamen nog communicatiestoornissen bij, wat leidde tot een stijgende spanning
tussen UCL en de Taalunie in de loop van
2000. Het Centre for Dutch and Flemish Studies,
dat met geld van de Taalunie sinds 1997 interessante culturele initiatieven had genomen, zette
zijn activiteiten stop. Het telkens moeten
voorleggen van projecten aan Den Haag werd
als betuttelend ervaren.
Begin dit jaar werden de plooien gladgestreken, althans tussen de Taalunie en UCL. De
nieuwe afspraken houden in dat de Taalunie bij
voorkeur meerjarige projecten zal steunen, en
dat personele kosten binnen die projecten toch
ingebracht kunnen worden. De vier door het departement intussen ingediende projecten werden aanvaard. Een ervan behelst het plannen van
een Engelstalige internetgrammatica van het
Nederlands, contrastief opgezet en gebaseerd
op de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS). De Taalunie verklaart zich ook bereid
het Department of Dutch, dat hoog scoorde bij
landelijke onderzoeks- en onderwijsevaluaties
in 1996, structureel te steunen tot 2004, en toont
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bijzondere interesse voor het
plan voor een „Virtueel departement Nederlands". Het is namelijk de bedoeling om met
behulp van informatie- en cornmunicatietechnologie (ICT),
zeg maar computer en internet,
de ongeveer vijftienkoppige
staf van neerlandici die nu verspreid werkt in Londen, Hull,
Sheffield en Cambridge op termijn meer te doen samenwerken, complementariteit te zoeken en competenties uit te
wisselen. Zo blijft er in het afgeslankte Hull veel expertise in
computer-assisted language learning. In 1999-2000 werd er met

steun van de Taalunie een internettaalcursus (Lagelands) voor
beginners ontwikkeld die gebruik maakt van het Engels als
steuntaal (bijvoorbeeld voor
het uitleggen van grammaticale
concepten). In het studiejaar
2000-2001 wordt die cursus aan
studenten Nederlands in Hull
aangeboden. Vanaf september
2001 kan Lagelands overal ter
wereld operationeel worden. Glas-in-loodramen met Prins Willem III en Mary in de Nederlandse Kerk in
Cambridge is dan weer goed Austin Friars in Londen.
in Middelnederlandse literatuur.
Afstandsonderwijs via computer en InterVirtual Department past misschien ook wel.
net moet uiteindelijk cursussen, nu gegeven op
Universiteiten hebben nu eenmaal een eigen
een plaats, beschikbaar maken voor meer stubedrijfscultuur, en er blijven grote kwaliteitsdenten en een breder publiek van geinteresseerverschillen: zal een student uit Hull zo maar
den aantrekken. Studiepakketten op maat voor
aanvaard worden voor een vak dat vanuit Camzelfstudie en videoconferenties kunnen dan
bridge het web wordt opgestuurd?
volgen. Tussen Londen en Hull heeft de eerste
Er zal hoe dan ook een blijvend evenwicht
videoconferentie overigens al plaatsgevonden.
gevonden moeten worden tussen structurele
Het Virtual Department of Dutch biedt kansubsidie en projectsubsidie. Om het eenvoudig
sen. Maar er zal hard gewerkt moeten worden
te zeggen: je kunt alleen maar projecten opzeten alert ingespeeld op de nieuwe en moeilijke
ten als je er al bent, en min of meer blijft, als je
omstandigheden. Men zal van de nood een
een bestaand kader hebt. Dat probleem is
deugd moeten maken. Talent om studenten te
acuut in Cambridge waar de personele bezetwerven, zoals in Sheffield bewezen wordt, is
ting maar uit twee docenten bestaat. Vooral het
daarbij nodig.
taalonderwijs, gegeven door een per uur
Toch leidt het wegvallen van de hoofdvakbetaalde docent, wordt er bedreigd.
status in Hull, en dus ook het wegvallen van
De Taalunie moet bij dit alles letterlijk
concurrentie, tot een verlies aan kritische
ondersteunend werken, en telkens onderscheimassa. Het verdwijnen van het Londense
den waar het op aankomt. Alles in functie van
Centre for Dutch and Flemish Culture is een
het ene doel: de aandacht voor de Nederlandse
jammerlijke zaak. En wat realiteitszin bij het
taal en de cultuur van Vlaanderen en Neder-

land buitengaats maximaal gaande houden.
Een beleid moet transparant zijn maar ook
rekening houden met lokale situaties en
noden. Het is daarbij niet fout de ons onmiddellijk omringende landen en taalgebieden
positief te discrimineren en een sterke aanwezigheid van de Nederlandse taal en de cultuur
van Vlaanderen en Nederland na te streven in
de grote Europese hoofdsteden.
Luc Devoldere

Een transnationale Universiteit in Limburg

Binnen de Limburgse universitaire wereld
gaat, met ingang van het academiejaar 20012002 een uniek en vernieuwend project van
start: de transnationale Universiteit Limburg
(tUL, Hasselt-Maastricht). Tegen de achtergrond van een stijgende vraag naar hoger onderwijs in en buiten de regio, van de Bolognaen Sorbonne-verklaringen waarbij de Europese lidstaten zich verbonden hebben om
stapsgewijs tot een Europese onderwijsruimte
te komen in een eengemaakte arbeidsmarkt,
vormt de transnationale Universiteit Limburg
een waardevolle proeftuin. Om de actuele invulling ervan beter te kunnen situeren, volgt
eerst een korte historische schets.
Ook al dateert de idee van een Limburgse
universiteit al van 1967 - van vddr de oprichting van beide universiteiten - toch vonden de
eerste verkennende gesprekken pas in 1988
plaats. Vervolgens ging in 1992 de gemeenschappelijke studierichting „kennistechnologie" van start. Achteraf bleek dit in vele opzichten een rijke en succesvolle ervaring met
het oog op het opstellen van transnationale
studieprogramma's. Maar het voorstel tot de
oprichting van een transnationale universiteit
formuleerden LUC (Limburgs Universitair
Centrum) en UM (Universiteit Maastricht)
pas echt in 1993.
Vanaf dat ogenblik kende het verhaal een eerder hobbelige voortgang: Vlaams-Nederlandse
commissies kregen de opdracht om de plannen
door te lichten en adviezen te formuleren, onderlinge universitaire concurrentie zorgde voor
enige terughoudendheid t.o.v. het nieuwe onderwijsaanbod, de relatie tussen overheid en
universiteiten kende in beide landen een verschillend verloop, de soms nogal aarzelende opstelling van de Vlaamse overheid lokte vertwijfeling uit aan Nederlandse zijde Gelukkig

deed het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse.
regering in 1999 het tij keren en kwamen de
plannen in een stroomversnelling terecht. Het
ondertussen ontstane scepticisme over de samenwerking nam snel of en sloeg om in een enthousiaste, constructieve sfeer. Uiteindelijk
kwam in 2000 het concept van de tUL uit de bus:
een universiteit opererend vanuit twee campussen (Hasselt en Maastricht) en werkend via drie
rechtspersonen, de twee bestaande nationale
(LUC en UM) en een derde transnationale
(tUL), waarin de gemeenschappelijk uitgewerkte opleidingen ondergebracht worden. Door
het sterk verschillende statuut van professoren
in Vlaanderen en Nederland opteert men voor
arbeidsvoorwaarden binnen nationale rechtspersonen. Onder de noemer tUL kunnen nieuwe activiteiten opgang gebracht, studenten ingeschreven en nieuwe diploma's afgeleverd
worden met de in Vlaanderen en Nederland vigerende titulatuur.
Trouw aan het onderwijsvernieuwende profiel van LUC en UM kiest men resoluut voor
complementariteit en vernieuwing. Zo zei H.
Martens, de rector van LUC in zijn openingstoespraak van het academiejaar 2000-2001: „Wij
wensen nieuwe impulsen te geven aan toekomstgerichte domeinen met een groot potentieel maatschappelijk belang voor Vlaanderen
en Nederland. Het gaat om domeinen waar de
wetenschappelijke ontwikkelingen snel gaan,
waar tekorten op de arbeidersmarkt dreigen en
waar innovatieve combinaties en nieuwe benaderingen een uitgelezen kans inhouden om het
tot nu toe te weinig aangeboorde talent in onze
samenlevingen aan te trekken. ICT, Informatica, Wiskunde en Levenswetenschappen beantwoorden aan deze criteria." (1) En K. Dittich,
voorzitter van het College van Bestuur van de
UM, zei in zijn oratie van september 2000: „Ik
ben ervan overtuigd dat een bundeling van onze
wetenschappelijke belangen met die van de regionale politiek en het innovatief bedrijfsleven
tot een nieuwe loot aan de stam van de regionale
economie zal leiden." (2) De concrete gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten zullen naar Angelsaksisch model ondergebracht
worden in „Schools", met een eigen bestuur.
Zowel een Vlaamse als een Nederlandse staf
maakt deel uit van dat bestuur. Dit is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van
onderwijs en onderzoek in een bepaalde (groep
van) discipline(s). De „Scholen", die elk een ei-
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gen profiel behouden dat nauw
aansluit bij de onderwijskundige en maatschappelijke behoeftes, zullen op beide campussen
activiteiten organiseren. Toch
zal hun zwaartepunt altijd op
een van beide locaties liggen. Iedere „School" moet naast een
solide onderwijscomponent ook
een bedrijvencentrum herbergen en knooppunten van expertise groeperen.
Voor de School „ICT - Wis306 kunde - Informatica - Kennis-

technologie"bouwt de tUL verder op de gemeenschappelijke
opleiding „Kennistechnologie".
Onze hedendaagse kennismaatschappij wordt steeds corn- Maastricht.
plexer waardoor er enerzijds behoefte is aan een
sterk ontwikkeld, abstraherend en probleemoplossend denken, maar anderzijds ook aan een
betere en efficientere communicatie. In de vorming dient men dus rekening te houden met elementen zoals teamwork en multidisciplinariteit. Verder is het ook de bedoeling om de drie
„Schools" zodanig met elkaar te verbinden dat
er een rijk spectrum van afstudeerrichtingen
ontstaat. Zowel in Nederland als in Vlaanderen
zijn er grote tekorten aan universitair geschoolde informatics of mensen die andere deskundigheden combineren met een degelijke informatica-achtergrond (bv. bio-informatici).
De School voor Levenswetenschappen bestrijkt vele vakgebieden die alle in de 2 1ste eeuw
voor de nodige wetenschappelijke, sociale, culturele en economische veranderingen zullen
zorgen. De nieuwe ontwikkelingen op het vlak
van gezondheidswetenschappen en geneeskunde vragen om ondersteuning van diverse natuurwetenschappelijke randgebieden, in het bijzonder de moleculaire levenswetenschappen. Ook
binnen het onderzoek wil men zich toespitsen
op het grensgebied tussen de moleculaire wetenschappen en de menselijke gezondheid.
De derde „School", de School voor Onderwijswetenschappen, zal het leerproces en de uitbouw van krachtige leeromgevingen centraal
stellen. Na een brede gemeenschappelijke basis
zal men voor twee actuele afstudeerrichtingen
kunnen kiezen, gebaseerd op het levenslang leren en het leren in elektronische leeromgevingen.

De tUL verwacht dat onderwijswetenschappers daar tewerkgesteld worden waar
men kinderen of volwassenen opleidt of waar
men probeert de prestaties of inzetbaarheid
van mensen te verbeteren. Dit kan varieren van
echte onderwijs- en opleidingsinstellingen tot
consultancy firma's en het bedrijfsleven.
Multidisciplinariteit en flexibiliteit zijn wezenskenmerken van de „Schools". Ook streeft
men ernaar om de nieuwe opleidingen op te
bouwen volgens het bachelor-master concept
zoals vooropgesteld in de Bologna-verklaring,
d.w.z. een driejarige basisopleiding (bachelor)
gevolgd door een een- of tweejarige voortgezette opleiding (master). De tUL wil duidelijk meevaren op de stroom van het toekomstige Europese onderwijsgebeuren. Hierbij
streeft men naar een grotere uniformiteit en
naar een betere afstemming en vergelijking van
systemen voor hoger-onderwijs. In combinatie met een grotere transparantie van curricula
en eenvormigheid van diploma's zal een goed
systeem met studiepunten de mobiliteit van de
studenten wellicht nog meer stimuleren. Maar
de sterke troeven uit het verleden van LUC en
UM (bv. de geintegreerde blokperiodes en het
probleemgestuurde onderwijs) worden ook in
het gemeenschappelijke uitvoeringsplan meegenomen.
Onderwijs en onderzoek hebben de toekomst. Tot slot wil ik dan ook even deze toekomst van de tUL aftasten vanuit mijn VlaamsNederlandse betrokkenheid. Als dochter van
ouders uit beide Limburgen had ik destijds bij de

aanvang van mijn universitaire studie zo graag
de waarden van beide onderwijssystemen verenigd gezien. Nu ben ik blij dat de tUL als eerste
deze symbiose vorm kan geven en via actuele
curricula en onderwijsvormen groei-impulsen
aan de regio kan geven. De realisatie van deze
plannen moet natuurlijk kunnen rekenen op
gedegen Vlaamse en Nederlandse overheidssteun - zowel financieel als beleidsmatig - en op
voldoende inzet van regionale middelen. Als
moeder van een van de eerste afgestudeerden
van de richting „kennistechnologie" hoop ik
dat de rijkdom van een transnationaal diploma
in beide landen ingeschat en maatschappelijk
gedragen zal worden. Ook vertrouw ik erop dat
professoren van LUC en UM hun deskundigheid bundelen met het oog op gemeenschappelijke doelen en dat verschillen in studenten- en
studiecultuur, in taalgebruik enz. tot wederzijdse verrijking mogen Leiden. Als lector van de
Hogeschool Limburg - departement lerarenopleiding - kijk ik reikhalzend uit naar nieuwe
impulsen van de School voor Onderwijswetenschappen en hoop ik op een constructieve samenwerking tussen hogescholen en universitei-

ten. Als lid van de Commissie Cultureel Verdrag
Vlaanderen-Nederland raakte ik steeds meer
overtuigd van de nieuwe perspectieven voor een
Europese onderwijsruimte, geboden door het
leren kennen en aanpassen van elkaars overkoepelende structuur en regelgeving, en het gezamenlijk bevorderen van nieuwe onderwijsontwikkelingen. De keuze en opzet van de
„Scholen", de bachelor-master structuur, de
aandacht voor grensoverschrijdende doctoraten illustreren het vernieuwende karakter van
de tUL binnen het universitaire landschap. Misschien dat de keuze voor de bachelor-master
structuur aan de tUL de besprekingen hierover
in Vlaanderen in een stroomversnelling kan
brengen. Een antwoord bieden op deze diepgaande en onomkeerbare vernieuwingen in het
universitair en hoger onderwijs is broodnodig.
Riet frurissen
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Noten:
(1) MARTENS, H., De

transnationale Universiteit Limburg, bron
van universitaire vernieuwing, Toesprakenbundel LUC,
2000.
(2) DITTRICH, K., Vorming en opleiding : de universiteiten aan
bet begin van een nieuwe era, Oraties - UM, 2000.
Voor meer info, zie ook: www.luc.ac.be en www.unimaas.n1
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Publicaties
Een Indische liefde
Pieter Johannes Veth is het prototype van
een kamergeleerde. Slechts een keer in zijn leven heeft hij zich gewaagd aan een buitenlands
avontuur, toen hij onvoorbereid en zonder
plan naar Noorwegen reisde. Acht weken bleef
hij weg; langer heeft hij Nederland nooit verlaten. Hij was door het verlies van zijn vrouw op
dat moment - in de woorden van zijn biograaf „eigenlijk buiten zinnen". Anders was hij
nooit uit zijn studeerkamer gekomen. In die
studeerkamer voelde hij zich thuis, in zijn immense bibliotheek die aan het einde van zijn leven ongeveer 25.000 boeken telde; daar heeft
hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht.
Toch heeft deze teruggetrokken geleerde
met ware hartstocht de Indische archipel onder
de aandacht van zijn landgenoten gebracht.
„Een Indische liefde" is de goedgekozen titel
die Paul van der Velde aan zijn beschrijving van
het leven en werk van Veth heeft gegeven. Veth
heeft geprobeerd de kennis van Nederlands-Indie onder alle lagen van de samenleving te verspreiden. Overal waar hij kon - in de politiek,
in de handel, in de wetenschap en het onderwijs - wees hij op het belang van de kolonie
voor het Nederlandse yolk. Veth is, zoals de
ondertitel van het boek van Van der Velde aangeeft, als geen ander in Nederland verantwoordelijk geweest voor „de inburgering van Nederlands-Indie".
Maar hij heeft het land van zijn dromen
nooit gezien. „Hoe zou ik verlangen, ik die in
mijne gedachten sedert jaren schier het meest
in en met u heb geleefd, u eenmaal voor mijn
dood met het lichamelijk oog te aanschouwen!" (p. 225). Achtenvijftig is hij, als hij deze
hartenkreet aan het papier toevertrouwt.
Ongetwijfeld is het oprecht gemeend, maar als
Veth echt naar Indie gewild had, dan had dat
best gekund. De behoefte om het land waar hij
duizenden bladzijden aan gewijd had, ook met
eigen ogen te zien was niet sterk. Het dichtst is
hij nog bij het werkelijke Indie geweest in 1883,
toen er ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Amsterdam een inheemse kampong

werd gebouwd aan de oevers van het IJ. Hier zag
hij met zijn „lichamelijk oog" voor het eerst de
zaken en mensen met wie hij zich een leven lang
had beziggehouden. En dan blijkt ook dat het
misschien maar goed geweest is, dat hij Indie alleen op papier gekend heeft, want als hij met het
Indonesia van vlees en bloed in aanraking
komt, dan valt het onmiddellijk tegen: de muzikale uitingen van de Javaanse ronggengs klonken hem als gegil in de oren (p. 282). Wat zou er
van zijn liefde voor Indie zijn overgebleven, als
hij er werkelijk geweest was?
Veth heeft Nederlands-Indie leren kennen
via de taal. Geboren in 1814 in een middenstandsgezin in Dordrecht, zonder Indische
connecties, wees niets erop dat hij later de autoriteit in Indische zaken zou worden. Veth die
in Leiden theologie was gaan studeren, was
voorbestemd voor het ambt van predikant. Hij
was het bijna - hij had zijn proponentsexamen
al gedaan - toen hij het aanbod kreeg leraar Engels en Maleis te worden op de Koninklijke Militaire Akademie te Breda. Voor Veth was dit
een uitkomst, want naarmate het moment van
zijn afstuderen dichterbij kwam, zag hij er
steeds meer tegen op om dominee te worden.
Hij nam het aanbod van de KMA met beide
handen aan, al kende hij op dat moment nog
geen woord Maleis. Twee jaar heeft hij in Breda
doorgebracht, leerde er Maleis en Javaans, en
raakte daardoor geInteresseerd in het koloniale
rijk waarover op dat moment in Nederland
nog zo weinig kennis voorhanden was.
Toch leek na die twee jaar zijn leven weer
een andere wending te nemen, toen hij aan het
Atheneum te Franeker benoemd werd tot
hoogleraar in de oosterse letteren (Hebreeuws,
Arabisch en Syrisch), een verplicht yak voor
theologiestudenten. Intussen was hij in Leiden
gepromoveerd op een arabistisch proefschrift.
Ook in Franeker heeft Veth niet lang gewerkt,
want twee jaar na zijn inaugurele oratie werd
het Atheneum aldaar opgeheven. Gelukkig
voor Veth vond hij direct een nieuwe betrekking als hoogleraar oosterse letteren aan het
Atheneum Illustre te Amsterdam.
Die verhuizing is voor zijn ontwikkeling
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van doorslaggevend belang geweest. Veth was
bijna dertig toen hij in Amsterdam benoemd
werd, en toen was al duidelijk dat hij geen
groot geleerde in de oosterse talen zou worden.
Zijn kennis op dat gebied was bescheiden. Ook
was zijn opvatting van wetenschap niet zozeer
gericht op het aan het licht brengen van
nieuwe feiten en interpretaties, maar op synthese: hij was een aanhanger van een encyclopedische benadering van de wetenschap. Dat
maakte hem bij uitstek geschikt voor de rol
van popularisator.
Het podium waarop hij die wetenschappelijk-populariserende rol kon gaan spelen, werd
hem in Amsterdam aangereikt door De Gids,
het tijdschrift waar de liberale intelligentsia van
Nederland zich om verzamelde. In december
1843 treedt hij tot de redactie toe, en zal daar tot
1876 deel van uitmaken: meer dan dertig jaar
dus. Aanvankelijk schrijft hij in De Gids nog
over een veelheid van onderwerpen, maar zijn
kennismaking met de bekende „Indische
staatsman" W.R. baron van Hoevell zet hem
definitief op het spoor van Nederlands-Indie.
Het contact met Van Hoevell - eerst schriftelijk, als Van Hoevell nog in Indie woont, later
in persoonlijke ontmoetingen - brengt hem ertoe om uitgangspunten te formuleren voor een
nieuwe koloniale politiek. De actieve politiek
lag Veth niet. Maar achter de schermen en door
erover te publiceren heeft hij een groot aandeel
gehad in de ontwikkeling van een nieuwe liberale koloniale politiek, die uiteindelijk rond
1900 zou uitmonden in de ethische politiek.
Predikant is hij nooit geworden, maar als een
zendeling heeft hij vanaf 1847 zijn boodschap
uitgedragen. Het uitgangspunt van zijn ideeen
was: „de intellectuele en zedelijke verheffing
van Nederlands-Indie door de zuiverende invloed van de christelijke westerse beschaving."
(pp. 123-124).
Dit klinkt tamelijk abstract en is bovendien weinig origineel. Van der Velde merkt al
op dat Veth zich hier aansluit bij de brede
Europese stroming van de mission civilisatrice.
In het bedenken van originele ideeen ligt ook
niet de kracht van Veth. Wat hem belangwekkend maakt is de volhardende manier waarop hij praktische oplossingen bedenkt om
zijn idealen te bereiken. Om met succes de
Indonesische bevolking te beschaven, was in
de eerste plaats kennis nodig. Zelf droeg hij
daaraan bij door het schrijven van artikelen en

boeken over de geografie, de natuur, de geschiedenis, de economie en de bevolking van Nederlands-Indie. Het hoogtepunt van die werkzaamheden is het driedelige standaardwerk
Java, dat van 1875-1882 verschijnt.
Maar hij zette ook anderen aan het werk.
Hij deed moeite om Nederlands-Indie van een
plaatsje te verzekeren in het Nederlandse onderwijs, en stimuleerde aan de andere kant het
onderwijs aan de inheemse bevolking in
Nederlands-Indie. Als redacteur en oprichter
van bladen die zich richtten op Indie, wekte hij
anderen op om erover te schrijven. Hij was betrokken bij of lid van het eerste uur van vooraanstaande Indische kringen als het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde,
het Indisch Genootschap en de Maatschappij
tot Nut van den Javaan. Hij speelde een actieve
rol in het werven van steun van de regering en
het bedrijfsleven voor het uitzenden van expedities naar de binnenlanden van Sumatra. En
hij greep elke mogelijkheid aan om de oppositie
tegen de conservatieve koloniale politiek te ondersteunen. Een mooi voorbeeld hiervan is
de politisering van Multatuli's Max Havelaar
(1860). Veth zag onmiddellijk in wat een machtig wapen dit boek kon zijn in de strijd tegen het
cultuurstelsel, een van de speerpunten van de
liberale koloniale politiek. Hij schreef er een
laaiend enthousiaste kritiek over - en Multatuli beschouwde hem als „een lief en solied
mensch" (p. 173) maar Veth monopoliseerde
het boek volledig voor zijn eigen doeleinden,
zonder rekening te houden met Multatuli's
eigen ideeen en verlangens - en een jaar later
schreef een ontgoochelde Multatuli: „Die
Veth! 't is schande. Je hebt geen begrip van de
beroerdheid der mensch." (p. 176).
Waar haalde Veth de tijd vandaan voor al
deze bezigheden? Door zich nauwelijks te bekommeren om het werk waarvoor hij eigenlijk
was aangesteld. Hij gaf plichtmatig zijn colleges over de oosterse letteren, maar ontplooide
verder geen enkele activiteit op dat gebied. In
1860 besloot hij op eigen initiatief colleges Maleis aan te bieden, een onderwerp dat met zijn
leeropdracht niets te maken had. In 1862 wist
hij als secretaris van een regeringscommissie
die moest adviseren over een nieuwe opzet van
het onderwijs aan koloniale ambtenaren, de regering ervan te overtuigen om in Leiden een
wetenschappelijk Instituut op te richten voor
de opleiding van Indische ambtenaren, en

hemzelf tegen een ruime honorering als hoogleraar aan dat Instituut te benoemen. In 1864
verhuisde Veth naar Leiden, naar een Instituut
dat vanaf het begin te weinig studenten trok,
maar juist daardoor voor Veth het voordeel opleverde dat hij zich bijna geheel aan zijn „eigen
werk" kon wijden. Aan het onderwijs liet hij
zich weinig gelegen liggen. Een oud-student
herinnert zich: „Dan had hij zijn Java voor
zich - een geleerd compilatiewerk van Java - las
uit den treure voor, zonder opkijken. Dat was
zo gruwzaam vervelend en slaapverwekkend,
dat ik na een paar maanden diens colleges niet
meer bezocht en op mijn eigen houtje Java
ging bestudeeren." (p. 279).
Veth - zo zal duidelijk zijn - heeft altijd goed
voor zichzelf gezorgd en kon aan het eind van
zijn leven dan ook terugkijken op een buitenge woon succesvolle carriere. Op p. 285 van de
biografie staat een foto van Veth rond zijn zestigste, behangen met binnen- en buitenlandse
onderscheidingen. Er zijn in de negentiende
eeuw verschillende mensen geweest die in Indie fortuin gemaakt hebben, maar Veth is
waarschijnlijk de enige die een Indisch fortuin
gemaakt heeft zonder zijn studeerkamer te
verlaten. Alhoewel Veth zijn hele leven geklaagd heeft over ziekte en misselijkheid,
droefgeestige familieomstandigheden en gebrek aan geld, sterft hij als een vermogend man
in een prachtige villa bij Arnhem met vrij uitzicht over de Rijn.
Van der Velde merkt in zijn biografie of en
toe enigszins spijtig op dat Veth na zijn dood zo
snel vergeten is. „Bij mijn weten zijn tot op heden Been straten, viaducten, pleinen, wateren of gebouwen naar Veth genoemd."
(p. 395). Dat „tot op heden" klinkt alsof Van
der Velde daar het liefst morgen nog verandering in zou willen brengen. Het is misschien
wel een begrijpelijk verlangen van iemand die
zich zo grondig in zijn leven en werk heeft verdiept en voor dat werk oprecht be-wondering
koestert. Het blijkt uit elke bladzijde van deze
goed geschreven biografie; en ook uit het feit
dat Van der Velde een eigen plekje voor Veth op
het internet heeft gecreeerd: op www.paulvandervelde.nl. Maar voor iemand die het leven en
werk van Veth vanaf de zijlijn bekijkt, lijkt er
wel enige rechtvaardigheid te schuilen in het
feit dat iemand die in zijn eigen tijd zo met eerbewijzen en lof is overladen, het met wat minder moet doen van de kant van het nageslacht.

In 1895 werd Veth op de Algemene Begraafplaats in zijn geboortestad Dordrecht begraven. Drie jaar later verrees op zijn graf een monument: een allegorische voorstelling van
Nederlands-Indie in de vorm van een jonge Javaanse vrouw op ware grootte, die de inhoud
van een hoorn des overvloeds laat neerdalen op
Veths tombe. Volgens kenners was de beeldhouwer erin geslaagd een „zuivere weergave"
te scheppen van „eene Javaansche vrouw en.
niet - zooals dat tot dan bijna steeds geschiedde - de afbeelding van een, in Javaansch maskaradepakje gestoken, Europeesch model."
(p. 318).
Een echte Javaanse op een koude, winderige
begraafplaats in Dordrecht. Ze staat er nog
steeds en wordt gedurende de wintermaanden
op kosten van de gemeente stevig ingepakt.
Het is een prachtig symbool van de Indische
liefde van Pieter Johannes Veth.
OlfPraamstra
Een Indische liefde, PJ. Veth (1814-1895)
en de inburgering van Nederlands-Indie, Balans, [z.p1.], 2000,
451 p.

PAUL VAN DER VELDE,

Geschiedenis van de Frontbeweging in de
Eerste Wereldoorlog

Bij mijn onderzoek naar het Vlaams-nationalisme tijdens het interbellum en de Tweede
Wereldoorlog constateerde ik hoe essentieel de
erfenis van de Eerste Wereldoorlog is om de
verdere evolutie te verklaren. Activisme en
Frontbeweging zijn de bronnen waaruit een
beweging sproot die nauwelijks twee decennia
later in een zwarte draaikolk tenonderging.
Het activisme provoceerde een breuk met de
democratische legitimiteit en een revolutionaire strategie. De Frontbeweging was de funderingsmythe van het anti-Belgisch Vlaamsnationalisme. De lotgevallen van een groep
contesterende Vlaamsgezinde frontsoldaten,
ploeterend in het slijk van de IJzervlakte, kregen een existentiele betekenis. Het „idealistische Vlaanderen" bond de strijd aan tegen Belgie dat het „Vlaamse offer" had onteerd voor
de belangen van de Franstaligen. Het oorlogstoneel bood een sterk scenario. Vlaamse „helden" offerden zich op het slagveld opdat
Vlaanderen zou leven. „Hier ons bloed, wanneer ons recht?" Maar de Vlaamshatende staat
weigerde rechtvaardigheid en dus hadden de
overlevenden de plicht de taak te volbrengen.
Op de graven, aan de stenen gedenktekens
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zwoeren zij Vlaanderen trouw en vervloekten
ze Belgie, terwijl het „Vlaamse lijden aan het
front" als een rituele vertelling herinnerde aan
de inzet. „Hier liggen hun lijken als zaden in
't zand, hoop op de oogst o Vlaanderland."
Het belang van de Frontbeweging ligt voor
een groot deel in de ritualisering en mythologisering na de oorlog. Misschien heeft het
daarom zo lang moeten duren voordat - aan
de oorlogsgeschiedenis een wetenschappelijke
monografie werd gewijd. Onze kennis was totnogtoe grotendeels gebaseerd op de bekende
werken van Arie W. Willemsen (Het Vlaamsnationalisme, Groningen, 1958 1 ; Utrecht,
1969 2) en Hendrik J. Elias (25 jaar Vlaamse Beweging, deel 1, Antwerpen, 1969). Beide auteurs steunden sterk op de getuigenissen van
enkele kroongetuigen als Adiel Debeuckelaere
en Hendrik Borginon, respectievelijk „ruwaard" (leider) en „geheimschrijver" van de
clandestiene Frontbeweging. Aan de Katholieke Universiteit Leuven vond in 1974 nog een
colloquium plaats over „De Vlaamse beweging
tijdens de Eerste Wereldoorlog". Sommigen
herinneren zich nog levendig het kabaal dat
werd gemaakt door aanwezigen als Ward Hermans, die niet aanvaardden dat aan de mythen
werd geraakt. De geschiedenis van de Frontbeweging was overigens al onmiddellijk na de
Eerste Wereldoorlog het voorwerp van een hevige polemiek. De Belgisch-patriottische publicist Armand Wullus, beter bekend onder
zijn pseudoniem Rudiger, beschuldigde Adiel
Debeuckelaere op basis van Duitse en activistische archieven van hoogverraad. De aanwijzingen waren sterk genoeg om Debeuckelaere
voor de krijgsraad te dagen. Hij werd vrijgesproken omdat alle betrokkenen de lippen stijf
op elkaar hielden, wat later door sommigen
werd uitgelegd als lafheid jegens de revolutionaire missie van de Frontbeweging en „de sublieme deserteurs" die deze missie volbrachten. Want dat de leiders van de Frontbeweging
„het uur van Vlaanderen" hadden kunnen
doen slaan door een opstand te ontketenen,
daar waren vele Vlaams-nationalisten van overtuigd. De in 1923 geschreven en onlangs heruitgegeven geromanceerde geschiedenis van de
Frontbeweging van Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat (1927 1 ; 19992) weerspiegelt deze atmosfeer zeer goed.
Tegenover deze geschiedenis van permanente mythologisering en ontmythologisering,

verdachtmaking en verheerlijking, is alleen de
methode van de uiterste empirische precisie op
basis van een uitgebreide heuristiek opgewassen. Daniel Vanacker is er de geknipte man
voor. Hij viel eerder op met een werk over het
Gentse activisme (Het activistisch avontuur,
Gent, 1991) en een geannoteerde uitgave van
Cyriel Verschaeves oorlogsdagboek (Cyriel
Verschaeve: oorlogsindrukken, Gent, 1996). De
Gentse journalist van Het Nieuwsblad en De
Standaard staat garant voor een empirisch sterk
onderbouwd verhaal en een uiterst deskundige
analyse van de bronnen. De heuristiek is indrukwekkend. Vanacker put informatie uit
tientallen archieffondsen die verspreid zijn
over openbare en prive-archieven. Daarbij zijn
de archieven van koning Albert I, legerarchieven, archieven van politici en vooral van leden
van de Frontbeweging. Daarnaast turfde de auteur bijna twintig kranten.
Het levert een boek op van bijna 500 pagina's waarin de Vlaamsgezinde contestatie aan
het IJzerfront veel omvattender en preciezer
uit de doeken wordt gedaan dan totnogtoe. Dat
levert vanzelfsprekend zeer veel nieuwe gegevens op, maar het globale beeld zoals dit in de
wetenschappelijke literatuur al bekend was,
wordt niet fundamenteel gewijzigd. De clandestiene Frontbeweging was een kleine beweging. Bij haar ontstaan in 1917 telde ze een
tweehonderdtal „Vlaamse ontwikkelden" uit
de 4de Divisie, die namens 50.000 soldaten dat was hun eigen inschatting- „zelfbestuur"
eisten. Eerst vroegen ze de toepassing van de
taalwet in het leger, vervolgens eigen Vlaamse
regimenten en toen de legerleiding alleen maar
met sancties, pesterijen en discriminaties reageerde, een onafhankelijk Vlaams bestuur.
Daarmee stond de Frontbeweging op dat moment een eind verder dan de „bestuurlijke
scheiding" die de collaborerende activisten eisten. In de winter van 1917 klonken in de
Frontbeweging revolutionaire geluiden als gevolg van de oorlogsmoeheid en de opwindende
internationale gebeurtenissen, o.m. de Russische oktoberrevolutie. Toen in januari 1918 de
activistische Raad van Vlaanderen de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitriep, geraakte het
Belgische establishment even in paniek. De
Frontbeweging vreesde evenwel haar eigen
schaduw. Ze duwde op de rem en dat had effect. Albert I, die zoals bekend persoonlijk het
opperbevel voerde, had meer schrik van zijn

Fransdolle officieren dan van de Frontbeweging en weigerde elke fundamentele toegeving.
De leiding van de Frontbeweging voerde van
dat moment of de strategie van de spanning.
Op 1 maart 1918 demonstreerden op hetzelfde
moment in vijf divisies enkele duizenden soldaten. Dat was geen massabeweging, maar in
de ogen van de legerleiding toch een onrustbarende haard van subversie.
Toen in de lente van 1918 het Duitse alles-ofniets offensief losbarstte en een doorbraak van
het front dreigde, nam de leiding van de
Frontbeweging waarlijk revolutionaire beslissingen. Ze stak de Rubicon over, schrijft
Vanacker. Ten eerste verspreidde ze een richtlijn dat bij een doorbraak van het front de
Vlaamse soldaten zich dienden over te geven
liever dan zich terug te trekken op Frans grondgebied of zich te laten afslachten. Ten tweede
stuurde ze een gezant over de linies met de opdracht contact te nemen met de activisten en bij
de Duitsers na te gaan op welke voorwaarden de
Vlaamse soldaten de wapens zouden neerleggen. Dat was zondermeer hoogverraad en in het
Britse en Franse leger werden voor minder militairen naar de executiepaal verwezen. Maar
toen in de 2de divisie velen desserteerden, krabbelde de leiding terug en verloochende ze de
„sublieme deserteurs" die ze zelf over de linies
had gestuurd. Ze besefte dat haar eigen macht
erg gelimiteerd was en dat het gros van de
Vlaamse soldaten geen avonturen wenste. De
voortdurende repressie van de legerleiding die
echte of vermeende leden van de Frontbeweging liet verplaatsen, soms ook naar strafeenheden, heeft zeker ook een rol gespeeld in het tanen van de invloed. Maar wat uit het boek van
Vanacker vooral blijkt, is dat uiteindelijk de
Frontbeweging noch de militaire overheid de
zaken op de spits dreven. Misschien is dat wel
de belangrijkste reden waarom het „uur van
Vlaanderen" niet heeft geslagen aan de IJzer.
Bruno de Weyer
D. VANACKER, De

Frontbeweging: de Vlaamse strzjd aan de
IJzer, de klaproos, Gent, 2000, 480 p.

Titus Brandsma van binnen uit belicht

Dat heiligen ook in onze tijd nog populair
kunnen zijn, en op zeer uiteenlopende wijze
tot de verbeelding spreken, blijkt uit de literatuur die recentelijk verschijnt rondom Titus
Brandsma (1881-1942). In 1985 werd deze Nederlandse karmeliet zalig verklaard en nu is het

wachten op zijn heiligverklaring, die volgens
welingelichte kringen op handen zou zijn.
Aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan,
want er is sprake van een fervente devotie die al
lang niet meer beperkt blijft tot Nederland,
maar ook een stevige voet aan de grond heeft
gekregen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten,
Indonesia en de Filippijnen. Er zijn inmiddels
ook verschillende - voor een heiligverklaring
zo noodzakelijke - wonderen gemeld die aan de
tussenkomst van Titus worden toegeschreven.
Brandsma Parochies herinneren aan zijn werk
als geestelijke, Brandsma Scholen aan zijn inspanningen voor het katholiek onderwijs, het
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen zet zijn
werk voort op het gebied van de spiritualiteitsgeschiedenis en de Titus Brandsma Award is
een Internationale prijs voor moedige journalistiek. Op tal van manieren wordt zodoende
de veelzijdige en inspirerende persoonlijkheid
van Brandsma herdacht: als geestelijke, journalist, katholiek organisator, Fries voortrekker,
wetenschapper en verzetsheld.
Brandsma werd in 1881 op een boerderij bij
Bolsward geboren in een zeer vroom gezin: vijf
van de zes kinderen zijn later ingetreden. Titus
koos voor de orde der karmelieten, aangetrokken door de combinatie van actief en contemplatief leven en de mystieke traditie van deze
orde. Na enkele studiejaren in Rome werd hij
filosofieleraar in Oss. Daarnaast ontwikkelde
hij zich als journalist: hij begon te schrijven in
tal van bladen en werd hoofdredacteur van een
plaatselijke krant. Opvallend waren ook zijn
inspanningen voor de verbreiding van het
Fries. Als secretaris van de mede door hem opgerichte Rooms Frysk Boun werkte hij mee
aan het opzetten van een schriftelijke cursus
Fries, de verspreiding van katholieke publicaties in het Fries en de bevordering van het onderwijs in het Fries in het algemeen. In 1938
zou hij een voorname rol spelen bij de oprichting van de Fryske Akademy. In 1923 werd hij
benoemd tot hoogleraar aan de in dat jaar opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen.
Zijn leeropdracht was breed, hij doceerde o.a.
geschiedenis van de wijsbegeerte, wijsbegeerte
van de geschiedenis en geschiedenis der mystiek. Hij was zeer begaan met de katholieke
identiteit van de instelling en door zijn onderwijs, onderzoek en publicaties, alsmede de organisatie van tal van bijzondere evenementen,
gaf hij concreet gestalte aan deze identiteit. In
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het jaar 1932-1933 was hij rector magnificus.
Als hoogleraar vervulde hij tal van bestuursfuncties, waarbij hij zich in deze tijd van sterke
verzuiling opwierp tot een voorman van het
katholieke onderwijs en de katholieke pers.
Wat betreft zijn wetenschappelijke werk
zijn vooral Brandsma's activititeiten op het
gebied van de spiritualiteitsgeschiedenis vermeldenswaard. Hij hield zich intensief bezig
met Nederlandse religieuze erflaters als Hadewych, Lidwina van Schiedam, Jan Brugman en
Geert Grote. Hij stichtte het Instituut voor de
Geschiedenis der Nederlandse Mystiek en was
mede-oprichter van het tijdschrift Ons Geestelijk Erf. Brandsma liet in Nijmegen een fotocollectie aanleggen van middelnederlandse religieuze handschriften: hij wist kopieen van
honderden handschriften uit heel Europa te
verzamelen, een kostbare verzameling voor de
spiritualiteitsstudie, te meer daar een aantal
handschriften in de oorlog verloren is gegaan.
Essentieel is dat Brandsma de resultaten van
zijn onderzoek niet reserveerde voor een klein
academisch publiek, integendeel: het was zijn
ideaal dat de hele katholieke gemeenschap ervan kennis nam. Hij streefde naar wat men wel
heeft genoemd een „democratisering van de
mystiek", een toegankelijk maken van de spiritualiteit voor een breder publiek. In zijn vaste
column in een Nijmeegse krant schreef hij wekelijks over een wetenschappelijk onderwerp
en ook in de Katholieke Encyclopedie - dat gigantische instrument van katholieke volksopvoeding waarvan hij de initiatiefnemer was schreef hij zelf een groot aantal artikelen. Het
is tekenend dat dat waarschijnlijk de teksten
van Brandsma zijn die nu nog het meest worden gelezen.
De organisatorische en wetenschappelijke
prestaties van Brandsma waren opmerkelijk
(hij werkte dag en nacht door, onder het motto
„uitrusten kunnen we in de hemel"), maar zijn
grootste bekendheid dankt hij toch aan zijn
optreden in de beginjaren van de oorlog. Als
voorzitter van de bond van besturen van R.K.scholen protesteerde hij tegen de maatregel die
orde-geestelijken uit het katholiek onderwijs
terugdrong. Eveneens kwam hij op voor de
joodse kinderen op katholieke scholen en
zorgde ervoor - tijdelijk - dat ze niet van de
scholen hoefden te worden weggestuurd. Als
geestelijk adviseur van de R.K. Journalistenvereniging kwam hij in het geweer tegen NSB-

artikelen en -advertenties in de katholieke bladen. Hij maakte persoonlijk een ronde langs
directies en hoofdredacties, om ervoor te zorgen dat de gehele katholieke pers een lijn tegen
de nazi-propaganda zou trekken. Dit leidde tot
zijn arrestatie, in januari 1942. Na een verblijf
in de gevangenis van Scheveningen werd hij
overgebracht naar Amersfoort, Kleef en tenslotte Dachau, het kamp voor o.a. geestelijken.
Daar overleed Brandsma op 26 juli 1942 door
toediening van een dodelijke injectie.
Constant D011e, De weg van Titus Brandsma. Biografie van een martelaar brengt het inspirerende van het leven van Brandsma opnieuw voor het voetlicht. Het bijzondere van
het boek is dat het door de bejaarde en blinde
auteur - een medebroeder van Titus die hem
goed heeft gekend - is gedicteerd. D011e geeft
een boeiende en persoonlijke kijk op de betekenis van het leven van Titus, waarbij hij kan
putten uit herinneringen en ooggetuigeverslagen: de evocatie is soms wel wat fragmentarisch
en de annotatie blijft beperkt. De vermelding
van biografie in de ondertitel is enigszins misleidend, omdat DO1le niet een historische reconstructie van het leven beoogt te geven (dit is
al voortreffelijk gedaan door H.W.F. Aukes,
Wiens biografie voor het laatst verscheen in het
jaar van de zaligverklaring (1985) en nog altijd
de beste kennismaking met Brandsma biedt).
Het voorliggende boek is eerder bedoeld als een
spirituele biografie. Het reikt de lezer een soort
meditaties aan naar aanleiding van het leven van
Titus, waarbij vooral wordt ingegaan op twee
aspecten ervan: het martelaarschap en het mystieke geloofsleven. De bijzondere manier waarop Titus zijn lijden heeft ondergaan, wordt van
nabij zichtbaar gemaakt en zijn geloofsleven
wordt als het ware van binnenuit belicht. Het is
daarmee een boek voor wie reeds vertrouwd is
met de figuur van Brandsma. Het geeft een portret van de zalige als een identificatiefiguur en
richt zich daarbij in eerste instantie op de kerkelijke en karmelitaanse binnenkring.
Charles van Leeuwen
De weg van Titus Brandsma (1 881- 1942).
Biografie van een martelaar, Uitgeverij Ten Have, Baarn/
Carmelitana, Gent, 2000, 160 p.
CONSTANT DOLLE,

Anton van Duinkerken, de woordvoerder

In de jaren dertig was de hoofdredacteur
van De Standaard in Brussel correspondent
van het Nederlandse dagblad De Tijd. Ook na

de Tweede Wereldoorlog was het een leidende Standaard-redacteur die de Amsterdamse
krant geregeld achtergrondartikelen over het
leven in het Koninkrijk der Belgen toezond.
Geen toeval! Voor katholieke Vlaamse krantenmensen bleef De Tijd zeer lang tot na de
journalistieke voorbeelden behoren. Dat
dankte het blad niet zozeer aan zijn berichtgeving als aan zijn stijl en beschouwingen. Zijn
roomse katholiciteit paarde het aan een eigen
intellectuele en speelse „toon". En dat is een
woordspeling op de belangrijkste medewerker
die iedereen in het yak Toon noemde en die
voluit Anton van Duinkerken signeerde.
Ook in Vlaanderen was deze man sinds lang
een graaggelezen auteur en een graagbeluisterde
spreker. Als hij in onze gewesten verscheen, om
ergens een kunstenaar te helpen vieren of een
andere plechtigheid op te luisteren, kreeg hij
van ons geestdriftige verslagen. De jongste lichting op de redactie keek naar hem op als naar
een voortrekker, een man die durfde wat iemand zich in Vlaanderen kon voorstellen: lid
worden van een katholieke groep in de nieuwe
socialistische Partij van de Arbeid...
Van Duinkerken beyond zich toen op het
hoogtepunt van zijn faam. In Nederland was hij
DE woordvoerder van de katholieke intellectuelen, maar ook de alomtegenwoordige literaire
criticus en polemist. Een Vlaamse collega, noeste arbeider op het Veld der Letteren, die een gunstige recensie van hem had gekregen, droeg het
knipsel als een relikwie bij zich. Eerbiedig verhaalde hij ons over de wijze waarop „Vlaanderen" ertoe had bijgedragen om Toon aan een
professoraat te helpen: „Leuven heeft de gewezen seminarist en selfmade man al voor de oorlog, toen hij nog maar halfweg de dertig was, een
eredoctoraat gegeven en daar is het nu aan te danken dat hij in Nijmegen over Vondel kan doceren..." Het verhaal sprak tot onze verbeelding,
wij die bezig waren onszelf en onze krant op te
trekken uit de Vlaamse dorpsvijver.
De tijd van toen, in de preconcilaire sfeer,
waarin de Vlaamse pers haar emancipatie
begon, komt mij levendig voor de geest als ik
de twee boeken ter hand neem die de figuur en
de tijd van Toon weer hebben opgeroepen,
nadat zij jarenlang in het vergeetboek waren
gebleven.
Voor mij is Anton van Duinkerken altijd
op de eerste plaats de voorbeeldige journalistieke essayist geweest. Nu lees ik bij Michel

van der Plas dat hij altijd de behoefte heeft
gehad, zichzelf, zoals dat beet, „wetenschappelijk te bewijzen". Hij streefde vurig naar het
professoraat en daarna naar het hoogste academische gezag. Hij moet een goede hoogleraar
zijn geweest, die zijn geestdrift op zijn studenten kon overdragen. Maar Van der Plas is ervan
overtuigd, dat zijn vriend het gelukkigst is
geweest als journalist. Nooit kon hij een
kwaad woord over de journalistiek horen. Zij
was naar zijn vaste overtuiging zelfs een goede
leerschool voor de man van de wetenschap.
Anton van Duinkerken (1903-1968) was aan
Den jdverbonden van 1927 tot 1952. Toen vertrok hij naar Nijmegen om er hoogleraar in de
Nederlandse en Algemene Letterkunde te worden. Ook nadien heeft hij aan de krant meegewerkt. Zijn journalistieke productie is daar
enorm geweest. Hij schreef over diverse culturele en geestelijke onderwerpen, maar vooral
over Nederlandse actuele literatuur. Die geschriften zijn totnogtoe niet wetenschappelijk
onderzocht. Het was „la mer a boire". Marielle
Polman heeft de zware taak op zich genomen
om die oceaan van drukinkt te bevaren en te exploreren. Het resultaat is een lijvig werk: „De
Keerztj de van bet leven", een titel waarmee de literatuur wordt bedoeld. Literatuur en leven
vormden voor Van Duinkerken een eenheid,
maar het leven was de voorzijde.
Voor haar disseratie aan de K.U. Nijmegen
achterhaalde Polman zowel de naamloze gelegenheidsbijdragen als de ondertekende artikelen waarvan Anton van Duinkerken „ernstig
werk" heeft gemaakt. Een groot gedeelte van
Polmans boek bestaat uit een uitputtende lijst
van die bijdragen. Een goudmijn! Als basis
voor haar onderzoek koos zij achthonderd artikelen over eigentijdse Nederlandse literatuur.
Aan de hand daarvan wilde zij achterhalen
welke journalistiek en literair ideaal Van Duinkerken voor ogen stond en hoe hij dat in de
praktijk bracht. De vraag is al gerezen, of zij
Van Duinkerken daarmee voldoende recht
doet. Sjoerd van Faassen heeft in NRC-Handelsblad (21.1.2000) de hoop uitgesproken dat
Polman het resultaat van het Tijd-werk nu
ook zal vergelijken met andere kritische geschriften die in menig tijdschriftnummer en
andere publicaties verspreid liggen. Ondertussen zijn wij al zeer blij met het indrukwekkende beeld van de journalist dat ons hier
wordt aangeboden.
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In dit beeld overheersen de levensbeschouwelijke criteria. Gaandeweg ging hij meer
belang hechten aan „uiterlijk vormschoon",
maar „de gemoedsbewogenheid" bleef hij als
het begin van literatuur beschouwen. „Deze
gemoedsbewogenheid kent hij een ideologische betekenis toe, die voortkomt uit zijn
eigen katholieke levensovertuiging: leven betekent als individu deel uitmaken van een
gemeenschap van mensen (...), vanuit een vitale liefde en in eenheid tussen natuur en bovennatuur".
Een confrontatie met de hele Van Duinkerken en zijn wereld krijgen wij in het boek van
Michel van der Plas. Het is nog omvangrijker
dan het werk van Polman. „Een goede biografie
moet dik zijn", zo luidt een boutade van de auteur. En het is een goede biografie. Van der Plas
heeft een groot en goed geordend archief mogen raadplegen en talrijke getuigenissen kunnen verzamelen. Bovendien was hij jarenlang
met Van Duinkerken bevriend. Het gaf hem de
gelegenheid, een zeer gelijkend portret te schilderen, in een breed decor. Als titel koos hij de
wellicht bekendste versregel van Anton van
Duinkerken: Daarom, mijnheer, noem ik mij leatholiek. Dat is het refrein uit de Ballade van den
Katholiek waarmee hij in december 1935 een
aanval van de NSB-leider Anton Mussert heeft
beantwoord. Het gedicht geeft ons als het ware
de kern van Anton van Duinkerken, zowel naar
de vorm als naar de inhoud.
Helder en gedetailleerd beschrijft Van der
Plas hoe de Brabantse artistieke selfmade man
in korte tijd een centrale plaats in het Nederlandse geestesleven veroverde. De persoonlijke
conflicten, de literaire en politieke polemieken, het geluk en het ongeluk van dit bewogen
maar ook feestelijke leven worden zo objectief
mogelijk maar met stille sympathie in beeld
gebracht.
Een van de boeiendste aspecten is voor ons
de ontwikkeling van de ex-seminarist tot
„katholieke emancipator". Zijn „eigengereide
opstelling in de katholieke bevolkingsgroep"
belette hem niet een gezagsgetrouwe gelovige
te blijven. Dit leidde tot een voor ons toendertijd moeilijk te begrijpen knieval: toen de
man van de „doorbraak" tot professor werd
benoemd, gaf hij toe aan de kerkelijke eis om
ontslag te nemen uit de Partij van de Arbeid.
Later heeft Van Duinkerken „het nieuw
binnenkerkelijk klimaat" ten tijde van paus

Johannes XXIII , niet met onverdeeld enthousiasme" begroet: „Er werden dingen bespreekbaar die voor hem nooit een bespreking hadden behoefd, en er namen aan de bespreking
zelf allerlei personen deel die daartoe in zijn
ogen niet bevoegd waren".
Hij was en bleef fundamenteel en te goedertrouw een rooms-katholiek voor wie het
eerste deel van die naam net zo belangrijk was
als het tweede. Evenzeer bleef hij een overtuigde democraat die met open vizier toetrad op
vriend en vijand.
Vlaamse lezers zullen wel verwacht hebben, dat Van der Plas wat meer aandacht zou
besteden aan de contacten met het Zuiden en
aan de opvattingen van Anton van Duinkerken over de Vlaamse emancipatie. Hij kwam
graag en veel in Vlaanderen: „Hij vond er een
klimaat van royaliteit dat hij in het Noorden
miste, en dat aansloot bij zijn levenslust. Ook
bood het land veel voorbeelden van de door
hem zo beminde barok." Maar er was veel
meer. Bij menige gelegenheid heeft hij de redenen van zijn belangstelling uitgediept in artikelen en toespraken. Het was niet alleen uit
Brabantse levenslust dat hij de grens overschreed en dat hij West-Vlaanderen bezocht
om er de jonge Jozef Deleu te steunen en een
der eerste beschermheren van Ons Erfdeel te
worden. Ik mis Deleu in het namenregister.
Nog een kleine herinnering. Toen De Standaard, in volle strijd om de taalgrens en de
integriteit van het Vlaamse gebied, ter gelegenheid van een (nog officieus) Guldensporenfeest zijn medewerking vroeg, ging Anton
van Duinkerken onmiddellijk in op ons verzoek. Hij zond ons een kernachtige bijdrage,
onder het motto: Je moet niet aan het gras
trekken om het te doen groeien. Van Duinkerken pleitte in die bijdrage voor kwaliteit als
eerste vereiste voor de Vlaamse emancipatiebeweging.
Er staat voor hem een monument in zijn
geboortestad Bergen op Zoom (wijlen prof.
Rogier noemde hem indertijd „een Belg-opZomer"). Van Duinkerken verdient ook, tenminste, een gedenkplaat in Vlaanderen.
Gaston Durnez
MARIELLE POLMAN, De keerztjde van het leven. Anton van
Duinkerken als literatuurcriticus bij „De Ttjd" (1927-1952),
Valkhof Pers, Nijmegen, 522 p.
MICHEL VAN DER PLAS, Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerke„ Anthos, Amsterdam; Lannoo, Tielt, 644 p.

Met gemengde gevoelens
Hoe meer we op elkaar lijken, hoe meer we
precies die dingen benadrukken die ons onderscheiden. Dat is zo met mensen en dat is blijkbaar ook zo met naties. Op de keper beschouwd bestaan er tegenwoordig nauwelijks
nog verschillen tussen Nederlanders, Belgen,
Fransen of Duitsers. We kopen dezelfde kleren
in dezelfde winkelketens, kijken naar dezelfde
televisieprogramma's en luisteren naar dezelfde muziek. En precies daarom verschijnen
er steeds meer boekjes waarin wordt uitgelegd
wat zo kenmerkend is voor Nederlanders, Belgen, Fransen of Duitsers.
Je kunt je gemakkelijk vrolijk maken over
dat gegoochel met verschillen, eigenschappen
en identiteiten. En toch schuilt er enige waarheid in. De ene gemeenschap is de andere niet.
Het hoeft daarbij zelfs niet over territoriale
groepen te gaan. Elke organisatie, elke onderneming, zelfs elke afdeling binnen een bedrijf,
heeft zo haar eigenaardigheden. Managementsgoeroes hebben dat tot hun schade en schande
moeten ontdekken. Wat in een bedrijfscultuur
werkt, doet dat niet noodzakelijk ook in een
andere. Het abstracte, kosten-baten afwegende
individu, dat de handboeken economie bevolkt, bestaat in de praktijk niet. Daar heb
je alleen concrete mensen. En die behoren altijd tot specifieke gemeenschappen met typische gewoonten en gevoeligheden en kunnen
dus niet zomaar tegen elkaar worden ingeruild.
Kun je die specifieke eigenaardigheden van
gemeenschappen evenwel ook benoemen en in
kaart brengen, laat staan begrijpen of verklaren ? Eric de Kuyper verkeert om verschillende
redenen in een goede positie om althans een
poging daartoe te wagen. Gepokt en gemazeld
in de semiotiek, aandachtig lezer van Barthes,
als geboren en getogen Brusselaar voortdurend
pendelend tussen de Nederlandse en Franstalige taalgemeenschap, vreemdeling in Belgie en
allochtoon in Nederland. In Met gemengde gevoelens probeert De Kuyper onder meer de
verschillen en overeenkomsten tussen Belgie
en Nederland, de twee landen waar hij het
grootste deel van de tijd heeft gewoond, onder
woorden te brengen.
De Kuyper heeft vooral oog voor de „eigenzinnigheden", „de dingen des levens zonder
belang", „de verschijnselen die eigen zijn aan
een cultuur en in het ene land wel en in het an-

dere niet bestaan". Hij heeft het over de kleine,
sprekende dingen, die door de gevestigde sociologie niet worden opgemerkt, omdat ze te banaal zijn. De in deze bundel verzamelde teksten -vaak gelegenheidsstukken- zijn evenwel te
weinig samenhangend en systematisch om gefundeerde conclusies te trekken of inzicht te
geven. Daarom blijft het toch vooral een verzameling van vaak intrigerende observaties. Bijvoorbeeld over de behaaglijke rust en de afwezigheid van consumptiedwang van de Zwitsers, die geen oorlog hebben meegemaakt, dus
nooit iets hoefden in te halen en dus ook niet
de angst voor de schaarste aan de volgende
generaties hebben doorgegeven. Of over het
achteloze superioriteitsgevoel van de Nederlanders, die op de top van Amsterdam de bezoekende staatslieden een fiets cadeau doen, er
heilig van overtuigd dat iedereen, net zoals zij,
kan fietsen. De ondertitel van Met gemengde
gevoelens is dan ook veel te zwaar aangezet. De
Kuypers boek is een verzameling best leesbare
en prikkelende waarnemingen, geen analyse
van „eigenheid, identiteit en nationale cultuur". Dat De Kuyper zo'n boek zou kunnen
schrijven, blijkt overduidelijk uit de inleidende
passages waarin hij het over de constructie van
identiteiten heeft.
Voor wie in Frankrijk, Engeland, Duitsland of Nederland wordt geboren, lijkt identiteit een vanzelfsprekend gegeven. Voor wie in
Belgie - en meer bepaald in Brussel - wordt geboren is dat niet zo, argumenteert De Kuyper.
Als Belg en Brusselaar word je zonder pardon
geconfronteerd met het probleem van de culturele identiteit. Dat laat zich het scherpst voelen
in de „keuze" van de taal. De Kuyper is de Belgische context dan ook dankbaar omdat hij
zijn identiteit diende te problematiseren en te
relativeren. In Frankrijk of in Duitsland was
hij daar misschien nooit toegekomen. „Die
vanzelfsprekendheid, en de dwingende behoefte om die op losse schroeven te zetten heb
ik godzijdank gemist - en hierin voel ik mij
nauw verbonden met de joodse diaspora die
zich ook altijd gedwongen heeft haar plaats op
de een of andere manier te definieren".
Eric de Kuyper heeft het over de polariteit
die voor hem, opgroeiend in Brussel, bestond
tussen de Franse en de Nederlandse cultuur.
Hij voelde zich destijds verplicht een keuze te
maken. Pas later, na de ontdekking van de
Duitse en de Engelse cultuur wordt die tegen-
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stelling tussen Nederlands en Frans opgeheven.
„Hoeveel boeiender moet het zijn wanneer er
geen twee, maar een veelheid van landen en culturen voorhanden is", verzucht hij. De levensgeschiedenis van De Kuyper is er een van ontworteling. Hij voelt zich een nomade, overal
een vreemdeling, lid van een minderheid binnen een minderheid. Hij weigert dan ook te
kiezen voor een of andere taal, voor een of andere cultuur. Vandaar, meent hij, de behoefte
„om allerindividueelste, autobiografische dingen te schrijven, met het besef dat ze aan het allerindividueelste ontsnappen omdat er een
ruimere geschiedenis in rondspookt. Mijn autobiografische boeken - dus al mijn boeken en
ook dit boek - gaan evenzeer over mezelf als
over `Belgie'. Want als ik dat zo mag uitdrukken: `Belgie spreekt en handelt in mij'."
Het laatste deel van het boek - „bedenkingen van een antipolitiek burger" - is nogal te-

leurstellend. De Kuyper borstelt een weinig
flatterend, maar bovenal ook weinig gelijkend
portret van de Belgische en de Nederlandse politiek. De hem kenmerkende zin voor verhoudingen ontbreekt hier volledig. De ene simplificatie volgt na de andere en misschien staat het
onderwerp ook te ver van hem af: eerder in het
boek lazen we immers dat hij nooit de behoefte voelde om zich expliciet met politiek
bezig te houden. Dat merk je. Plots worden
termen gebezigd als „professionele debielen"
als het over politici gaat en vallen er tapkastwaarheden die de „infantiliteit van de politieke
kaste" moeten typeren. Van een fijnbesnaard
mens als Eric de Kuyper verwacht je meer onderscheidingsvermogen.
Patrick Stouthuysen
Met gemengde gevoelens. Over eigenheid,
identiteit en nationale cultuur, Globe/SUN literair, Roeselare/Nijmegen, 2000, 250 p.

ERIC DE KUYPER,

Het Franstalige tijdschrift

Septentrion.
Arts, lettres et culture de Flandre et
des Pas-Bas
Y
bestaat in 2001 dertig jaar.
Het blad is in de loop van deze dertig jaar uitgegroeid
tot een unieke bron van informatie voor de Franstaligen
over de kunst, de literatuur en de cultuur
in Vlaanderen en Nederland.
Om deze verjaardag op passende wijze te vieren,
worden twee lijvige themanummers uitgegeven: een over de Schelde en een over de Maas.
Deze twee grote rivieren ontspringen in Frankrijk,
stromen door Wallonie en Vlaanderen en monden in Nederland uit in de Noordzee.
Zo verbinden ze op een symbolische manier het Franstalige en Nederlandstalige gebied.
Het nummer over de Schelde is zojuist verschenen.
Het telt dubbel zoveel bladzijden als gewoonlijk (200 p.)
en is overvloedig in kleur geIllustreerd.
Een abonnement op Septentrion kost: 1325 BEF / f 80,—
De prijs voor een afzonderlijk nummer is: 350 BEF / f 20,—
Te bestellen bij:

Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem (Belgie)
Tel.: + 32/(0)56/41 12 01 - Fax: + 32/(0)56/41 47 07 - e-mail: adm@onserfdeel.be

STEUN AAN DE STICHTING ONS ERFDEEL
De activiteiten en de publicaties van de „Stichting Ons Erfdeel" worden
mede mogelijk gemaakt door subsidies van overheidsinstellingen uit
Vlaanderen en Nederland en door het mecenaat van particulieren,
verenigingen en bedrijven.

Officiele steun
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie
Cultuur, Brussel
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Zoetermeer
Nederlandse Taalunie, Den Haag
Provinciebestuur van West-Vlaanderen
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
Provinciebestuur van Antwerpen
Provinciebestuur van Limburg
Provinciebestuur van Vlaams-Brabant
Gemeentebesturen van Aalter, Affligem, Anzegem, Asse,
Beveren, Bilzen, Blankenberge, Deerlijk, Deinze, Dendermonde, Dentergem, Diest, Dilbeek, Eeklo, Harelbeke, Hasselt, Hoegaarden, Hoeilaart, Hove, leper, Izegem, Kalmthout, Kapellen, Keerbergen, Knesselare, Koksijde, Kortrijk,
Kruibeke, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Leuven, Lint, Lochristi, Lommel, Menen, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Oostende, Oostkamp, Oud-Turnhout, Oudenaarde, Peer,
Rijkevorsel, Roeselare, Rotselaar, Ruiselede, Sint-KatelijneWaver, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas,
Spiere-Helkijn, Tielt-Winge, Torhout, Waasmunster, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Zaventem, Zedelgem, Zoutleeuw, Zwevegem.

Mecenaat
Giften van particulieren, verenigingen en bedrijven van.
minimaal 1.000 BEF (voor Belgie) / f 120,- (voor Nederland) kunnen worden afgetrokken van het totaal belastbaar
netto-inkomen van de donateur.
De Raadvan Bestuur van de „StichtingOnsErfdeel" zegt dank
aan alien die door hun financiele steun de activiteiten en de
publicaties van de Stichting mogelijk helpen maken. In
ieder nummer van dit tijdschrift worden de ontvangen steunbijdragen vermeld.
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Frank heeft zijn eerste blokperiode achter de
rug. Het was hem al snel opgevallen dat hij telkens
maar de heeft van de curses moest blokken om de
stof volledig to kennen.
De linkerbladzijde van de cursussen
was niet bedrukt en dat vond hij een gigantische
verspilling.
Hij heeft het probleem bij de OVAM
aangekaart en sindsdien werkt hij mee aan een
campagne tegen papierverspilling.
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Samen krijgen we de papierberg klei .
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OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ
VOOR HET VLAAMSE GEWEST
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Of je nu tranen in de ogen krijgt van ontroering of naar adem moet happen van
het lachen: een optreden laat je niet Los. Ons ook niet. Klassieke muziek, jong gitaargeweld,
indrukwekkende theaterproducties of amateurgezeLschappen: we geven ze een hoofdrol.
Want ze zorgen voor emoties. En dat is 66n van de leukste aspecten van ons werk.
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Administratie

Stichting Ons E rfdeel De Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel wil

Bernard Viaene, hoofd administratie

dc culturelc satnenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevordercn en de cultuur van
Nederland en Vlaandcren in het buitenland bekend maken. Naast het tijdschrift Ons Erfdeel
publicecrt de Stichting ook:
Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas, revue trimestrielle;
The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands, a yearbook;
De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Francais, tweetalig jaarboek;
en een reeks boeken in diverse talen over aspccten van de cultuur van de Lage Landen.

Secretaris: Hans Verhaeghe
e-mail adm@onserfdeel.be
Abonnement
Belgie

2.100 BEF
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53,09 €

Nederland
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64,45 €
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11,34 €
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74,87 €

Aruba

f 165,
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74,87 €

Belgie

And. landen 3.000 BEF

74,37 €

Het abonnement loopt van 1 januari tot
31 december. Het wordt automatisch
verlengd tenzij het vOOr 15 december
wordt opgezegd.
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Nederland
Postbankrekeninq 1084198
Rabobank 143097180
van Stichting Ons Erfdeel,
Rijvoortshoef 265,
NL-4941 VJ Raamsdonksveer.
Seigle en andere landen
Postrekening 000-0907100-53
KBC Bank 467-4120521-48
Fortis Bank 285-0255268-90
Artesia Bank 550-3279200-11
Brussel Lambert 385-0520696-63
Fortis Bank 001-1087461-70
Dexia 068-2085060-72
van Stichting Ons Erfdeel vzw,
Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem.
Kaft:
Marie-Jo Lafontaine, „We are all
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J.J. Voskuil (°1926) - Foto David Samyn.

Twee illusies
Over „Het Bureau" van J.J. Voskuil

G.F.H. Raat
werd geboren in 1946 to Amster-

Het Bureau begint in 1957 met de volgende regels:

dam. Studeerde Nederlands aan de
Universiteit van Amsterdam en is

„'Dag meneer Beerta,' zei hij.
nu als universitair hoofddocent
Meneer Beerta was in de halfgeopende deur blijven staan
moderne Nederlandse letterkunde
en keek hem strak aan, alsof ze ongelegen kwamen. Toen
verbonden aan deze universiteit.
spitste hij zijn lippen en knikte kort. 'Dag Maarten.' Hij
Publiceerde o.a. „Over 'De
knipoogde, een zenuwtrek.
Hondsdagen' van Hugo Claus"
`Dit is Nicolien,', zei Maarten."
(1980), „De vervalste wereld van
Dit is de entree van Maarten Koning, die in gezelschap
Willem Frederik Hermans" (1985)
van zijn vrouw Nicolien een bezoek brengt aan de heer en „Veertig jaar 'De Avonden' van
Beerta, de directeur van een wetenschappelijk instituut, aanGerard Reve" (1988).
geduid als het Bureau. Beerta zal Maarten een betrekking Adres: Marienstein 113,
aanbieden op de afdeling Volkscultuur, die hij accepteert,
NL-1852 SJ Heiloo
omdat hij in zijn onderhoud moet voorzien. Het betreft
bovendien een baantje zonder maatschappelijk aanzien en
zonder verplichtingen, daar slechts weinigen de volkscultuur als een serieus
vakgebied beschouwen.
Duizenden bladzijden later, het is inmiddels 1989, eindigt Het Bureau
aldus: „Hij droomde dat hij werd uitgedragen. Van heel ver kwamen de laatste
tonen van Nobody knows you when you are down and out uit de klarinet van
Sidney Bechet, zoals hij die bij zijn leven honderden keren gehoord had. (...)
De kist werd neergezet. Er was het geluid van vele schoenen, een stilte en een
zacht gemompel, waarna de voetstappen zich weer verwijderden. Hij duwde
het deksel van zijn kist omhoog, richtte zich op en keek hen na. Ze liepen van
hem weg over het pad naar de uitgang. Hij zocht naar bekenden, maar die
achteraan liepen kende hij niet, en die vooraan waren kon hij niet meer zien.
Terwijl hij langzaam de deksel weer liet zakken, werd hij wakker, overspoeld
door een gevoel van oeverloze treurigheid." Van Meneer Beerta (deel 1) tot De
dood van Maarten Koning (deel 7). Volkomen op zichzelf teruggeworpen,
door niemand gekend en zelf niemand kennend, ziedaar het punt waarop

Maarten Koning aan het einde van Het Bureau is beland. Hij voelt zich na zijn
pensionering in 1987 door het gedrag van bepaalde ex-collega's geestelijk
doodverklaard. Daarmee wordt zijn beeld van het verleden gereduceerd tot
een hersenschim.
Tegenstribbelend carriere maken
In de dertig jaren die Maarten Koning verbonden is aan het Bureau, raakt hij
steeds meer betrokken bij dit instituut. Dit zeer tot ongenoegen van zijn
vrouw, die volhardt in een anti-maatschappelijke levenshouding, waarbinnen
„ambitie" en „carriere" taboe-woorden zijn. In weerwil van zijn opvattingen
over een authentiek leven met een minimum aan pretenties, waarin slechts
plaats is voor enkele trouwe bondgenoten, wordt Maarten het druk bezette
hoofd van de afdeling Volkscultuur. Tegen zijn zin moet hij leiding geven aan
ondergeschikten en hen in bescherming nemen tegen de boze buitenwereld,
als die dreigt met bezuinigingsmaatregelen. Ook wordt van hem verwacht dat
hij in de openbaarheid treedt met lezingen op congressen en artikelen over
elementen van de Nederlandse volkscultuur als de trouwring, de dorsvlegel
en de wanden van het boerenhuis. Het vele werk gaat Maarten goed af, naar
hem bij herhaling wordt verzekerd. Complimenten die niet wegnemen dat
zijn functie hem soms letterlijk ziek maakt, daar hij het vermogen mist op
een soepele wijze met zijn medemensen te verkeren.
Het verraad aan zijn principes leidt tot vaak heftige botsingen met zijn
vrouw Nicolien, die stem geeft aan zijn slechte geweten. Zij gaat zelf geen
enkele verplichting aan, maar confronteert hem keer op keer met zijn eigen
beginselen. Hij antwoordt haar: „I-let enige wat er van zulke principes overblijft is dat je de dingen met tegenzin doet"'(p. 418). Het citaat is afkomstig
uit deel 2, dat de veelzeggende titel Vuile handen draagt. Het zijn de woorden
van een capitulant.
Meer dan eens beweert Maarten dat zijn werk zinloos is en te royaal wordt
gehonoreerd, een opinie waarmee hij zijn omgeving choqueert. Hij vindt echter ook dat hij hard moet werken voor zijn geld, waardoor hij, gegeven zijn
grote capaciteiten, als het ware tegenstribbelend carriere maakt.
Het toenemende beslag dat het werk op hem legt, weerspiegelt zich in een
daling van het verteltempo: 115 bladzijden vergt de beschrijving van het jaar
1957, 167 die van het jaar 1970 en 334 die van het jaar 1977, terwijl 1982 maar
liefst 390 bladzijden behoeft. Het Bureau absorbeert Maaarten Koning volledig, waardoor hij het gevoel krijgt zichzelf te zijn kwijtgeraakt. Tegen een
vriend zegt hij: „ 'En daarbij heb ik het gevoel dat ik steeds verder van mezelf '
ben weggeraakt (...)' " (Afgang. Het Bureau 6, p. 260). Hij wil naar zichzelf
terugkeren, een wens die tot uitdrukking komt in de licht verbasterde regel
van de dichter Der Mouw die hem emotioneert: „ Ten je daar jongen? Waar

ben je al die jaren toch geweest?' " (idem, p. 486). In werkelijkheid luidt deze
beginregel van sonnet 10 uit de reeks „In de hoogte": „ `Zo, jongen, ben je
daar? Heb lang gewacht' "(J.A. der Mouw (Adwaita). Volledig dichtwerk.
Amsterdam 1986, p. 108). In de versie van Maarten wordt de nadruk, onthullend genoeg, verlegd van de wachtende naar degene die na lange tijd terugkeert. Dit is wat Maarten wenst: terugkeren naar zichzelf. Een wens die
urgent wordt, als hij bemerkt dat zijn visie op zijn tijd binnen het Bureau
door anderen niet wordt gedeeld.
Een succesvolle sleutelroman
Het is allang geen geheim meer dat Voskuil na het verlaten van het P.J. Meertens-Instituut, de in Amsterdam gevestigde instelling waar hij hoofd was van
de afdeling Volkskunde, een vergelijkbare ervaring opdeed als zijn alter ego
Maarten Koning. Zijn afdeling bleek geenszins de solidaire groep die hij dacht
te hebben geformeerd. Dit ontnuchterende feit dwong hem tot een zelfonderzoek, waarvoor hij naar de literatuur greep, net als hij dit had gedaan na zijn
studententijd, toen een vriendengroep uiteenviel. Resulteerde dit in 1963 in
de 1200 bladzijden tellende roman Bij nader inzien, nu verschenen tussen
februari 1996 en november 2000 de zeven delen van Het Burreau, tezamen ca.
5500 bladzijden beslaand.
Voskuil begon aan zijn eenzame onderneming op 7 september 1990 en
sloot deze of op 26 januari 1995, wat betekent dat hij ruim vier jaar lang een
moordend schrijftempo onderhield. Gelet op de omvang van het manuscript,
was het zeer begrijpelijk dat uitgever Van Oorschot even aarzelde, voordat hij
besloot Het Bureau in zijn fonds op te nemen. Een beslissing die hij niet heeft
berouwd: in september 2000 waren er meer dan 300.000 exemplaren van verkocht.
Ik ontleen dit cijfer aan het „Woord vooraf" van Nog even een ommetje,
een bundel beschouwingen over Het Bureau, samengesteld door Arjan Peters,
die gelijk met het slotdeel verscheen. Het is niet de enige reactie in boekvorm
die Het Bureau heeft opgeroepen. Voskuil zelf vervaardigde Ingang tot Het
Bureau, een verkorte inhoud en een compleet personenregister, dat overigens
ook al was toegevoegd aan de afzonderlijke delen. J. Heymans bundelde
onder de titel Lam naast leeuw een reeks gesprekken met Voskuil. Ook bestaat
er een boekje met wandelingen langs de Amsterdamse locaties van Het
Bureau.
Inderdaad, Het Bureau is een even onverwacht als groot succes geworden.
Voskuil ontving de Bordewijkprijs voor Vuile handen en de Libris Literatuurprijs voor Plankton (deel 3). Hij werd veelvuldig geInterviewd en verscheen
op de televisie, een lot dat ook zijn ex-collega's ten deel viel, die hij onder vaak
nauwelijks verhullende namen had geportretteerd. Zo verschijnt de opvolger

van Voskuil, Paul Post, in Het Bureau als Charles Brieffies, heet Balk, de directeur in Voskuils tijd, in werkelijkheid Blok en zijn opvolger, Van de Marel in
Het Bureau, Van Marle.
Er lijkt een prikkelende discrepantie te bestaan tussen de strikt particuliere opdracht die Voskuil zichzelf gaf en de gigantische publiciteit die zijn eenzame missie teweegbracht. Of is er bij nader inzien toch een verband?
De illusie van de objectiviteit
De visie van Voskuil op literatuur is realistisch en daarbij sterk betrokken op
de persoon van de schrijver. Dit blijkt, als hij tegenover J. Heymans zijn waardering verwoordt voor het slot van Vestdijks roman Terug tot Ina Damman:
„Dat iemand, op een redelijk objectieve manier, zo over zichzelf kon schrijven!" (p. 130) Voskuil twijfelt geen moment aan het werkelijkheidsgehalte
van de roman, maar stelt de hoofdfiguur zonder restricties gelijk aan de
schrijver. Zelfobjectivering is de norm. Daarom kan Proust in zijn ogen geen
genade vinden: „Hij is er helemaal niet op uit om zichzelf te begrijpen, hij
verbergt juist essentiele dingen over zichzelf, op een nogal kinderachtige
manier" (p. 136). Hoe men dit kan uitmaken, is een vraag die mij op deze
plaats minder interesseert dan de vaststelling dat de objectivering van zichzelf in dienst staat van het zelfbegrip.
Dit is exact wat Voskuil in diverse interviews als beweegreden heeft opgegeven voor het schrijven van Het Bureau. Schrijven om uit een situatie van
geestelijke nood te geraken, om rekenschap of te leggen en weer greep te krijgen op de werkelijkheid. Over de vorm die hij daarvoor koos, zegt Voskuil in
het boek van Heymans: „Als ik Het Bureau in de ik-vorm had geschreven, had
ik veel dieper op mijn gevoelens moeten ingaan. Daar had de objectiviteit van
het verhaal onder geleden. Dat is natuurlijk een schijnbare objectiviteit, maar
de weergave van de buitenwereld - en daar ging het mij feitelijk om - was dan
veel minder op de voorgrond gekomen, maar een beetje weggezonken in al
die gevoelens en gedachten" (p. 104). Dit citaat laat enkele kanttekeningen
toe. Allereerst valt weer te constateren dat Voskuil, zoals hij ook expliciet
heeft verkondigd, niets ziet in fictie. De ik-figuur is zonder verdere discussie
de schrijver. Het is vaker opgemerkt dat Voskuil voor zijn literaire denkbeelden schatplichtig is aan het vooroorlogse tijdschrift Forum, met Ter Braak en
Du Perron als belangrijkste woordvoerders. Ook zijn afkeer van constructie
is daartoe te herleiden.
Vervolgens springt in het oog dat Voskuil het begrip „objectiviteit" koppelt aan beschrijving van de buitenwereld. „Dat is natuurlijk een schijnbare
objectiviteit", voegt hij daaraan toe, wetend dat die beschrijving altijd een
bepaald perspectief vooronderstelt. In Het Bureau verschijnt de buitenwereld
uitsluitend via de subjectieve blik van Maarten Koning. Zijn preoccupaties

kleuren de waarneming van de mensen en de dingen. Daarom kan Het
Bureau nauwelijks worden gelezen als een tijdsbeeld van de jaren 19571989. Voor veel gebeurtenissen in deze jaren heeft Maarten Koning hoegenaamd geen belangstelling, zoals de bezetting van het Maagdenhuis, het
bestuurlijke centrum van de Universiteit van Amsterdam, in 1969: „Pas toen
hij bij het Spui de hoek omsloeg en de mensenmenigte rond het Maagdenhuis
zag, herinnerde hij zich dat het bezet was. Hij bleef staan en keek vanuit de
verte toe. Tegen de gevel hingen spandoeken. Er stonden politie-auto's. (...)
Hij wendde zich af, stak het Spui over, rechtsaf, langs de Lutherse kerk en de
U.B., met een omweg terug naar het Bureau (...)" ( Vuile handen. Het Bureau 2,
p. 276).
Het Bureau wordt verteld in de derde persoon. In theorie biedt deze vertelwijze de mogelijkheid Maarten Koning van buitenaf te beschrijven. De verteller zou zijn uiterlijk, zijn gedrag en de indruk die hij maakt op andere mensen, kunnen weergeven. Dit gebeurt nooit: de verteller conformeert zich
zonder voorbehoud aan de visie van Maarten. Alle andere personages worden
van buitenaf beschreven, zij het uitsluitend zoals Maarten hen waarneemt.
Slechts zijn gedachten en gevoelens worden van binnenuit beschreven, nooit
die van de andere personages.
Daardoor ontpopt de derde persoon van Het Bureau zich als een „verhulde
ik-vorm", om de term lenen die Willem Frederik Hermans ooit gebruikte
om de vertelsituatie van De donkere kamer van Darnokles te karakteriseren,
die gelijk is aan die van Voskuils roman. De schrijver Voskuil, die zichzelf als
Maarten Koning heeft afgebeeld in Het Bureau, verschaft zichzelf op deze
manier een geweldige voorsprong. Hoe makkelijk krijgt de lezer begrip en
daarmee sympathie voor hem, ook als hij zich van een minder prettige kant
laat zien. De lezer kent immers zijn innerlijke roerselen, die zijn gedrag verklaren. De andere personages krijgen slechts gestalte via de subjectieve blik
van Maarten Koning, zonder dat hun gedachten of gevoelens de eerste, wellicht ongunstige indruk kunnen corrigeren.
Slechts een enkele maal wordt twijfel gewekt aan de juistheid van Maartens perspectief. Bij zijn afscheid releveert de instituutsdirecteur Balk, door
Maarten als bedreigend ervaren, de grote steun die hij van hem heeft gekregen.
Reactie van Maarten: „Het beeld dat Balk van hun verhouding schetste, leek
in niets op het beeld dat hij er zelf van had" (Afgang. Het Bureau 6, p. 544) Iets
later bedenkt hij dat Balk al die jaren „een masker" heeft gedragen (p. 546).
Maar misschien heeft Maarten hem dit zelf wel aangemeten.
In zijn bijdrage aan Nog even een ommetje citeert Reinder Storm uit een
wetenschappelijk artikel van J.J. Voskuil: „ 'The illusion that the group to
which one belongs has always existed and has not essentially changed (...)
makes life more bearable and death easier to accept' "(p. 185). Tegen deze ach-
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tergrond moet het voor Voskuil een traumatische ervaring zijn geweest te
ontdekken dat zijn beeld van zijn afdeling niet strookte met dat van anderen.
Het citaat maakt echter ook aannemelijk dat Voskuil vervolgens niet in de
eerste plaats behoefte had aan een kritische analyse, ook van zijn eigen rol,
maar vooral aan een nieuw beeld, even statisch als het beeld dat hij had moeten prijsgeven, en deze keer onwrikbaar gefixeerd in een boek. Vanuit een literair oogpunt bezien is hier niets op tegen. Welke drijfveer ten grondslag ligt
aan het schrijven van een literair werk, is irrelevant voor de beoordeling van
het eindresultaat. Het Bureau blijft een unieke en fascinerende roman, ook
voor wie meent dat het literaire programma van Voskuil er slechts ten dele in
wordt verwezenlijkt.
De realistische illusie
Er is al veel gespeculeerd over het onverwachte succes van Het Bureau. De stijl
van Voskuil, waarin elke nodeloze versiering ontbreekt, is uiterst toegankelijk. De dialogen zijn vaak meesterlijk en de beschrijvingen trefzeker. Toch
blijft het verbazingwekkend dat een boek van 5500 bladzijden over saaie mensen, met veel herhalingen, waarin smedige ingredinten als seks en geweld
ontbreken, zo'n verkoopsucces is geworden.
Het Bureau lijkt op een soapserie, is ter verklaring geopperd. De roman
kent een fragmentarische, lineair chronologische opbouw en wordt bevolkt
door „plane", statische personages, die getypeerd worden via stereotiepe
uiterlijkheden (Balk wipt ongeduldig met zijn voet, Engelien Jansen beweegt
haar lichaam behaagziek). De plaats van handeling blijft door de jaren heen
gelijk. Net als een soapserie bevredigt Het Bureau de hang naar het onveranderlijke, die trouwens Maarten Koning (en zijn schepper) ook niet vreemd
ls.
Ook hiermee is het laatste woord niet gezegd. Een belangrijk deel van de
verklaring voor het succes is te vinden in de aard van onze cultuur, waarin
exhibitionisme en voyeurisme elkaars complementen zijn. Om de gedachten
te bepalen, wijs ik op shows als die van Jerry Springer en programma's als Big
Brother. De lezers van Het Bureau zijn op de hoogte van de feitelijke achtergrond van de roman. De wereld waarvan zij kennisnemen, blijkt in de werkelijkheid te bestaan. Drommen mensen maakten gebruik van de mogelijkheid
de locatie van Het Bureau te bezichtigen, toen het P.J. Meertens-Instituut zijn
fraaie behuizing aan een Amsterdamse gracht moest inruilen voor een
gebouw in een uithoek van de stad. In het originele decor van de roman werden scenes uit de roman nagespeeld, als om de autobiografische fictie nog te
doen winnen aan levensechtheid.
Voskuil zelf droeg zijn steentje bij aan de realistische illusie. In interviews
verloor hij het onderscheid tussen zichzelf en Maarten Koning regelmatig uit

het oog, bijvoorbeeld door moeiteloos over te gaan van de derde naar de eerste persoon, en omgekeerd. Maar ook las hij in het openbaar fragmenten voor
die betrekking hebben op de film Roggebouw in Roswinkel, beschreven in Het
Bureau, waarna de film werd vertoond.
De objectiverende pretenties van Voskuil en de behoefte van de lezers aan
een levensecht relaas zijn nauw met elkaar verbonden. Het zijn twee illusies
die elkaar versterken. Lezers en schrijver winnen erbij. De eersten kunnen
zich vleien met de illusie ooggetuige te zijn van een authentieke geschiedenis.
Voor de tweede zal de bijval van het publiek een bekrachtiging betekenen van
het nieuwe beeld dat hij van zijn verleden creeerde.
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„Het bureau" in het Meertens-Instituut.

Het Meertens-Instituut
anno 2001

A.M. Hagen
werd geboren te Reusel in 1936.

Flet

Studeerde Nederlandse Taal- en

Meertens-Instituut is het oudste onderzoeksinsti- Letterkunde aan de K.U.Ni jmegen.
tuut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten- Is emeritus-boogleraar Dialectkunde
schappen (KNAW) op het gebied van de geesteswetenschapaan deze universiteit en hoogleraarpen. Het is in 1930 heel bescheiden begonnen als het
directeur Humaniora aan de
eenpersoonsbureau van de ambtelijk secretaris van de toen
Open Universiteit te Heerlen.
ingestelde Dialecten-Commissie; maar het is in de loop der
Publiceerde o.a. „Standaardtaal en
jaren uitgegroeid tot een fors instituut met een bezetting
dialectsprekende kinderen" (1981);
van een kleine 50 personeelsleden. De positie van het insti„Sociolinguistische Studies" (met
tuut leek heel solide. Nog in 1993 werd het geevalueerd
G. Geerts, 1980-'81) en „0 schone
door een externe commissie. Uiteraard waren er aanbeveMoedertaal. Lofzangen op het
lingen tot verbetering, maar het totale oordeel was toch
Nederlands 1500-2000" (1999).
vooral positief.
Adres: Vinkenlaan 30,
Enkele jaren later zag het instituut zich in een diepe
NL-6581 CL Malden
crisis gestort. Dat had alles te maken met het verschijnen
van Het Bureau van J.J. Voskuil vanaf 1996. Een roman
fleuve is die romancyclus wel genoemd; die stroom bleek weldra zo heftig en
kolkend dat het voor het instituut geen kwestie meer was van voorzichtig
bijsturen maar van overleven. In een literaire mediahype waarin fictie en werkelijkheid zich gemakkelijk vermengden, werd de instituutsstaf steeds meer
gezien als de belichaming van het Genootschap tot verspreiding van nutteloze kennis.
Het bestuur van de KNAW reageerde, naar goed Nederlands gebruik, op de
crisis met het instellen van een commissie, de Commissie Toekomst
P.J. Meertens-Instituut, onder voorzitterschap van de historicus W. Frijhoff.
In haar rapport gaf de commissie het verband tussen roman en crisis op bijna
Voskuiliaans - onderkoelde wijze aldus aan: „De publiciteit rond de roman
Het Bureau van J.J. Voskuil en de interne verwikkelingen van dit voorjaar, die
ook in de pers zijn gekomen, hebben het beeld van het P.J.M.I. niet steeds goed
gedaan, ook al is de naamsbekendheid er ontegenzeggelijk door vergroot."

De commissie reageerde niet in alle opzichten zo chique-afstandelijk.
Want in het purgatorium dat de romancier Voskuil had aangericht, moest de
volkskundige Voskuil flink branden. De commissievoorzitter maakte er geen
geheim van dat Voskuil als hoofd van de afdeling Volkskunde in niet geringe
mate verantwoordelijk was voor de geslotenheid en het isolement van zijn
vak, intern binnen het instituut, en ook tegenover de academische wereld
daarbuiten. Vooral met dat imago van parochialisme en benepenheid, van te
weinig ambitie en uitstraling wilde de commissie afrekenen.
Dat is gedaan in een stevig rapport, dat mede gebaseerd is op zelfstudies
van het instituut en op het oordeel van maar liefst 36 externe deskundigen.
Er is volgens het commissierapport ook serieus overwogen het instituut op te
heffen, maar uiteindelijk heeft het wetenschappelijk belang (waarbij de minimale universitaire voorzieningen meespelen) en vooral de „culturele betekenis" de positieve doorslag gegeven. Kernachtig geformuleerd luidt de toekomstige taakstelling aldus: „Het P.J. Meertens-Instituut documenteert en
onderzoekt de verscheidenheid van taal en cultuur in Nederland." Daarbij
legt de commissie het accent nadrukkelijk op de onderzoekstaak.
De aanbevelingen van de commissie voor de inrichting van de documentatietaak en de onderzoekstaak zijn eind 1999 breder uitgewerkt in het
onderzoeksplan Het oog op de toekomst van de hand van de nieuwe directeur
Hans Bennis.
De documentatietaak
Het Meertens-Instituut (Meertens is in de nieuwe naam zijn voorletters kwijtgeraakt) beheert belangrijke databestanden, varierend van boedelbeschrijvingen tot liedverzamelingen en dialectvragenlijsten. Die collecties zijn in 1997
gelnventariseerd in het rapport Gouden Eieren. Een mooie, maar ook omineuze titel. Het is echter helemaal niet de bedoeling dat het nieuwe instituut
daarop gaat zitten als een waakse, broedse kip. De collecties, zo is de boodschap, moeten maximaal geexploiteerd worden in wetenschappelijk onderzoek; in eigen onderzoek, maar ook in onderzoek van derden. De beoogde
gebruikers van het materiaal zijn wel duidelijk de wetenschappers. Amateurbeoefenaars van de heemkunde zouden in de toekomst bij voorkeur door het
Centrum voor Volkscultuur in Utrecht moeten worden bediend.
Het nieuwe instituutsplan legt terecht een belangrijke prioriteit bij het
conserveren (van vroegere vragenlijsten, geluidsbanden en films bijvoorbeeld), het digitaliseren (van oude waardevolle bestanden) en het ontsluiten
(via coderingen en zoekprogramma's, internet en websites). Voor deze taak
zijn nieuwe investeringskredieten gevraagd bij het vernieuwingsfonds van de
KNAW. Dit vanuit de terechte overtuiging dat het bij de collecties gaat om
belangrijk nationaal erfgoed.

Behalve op de nieuwe openheid en op het moderne databeheer moet ook
gewezen worden op een andere organisatorische inbedding van de documentatie-functie. Die is nu samen met de dienstverlening en de automatisering
ondergebracht in een nieuwe afdeling Documentaire Informatievoorziening
(DIV). De ontkoppeling van de traditionele onderzoeksafdelingen moet ongewenste interferenties tussen de onderzoeks- en de documentatietaak voorkomen. Eenvoudiger gezegd: het moet de veel gekozen vluchtroute blokkeren
van de ongeordendheid van het onderzoek naar de orde van de kaartenbak.
De onderzoekstaak
De in de dertiger en veertiger jaren ontstane trias neerlandica van Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde wordt in het nieuwe instituut niet langer
gehandhaafd. Niet, zoals vroeger, in de ondertitel van het instituut, en ook
niet als afdelingsnaam of als onderzoeksprogramma. Dialectologie en Naamkunde vallen voortaan onder de programmalijn Vtriatielinguistiek; een beetje een gelegenheidsaanduiding, want variatielingdistiek is geen erkende term
in de canon der wetenschappen.
Veel principiëler is trouwens de keuze voor de benaming van de tweede
onderzoekslijn nl. Nederlandse etnologie in plaats van Volkskunde. Dat is niet
minder dan een taaldaad waarmee men zich van Het Bureau - trauma en van
de ideologisch beladen geschiedenis van het vak wil bevrijden. Ook bier zijn
echter wel vraagtekens te zetten: Etnologie is bijvoorbeeld een verre van eenduidige term, die bijvoorbeeld ook „Volkenkunde" kan betekenen. Zou het
bovendien niet veel sterker geweest zijn om het oude vak van zijn ongewenste ballast te ontdoen door een boeiende paradigmawisseling? Ter vergelijking:
in de zestiger en zeventiger jaren verschenen er in Duitsland publicaties met
titels als Germanistik. Eine Deutsche Wissenschaft, maar gelukkig heeft dat
niet het afzweren van het vak „Germanistiek" betekend.
Nederlandse etnologie
Vooral de Volkskunde in het Meertens-Instituut kent inderdaad een lastige
geschiedenis. Toen de Volkskunde-Commissie in 1934 werd opgericht, moest
die helemaal de sporen drukken van de vier jaar eerder gestarte DialectenCommissie; er moest een Atlas voor de Volkscultuur komen, zoals er ook een
Dialectenatlas was. Toen Voskuil in 1957 het instituut binnenkwam, was dat
nog steeds het project; de eerste aflevering moest toen nog verschijnen. Toen
het dan eindelijk zo ver was, bleken de resultaten zeer teleurstellend; er
tekenden zich helemaal geen „cultuurgebieden" af, maar buitengewoon
grillige verspreidingen per verschijnsel. Daar kwam bij dat nogal wat prominence Nederlandse beoefenaren van het vak in nationaal-socialistisch vaarwater terecht waren gekomen. Tenslotte werd er ook bijna permanent geru-
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tied, o.a. met de vakbroeders in Vlaanderen. Toen eind zestiger, begin zeventiger jaren, met name vanuit Tubingen, verfrissend nieuwe geluiden in het
vak opklonken, gingen de vensters van het Meertens-Instituut daarvoor zeer
vertraagd en slechts op kierstand open. „Antropologen deugen niet", zo
citeert Van Ginkel (2000) Voskuil, en dat was symptomatisch voor de sfeer
van achterdocht en protectionisme, waarin het vak, bij gebrek aan zuurstof,
ongeveer zo leek te moeten gedijen als in Het Bureau beschreven wordt.
Dat lastige verleden wil het instituut, met een nieuwe naam voor het vak
en met nieuw onderzoek achter zich laten. In de recente programmatische
bundel Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie, die een aantal
stafleden onlangs samenstelde, wordt gesteld dat de etnologie zich richt op
„de bestudering van breed gedragen cultuurverschijnselen in hun historische,
sociale en geografische dimensie, waarbij ze deze dimensies opvat als dynamische, groepsgebonden processen van betekenisgeving en toeeigening." In
concreto houdt dit voor het instituut onderzoeksprojecten in als „Brieven
aan de toekomst", „Bedevaartplaatsen in Nederland", „Nederlandse rituelen
en feesten", „Eetcultuur", „Gebaren- en lichaamstaal", dit laatste ook in het
perspectief van de multiculturele samenleving. Alles wat zweemt naar „boeren-" of „relictenkunde", naar authentieke volksaard e.d. wordt angstvallig vermeden. Het accent wordt gelegd op betekenis en zingeving, met
veel aandacht voor de verbeelde of de geconstrueerde volkscultuur, bijvoorbeeld in vormen van „fakelore" of van „The inventing of tradition" volgens
Hobsbawms pakkende formulering. Mooier kan het toch niet: de volkskunde wordt zo van een bevestigende een ontmaskerende wetenschap.
Het grootste gevaar dat de etnologie intussen lijkt te bedreigen is het „grabbelton"- karakter van de objecten die ze bestudeert. Bennis merkt in een
van zijn stukken op dat de traditionele Zeeuwse kap met oorijzers niet belangrijker is dan de wollen muts van de skaters. Hij noemt als moderne onderwerpen ook „hedendaagse moppen", „het wereldkampioenschap voetbal" en
de „regiopop". Dreigt hier niet een arbitraire academisering van alledaagse trivia? Van dit laatste kan men afschrikwekkende voorbeelden zien in de bundel
over Levensstijlen in Nederland, bijvoorbeeld in een opstel over de etnologie
van de (zak) agenda. Gemist wordt een meer overkoepelende, structurerende
vraagstelling. Die zou bijvoorbeeld gevonden kunnen worden in het huidige
dynamische spanningsveld van regionale, nationale en internationale (globaliserend en multicultureel) tendensen in de volkscultuur van Nederland.
Variatielinguistiek
In dit nieuwe programma heeft vooral de Naamkunde oude veren moeten
laten. Het vak is vrijwel gereduceerd tot een project op het gebied van de persoonsnamen. De Naamkunde was lang het enige vak dat vanuit het instituut

met een bijzondere leerstoel in de universiteit vertegenwoordigd was, terwijl
in de toekomst zo'n voorziening juist voorbehouden wordt voor de andere
vakgebieden uit de trias. Vanuit het Meertens gezien is de lingulstisering van
de Naamkunde zeker te verdedigen. Vanuit een nationale wetenschapsoptiek
baart de onttakeling van het vak zorgen.
De kern van het programma variatielinguistiek wordt gevormd door de
Dialectologie. Dat specialisme heeft een veel minder problematische geschiedenis dan de Volkskunde en de Naamkunde. Het was een centraal vak in de
vroegere curricula neerlandistiek, en in Nederland heeft zelfs in de vijftiger
en zestiger jaren de situatie bestaan dat bijna alle hoogleraren in de Nederlandse taalkunde dialectologen waren. Crisisgevoelens die eind zestiger jaren
in het oude vak opkwamen, zijn redelijk soepel verwerkt. Als het hoofd van
de afdeling Dialectologie, Jo Daan, niet gekneveld was door behoudzuchtiger
heren in de Dialecten-Commissie, was het Meertens ongetwijfeld een voorloper geweest in de vernieuwing van het vak. Intussen is het ook daar al lang
de praktijk de dialecten niet alleen vanuit een taalgeografische, maar ook vanuit een sociolinguIstische invalshoek te bestuderen. Kenmerkend voor het
taalvariatie-programma is verder ook de grote openheid naar de moderne
theoretische linguIstiek, maar ook dat is een lijn die al stevig getrokken was
door Jaap van Marle, de vorige instituutsdirecteur.
De krachtige grammaticale orientatie krijgt gestalte in de al langer 'opende samenwerkingsprojecten met Vlaanderen van de Fonologische Atlas van de
Nederlandse Dialecten (FAND) en de Morfologische Atlas (MAND). Daaraan
is nu nog een Syntactische Atlas (SAND) toegevoegd. Een lexicale atlas ontbreekt en dat is niet toevallig: via het oude dialectologische adagium „dat
ieder woord zijn eigen geschiedenis heeft" dringt men moeilijk door in de
structuur van de taal.
Een ander interessant grootschalig project, waarin wederom intensief met
universiteiten wordt samengewerkt, is het zogenaamde „Lombok-project".
Daarin wordt onderzoek gedaan naar de multilinguale en multiculturele verscheidenheid in de Utrechtse wijken Lombok en Transvaal. Met dit project
en met kleinere onderzoekingen van de „Dialectrenaissance" en van de
„Jeugdtaal/Jeugdcultuur" wil het instituut graag tonen, dat de vroegere verkokering in afdelingen voorbij is en dat taalkundigen en etnologen in dergelijke projecten vruchtbaar kunnen samenwerken.
De kunst van het organiseren van onderzoek
Toen indertijd het Dialectenbureau werd opgericht, koos men voor een organisatievorm die gedoemd was te mislukken. Het opperste gezag was vertegenwoordigd door een externe „Commissie" van hoogleraren met te grote
ego's. De arme „ambtelijk secretaris" en latere „directeur" was weinig meer
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dan de lakei van de verdeelde Commissie en wat de centen betreft de zetbaas
van het „Hoofdbureau".
In dit vacuum van werkelijke verantwoordelijkheden binnen het instituut
ontwikkelden hoofden en stafleden, in een ruimte die hun niet gegeven werd,
een gretige territoriumdrift ter verdediging van eigen afdeling en project.
Voeg daarbij een ambtelijke sfeer die Hugo Brandt Corstius treffend als „verkantorisering" heeft aangeduid, en men heeft een aantal ingredienten voor
wat in Het Bureau zo smakelijk wordt opgediend.
Als het huidige Meertens kansrijker is dan het oude „Bureau", dan is dat
voor een belangrijk stuk ook te danken aan een beter inzicht in hoe wetenschappelijk onderzoek georganiseerd moet worden. Volgens dat inzicht zijn
primaire verantwoordelijkheden verplaatst naar het instituut. De directie is
integraal verantwoordelijk, voor inhoud en bedrijfsvoering. De wetenschapscommissie adviseert op of stand. Het instituut werkt als een platte prof essionele organisatie in plaats van als een hierarchisch ambtelijk geheel. Stafleden
hebben gemandateerde verantwoordelijkheden en werken vooral ook in
teamverband, met vakbroeders binnen en buiten de deur. Leidinggeven is
vooral stimuleren en inspireren en niet afremmen en controleren.
Toegegeven, dat klinkt nogal modieus, maar het staat wel ergens voor.
Wie nu het instituut bezoekt, treft niets aan van de verambtelijkte, lethargische sfeer van Het Bureau. De sterk verjongde staf straalt een aanstekelijk elan
en vertrouwen in de toekomst uit. De nieuwe behuizing van het instituut,
waarvan de Toekomst-commissie nog vreesde dat die „vervreemdend" zou
uitwerken, lijkt vooralsnog uitstekend te passen bij de sfeer van het instituut.
Het aloude Phoenix-gevoel kan kennelijk ook in een voormalige Coca-cola
fabriek gedijen. Men kan zich voorstellen dat daar, in een postmodern decor
van gedrapeerde gordijnen en gekleurd neonlicht, een jonge medewerkster in
de pauze, met poldernederlandse tongval zegt:,,Het is taid voor een colalight". Dat drinkt heel anders dan uit dat muffe theekopje aan het donkereiken bureau van Meertens. Dat laatste staat overigens nu museaal te pronk in
het nieuwe gebouw.
Meertens-Instituut, J. Muyskenweg 25, NL-1096 CJ Amsterdam (+31)(0)20/462.85.00.
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Een zondagspak?
Het Nederlands in Vlaanderen:
gedrag, beleid, attitudes

Dirk Geeraerts
werd geboren in 1955 te Leuven.
Studeerde Germaanse filologie aan

Taalsituaties kunnen op drie niveaus bekeken worden.
de K.U.Leuven. Is hoogleraar
Op het niveau van het feitelijke taalgedrag is de vraag: welke Algemene taalwetenschap aan de
taal of taalvariaeit spreken en schrijven taalgebruikers in
K.U.Leuven en hoofdredacteur van
welke omstandigheden? Op het niveau van het taalbeleid de Grote Van Dale op cd-rom (2000).
bekijken we hoe het taalgedrag gestuurd wordt door geexpliPubliceerde verder verschillende
citeerde normen en regels. Daarbij hoeven we niet uitsluiartikelen en boeken, o.a. over
tend te denken aan officiele voorschriften: het betreft alle
lexicale semantiek.
processen waarbij het formuleren van oordelen en het voor- Adres: Doornbergstraat 9,
houden van richtlijnen het gedrag van anderen met een minB-3201 Aarschot
of meerdere mate van gezag probeert te beInvloeden. Het
kan daarbij dus ook gaan om een specifieke onderwijspraktijk, of om de acties van verenigingen die strijden tegen Engelse leenwoorden
of die zich inzetten voor de erkenning van het Nederlands als middelgrote
taal binnen de Europese Unie, of bijvoorbeeld ook nog om de huisstijl die een
krant er met betrekking tot het taalgebruik op na houdt. Op het niveau van
de taalattitude ten slotte gaat het om de manier waarop de taalgebruikers
tegen hun eigen taalgedrag (en tegen de verschillende vormen van taalbeleid)
aankijken: hoe waarderen ze de bestaande situatie, en zou uit die waardering
afgeleid kunnen worden of de situatie wellicht nog zal veranderen?
Taalgedrag
De feitelijke toestand van het Nederlands in Vlaanderen bij de aanvang van
de 21e eeuw kan in de volgende vier punten samengevat worden.
1. De Vlaamse taalgemeenschap heeft in de loop van de 20e eeuw (met
name in de tweede helft daarvan) een succesvol standaardiseringstraject doorlopen: het Nederlands wordt in Vlaanderen als cultuurtaal gebruikt, en meer
Vlamingen dan ooit tevoren beheersen die cultuurtaal.
2. Die standaardisering heeft overwegend de vorm aangenomen van een
overname van de reeds langer in Nederland bestaande standaardtaal. De stan-

daardisering van Vlaanderen werd gestuurd door een taalpolitiek beleid waarbij consequent werd uitgegaan van het volgende redeneerschema: Vlaanderen
heeft geen Nederlandse standaardtaal, Vlaanderen wil een Nederlandse standaardtaal, er is een Nederlandse standaardtaal in Nederland, en dus adopteert
Vlaanderen die bestaande standaardtaal. Het succes van die overname- en toenaderingsstrategie blijkt uit de feiten. Uit een onderzoek (1) dat ik met mijn
Leuvense medewerkers verricht heb naar het taalgebruik in Vlaanderen tussen 1950 en 1990, blijkt bijvoorbeeld dat het verzorgde bovengewestelijke
woordgebruik in Nederland en dat in Vlaanderen in de onderzochte periode
naar elkaar zijn toegegroeid. Zoals men kon verwachten gebeurt dat vooral
doordat Vlaanderen opschuift in de richting van Nederland.
3. Het verzorgde Nederlands in Vlaanderen is weliswaar tot stand gekomen door een toenadering tot de Nederlandse standaardtaal, maar is daarmee
niet helemaal identiek. De uitspraak is hoorbaar anders (diftongeringen van
lange klinkers, of stemloze g's, v's en z's dringen bijvoorbeeld niet door in de
Belgisch-Nederlandse articulatiebasis), en ook op andere terreinen bestaan
verschillen waarmee de sprekers van verzorgd Nederlands in Vlaanderen normatief geen probleem hebben. Aan woorden of uitdrukkingen als fruitsap,
bolwassing, een handje toesteken, met haken en ogen aan elkaar hangen storen de
sprekers van het verzorgde Belgische Nederlands zich niet. De norm voor het
Belgische Nederlands is met andere woorden lichtjes anders dan de Nederlandse, en dat betekent een correctie op het effect van de toenaderingsstrategie. De Belgische variant van het Standaardnederlands en de Nederlandse
variant staan overigens dicht bij elkaar. Ze verschillen naar alle waarschijnlijkheid niet meer van elkaar dan, bijvoorbeeld, Zwitsers Frans en Frans Frans, of
Oostenrijks Duits en Duits Duits. Het zijn dan ook geen verschillende talen,
maar varianten van eenzelfde taal: niet Belgisch en Nederlands, maar een Belgische en een Nederlandse variant van het hetzelfde Nederlands.
4. De afstand tussen de informele spreektaal in Vlaanderen en het verzorgde Belgische Nederlands is groter dan de vergelijkbare verhouding in
Nederland. Binnen het Belgische Nederlands kunnen we gemakshalve drie
lagen onderscheiden. De hoogste laag is de verzorgde Belgische variant van de
Nederlandse standaardtaal, die niet zo heel erg verschilt van de Nederlandse
variant daarvan, en die wel VRTNederlands wordt genoemd (vroeger BRT
Nederlands), omdat de taal van de journaals op radio en tv als de norm hiervoor beschouwd wordt. De onderste laag wordt gevormd door de Vlaamse
dialecten. Daartussenin bevindt zich echter nog een tussenlaag, die door
Geert van Istendael het Verkavelingsvlaams werd gedoopt. (2) Zelf heb ik wel
`s de term soap-Vlaams gebruikt, omdat het de taal is van de Vlaamse soapseries in contrast met de taal van het journaal, en Jan Goossens heeft ironisch
over Schoon Vlaams gesproken. Onder taalkundigen hanteert men vaak de

term tussentaal. Die tussentaal, dat is de „oe noemde gij"- taal - datgene wat
je hoort bij straatinterviews, of bij Mieke Vogels en Bert Anciaux in hun
meest populistische stemming.
De drie genoemde lagen bestaan natuurlijk ook in het taalgebruik in
Nederland. Het verzorgde journaal-Nederlands is anders dan het taalgebruik
in soapseries, en dat verschilt weer van bijvoorbeeld het Gelderse dialect. Uit
het reeds vermelde Leuvense onderzoek blijkt echter dat het informele taalgebruik in Vlaanderen een stuk verder afstaat van het meest verzorgde taalgebruik dan in Nederland. Dat is een observatie die vermoedelijk ook op een
meer intuitieve manier kan gebeuren. Vergelijk bijvoorbeeld de journaals in
Nederland en Belgie met de Big Brother-versies in beide landen: het verschil in
taalgebruik aan Nederlandse kant is significant kleiner dan aan Belgische kant.

Nederlands
Standaardnederlands
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We kunnen dat grafisch weergeven met de bijgevoegde figuur. De verticale dimensie geeft het continuum aan dat bestaat tussen de standaardtaal en de
dialecten; de informele omgangstaal bevindt zich ergens tussen die twee in.
Daarnaast onderscheiden we, horizontaal, het continuum van het Nederlandse Nederlands (links) van het Belgische continuum (rechts). Grotere
afstanden in de figuur geven een grotere linguIstische afstand (geringere uniformiteit) aan. Zo liggen de standaardtaalregisters van beide continua vrij
dicht bij elkaar. Het informelere soap-Vlaams staat echter verder of van het
VRT-Nederlands dan wat geldt voor het informele Nederlands in Nederland
ten opzichte van de in Nederland gebruikelijke standaardvariant.
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Taalbeleid
In de manier waarop taalbeleidsmakers en taaladviseurs nadenken over de
taalsituatie in Vlaanderen is een accentverschuiving aan het optreden. In
overeenstemming met de taalgedragsfeiten beheerst het klassieke overnamemodel het debat niet langer op een vanzelfsprekende manier. Daar zitten
twee facetten aan vast.
In de eerste plaats wordt de taalsituatie in Vlaanderen niet langer vrijwel
exclusief als afgeleide van de Nederlandse taalsituatie gezien. Er is oog voor
het feit dat het taalovernameproces binnen Vlaanderen een eigen cultuurtaal
heeft doen ontstaan, een eigen Vlaamse variant van de standaardtaal. De
erkenning van de eigen kenmerken van het verzorgde Nederlands in Vlaanderen gaat gepaard met een wijziging in de visie die men heeft op de uniformiteit van de standaardtaal. Waar tot nu toe de veelal impliciete veronderstelling leek te zijn dat standaardtalen per definitie een en ondeelbaar zijn, kan
nu verwezen worden naar het model van de „nationale varieteiten" van de
standaardtaal: talen kunnen in verschillende nationale Staten als standaardtaal gebruikt worden, en daarbij tot op zekere hoogte van elkaar verschillen.
(3) Het Engelse model speelt hier zeker een rol, niet alleen doordat Brits
Engels en Amerikaans Engels als evenwaardige varianten naast elkaar staan,
maar ook doordat in het algemeen „World Englishes" een begrip zijn geworden. Daarnaast blijkt het model van de „national varieties" ook in andere
taalgebieden een rol te spelen: waarom zou men de relatie tussen het verzorgde, standaardtalige Nederlands in Belgie en in Nederland niet op dezelfde
manier kunnen zien als de verhouding tussen Oostenrijks Duits en Duits
Duits? Als Oostenrijk ongecompliceerd Schlagobers prefereert boven Sahne,
waarom zou de Vlaamse croque-monsieur dan normatief minder aanvaardbaar zijn dan de Nederlandse tosti?
Het sprekendste voorbeeld van die kentering komt van de VRT zelf. In
het „Taalcharter" waarmee de VRT in 1998 haar taalbeleid specificeerde (4),
wordt het bestaan van een eigen Belgische variant van de standaardtaal als
onproblematisch erkend. Ook de werkwijze die de nieuwste editie van de
Grote Van Dale gebruikt heeft om Belgisch-Nederlandse woorden te labelen,
berust op een vergelijkbare inschatting van de situatie.(5) Daarmee is niet
gezegd dat alle mensen met taalpolitieke standpunten nu op een lijn staan,
maar diegenen die onverminderd vasthouden aan het traditionele standpunt,
lijken langzamerhand in een achterhoedegevecht verwikkeld te zijn.
De tweede kentering die optreedt, betreft de aandacht die gaat naar de
interne stratificatie van het Belgische Nederlands, en m.n. naar de specifieke
aard en plaats van de tussentaal. Op dit punt is de tolerantie ten opzichte van
het Belgische Nederlands aanmerkelijk minder groot. Het Taalcharter van de
VRT spreekt zich uitgesproken negatief uit over de tussentaal, en ook de bij-

crisisland - crotonzuur
crnen /kriEna(n)/ (ovcrg. en onoverg.; croonde, h. gecroond) (<Eng. to croon (ncurien)i, cnigszins overdreven romantisch, half neuritnd zingcn: ha croonen, dat naar de vergeteiheid lokkend neurien (Van Schendel); hrt crooncn op zijn best is
een ongelofelijk gesmeerd zingcn (Holland).
crooner /kr:rmi (dc (m.); vgl. -cr) 141926-195o. Eng., van to
croon (neurien) <Mnl. croorzen (krcuncn, pruttcicn, brommen), klanknabootscndc vormingj i liedjcszangcr die nict
luidop maar half neuritnd of declamerend zingt, met de
mond viak voor de microfoon z (bij uitbr.) zanger van semi-

malted repertoire.
croque-rnonsigmr ikrakmasjg/ (dc (m.); -s) (ma 195o. Fr.),
(Bclg.N.) tosti.
croquet /1u2lot/ (het; g.mv.) [41886. Eng., ontleend aan het
Noord-Fr. dial. variant van Fr. crochet, verkleiningsvorm van
croc (haak), uit het Germ., vgl. krukj, six] dat op cm gladgcschorcn grasveld gespecld wordt, waarbij houten banal
met houten hamers met Lange steel door boogjcs van metaaldraad of hocpeltjcs geslagen worden. croquet(4)bal.
croquethamer (de (m.)), houten hamer met een lange steel

Uit: „Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal", 13 e ed., p. 665.

dragen van een aantal taalkundigen (6) gaan in dezelfde richting. Doorslaggevend is daarbij telkens de overweging dat de unieke positie van de Vlaamse tussentaal (de grotere afstand waarvan hierboven sprake was) wijst op het onvoltooide karakter van het Vlaamse standaardiseringsproces. Ludo Permentier, de
taalredacteur van De Standaard, heeft een en ander helder als volgt samengevat
(7): „Op school leren Vlaamse kinderen Nederlands, de omroep spreekt
Nederlands, de pers schrijft Nederlands Aileen is Vlaanderen wat spreektaal
betreft in een overgangsfase blijven steken. Geen Viaming denkt eraan Wilde
nog e pintje? op papier te zetten. Toch hoor je het ook in beschaafde milieus ...
Je mag best aan een spreker horen dat hij van Antwerpen of Gent komt en niet
van Den Haag, maar conversaties die we niet op papier zouden durven te zetten, moeten we ook niet houden voor de camera of de microfoon."
Taalattitudes
De verdere evolutie van het Nederlands in Vlaanderen zal zeker be1nvloed
worden door het gevoerde taalbeleid, maar we moeten de potentAe invloed

van dat beleid ook niet overschatten. De huidige situatie noopt wat dat
betreft tot enig realisme. De 20e-eeuwse standaardisering van Vlaanderen
heeft weliswaar grotendeels de richting gevolgd die door de verschillende taalbeleidsinstanties vrijwel unaniem werd aangegeven, maar de specifieke, sterke positie van de Vlaamse tussentaal was volstrekt niet geIntendeerd: vanuit
het standpunt van het traditionele taalbeleid is die tussentaal zonder meer
een indicatie van een onvolkomen standaardisering. Ook de toekomstige
ontwikkelingen zullen dus vermoedelijk niet uitsluitend gedetermineerd
worden door de beleidsopvattingen. Minstens even belangrijk is de waardering die de taalgebruikers zelf aan de bestaande situatie hechten. Hoe dat precies zit, weten we eigenlijk niet, maar we kunnen alvast drie basisscenario's
onderscheiden.
Om te beginnen ligt het in de lijn van de historische verwachtingen dat de
tussentaal alleen maar een tussenstadium vormt. De standaardisering van
Vlaanderen is misschien al wel voltooid op het hoogste niveau van het taalcontinuum, maar een informele spreektaal die dicht bij dat hoogste register
staat, moet nog tot ontwikkeling komen. Met de verdere verspreiding van het
gebruik van de standaardtaal zou de tussentaal dan geleidelijk opschuiven in
de richting van het „VRT-Nederlands" - wellicht tot het dezelfde positie
inneemt ten opzichte van de standaardtaal als de informele spreektaal in
Nederland. Dit kan echter alleen gebeuren wanneer de Vlaamse taalgebruikers hun huidige tussentaal zelf als een onvolwaardige taal beschouwen, en
dat lijkt in tegenspraak met de snelle verspreiding die de tussentaal lijkt te
kennen.
Het omgekeerde scenario doet zich voor wanneer het verzorgde Belgische
Nederlands kwalitatief en kwantitatief terrein zou verliezen ten opzichte
van de tussentaal. Jets vergelijkbaars is misschien op dit moment in Nederland aan de gang. De opgang van het „Poldernederlands" behelst een informalisering van het standaardtaalgebruik: vormen van taalgebruik die oorspronkelijk slechts in informelere omstandigheden aan bod kwamen,
dringen door tot gebruikssituaties die om verzorgd taalgebruik vragen. Als
zo'n ontwikkeling in Vlaanderen op gang komt, zullen tussentalig en verzorgd Belgisch Nederlands dichter bij elkaar komen, maar dan wel doordat
het meest verzorgde Belgische Nederlands geInformaliseerd wordt in de richting van de tussentaal. In het schema komen VRT-Nederlands en Vlaamse
tussentaal dan dichter bij elkaar, maar niet (zoals in het eerste scenario) doordat de Vlaamse tussentaal stijgt, maar integendeel doordat het VRT-Nederlands daalt. Daarmee zal dan onvermijdelijk ook een grotere afstand groeien
tussen het algemene Belgische Nederlands en het algemene Nederlandse
Nederlands.
De relatief grote afstand tussen tussentalig en verzorgd Belgisch Neder-

lands zou ten slotte ook stabiel kunnen zijn. In het schema verandert er dan
niets. Wat als die afstand tussen omgangstalig en verzorgd Nederlands in
Vlaanderen zo groot is omdat de sprekers van het Standaardnederlands willen
dat die afstand er is - omdat ze zo'n afstand op prijs stellen? Sociaal-psychologisch betekent die houding een vorm van niet-identificatie: de rol die men
als standaardtaalspreker vervult, is dan niet een rol waarmee men zich makkelijk identificeert, het is niet een rol waarin men zichzelf kan zijn. Zichzelf
is men daarentegen wel op een flinke afstand van die officiele taal en die off iciele rol. Daarmee wordt die officiele norm overigens niet afgewezen. Integendeel, men accepteert het bestaan van een formele norm, en ziet die ook
het liefst bewaakt worden door een klasse van professionele normkenners
(neerlandici op het laagste echelon, daarboven de redactie van de Grote Van
Dale en andere woordenboekmakers, de redacteuren van de Algemene
Nederlandse Spraakkunst, de Taalunie). Maar zelf houdt men zich in het
eigen gedrag gemakshalve op een soepele afstand van die norm, behalve dan
wellicht in de meest formele omstandigheden. Deze normopvatting kan men
een „zondagse-pakmentaliteit" noemen: zoals een zondags pak is de hoogste
taalnorm iets waarvan de noodzaak buiten kijf staat, maar je er echt goed in
voelen doe je niet. Als de Vlaamse taalgemeenschap haar eigen taal attitudineel inderdaad met zo'n zondagse-pakmentaliteit benadert, zal de afstand
tussen soap-Vlaams en VRT-Nederlands niet makkelijk afnemen.
Noten:
(1) Het onderzoek wordt beschreven in D. GEERAERTS, S. GRONDELAERS & D. SPEELMAN, Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Een onderzoek naar kleding- en voetbaltermen, Meertens Instituut,
Amsterdam, 1999.
(2) Zie G. VAN ISTENDAEL, Het Belgisch labyrint, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1989. Voor de overige in deze
passage genoemde benamingen: J. GOOSSENS, „De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen", in Ons Erf
deel, jrg. 43, 2000, nr. 1, pp. 2-13; D. Geeraerts, „De Vlaamse taalkloof", in Over Taal, jrg. 38, 1999, pp. 30-34;
J. TAELDEMAN, „Welk Nederlands voor de Vlamingen?", in Nederlands van Nu, 40, 1992, pp. 33-51.
(3) Zie daarover M. CLYNE, Pluricentric languages. Differing norms in different nations, Mouton de Gruyter,
Berlin, 1992.
(4) Het door R. HENDRICKX geschreven „Taalcharter" is terug te vinden op de website van de VRT: www.vrt.be.
(5) Zie daarover a GEERAERTS, „Honderd jaar Belgisch in Van Dale", in Nederlands van Nu, 48, 2000,
pp. 19-23.
(6) Negatieve geluiden zijn o.m. te vinden in de artikelen van GOOSSENS en GEERAERTS die werden genoemd in
noot 2; daarnaast ook bij G. DE SCHUTTER, „Talen, taalgemeenschappen en taalnormen in Vlaams-Belgi", in
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 108, 1998,
pp. 227-251.
(7) L. PERMENTIER, „Roep zonder complexen koekoek!", in De Standaard, 5 mei 2000.
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Foto Kadok Leuven, archief De Boerenbond.

De televisie als kroeg

Eric de Kuyper

werd geboren in 1942 te Brussel.
Studeerde sociale wetenschappen in

voor Walter VD.

T

Parijs. Is auteur. Publiceerde o.a.
„Aan zee" (1998), „Met zicht op zee"

(1997), „Kinders" (1998), „Grand
oen ik midden jaren zestig bij de Vlaamse Openbare
Hotel Solitude" (1998), „Met
Omroep kwam werken, bestond de televisie amper een
gemengde gevoelens: over eigenheid,
decennium. Maar de pioniersperiode was voorbij. Moest nu
identiteit en nationale cultuur"
eindelijk eens voorbij zijn. Hoe opgetogen ik ook was om
(2000), „Een vis verdrinken" (2001).
bij de Belgische Radio en Televisie (BRT, nu Vlaamse Radio
Adres: Oude Graafseweg 1,
en televisie, VRT) te kunnen en te mogen werken, ik heb
NL-6543 PN Nzjmegen
het altijd jammer gevonden dat ik die beginjaren niet heb
meegemaakt. Misschien zou ik even gefrustreerd zijn
geweest, maar ik zou tenminste niet zo onaangepast hebben
gefunctioneerd.
Het grootste deel van mijn collega's betrad de - zoals dat toen nog heette „parastatale instelling" als de ambtenaren die zij (wij) verwacht waren te zijn.
1k daarentegen, zoals een klein deel van mijn generatiegenoten, bestormde het bolwerk met de mentaliteit van de echte pionier. Ik vond het een fantastisch medium en stond te popelen om er al mijn creatieve energie in te
injecteren. Het was niet zozeer de behoefte om te experimenteren met het
nieuwe communicatiespeelgoed dat me dreef, alswel het besef dat de mogelijkheden die je in de journalistiek, in de traditionele kunsten of in de culturele bedrijvigheid tot je beschikking had, met dat nieuwe beeldmedium ter
discussie kon stellen, kon herformuleren of wie weet zelfs kon overstijgen.
Al meteen ontstond er een groot misverstand. Met name precies rond het
begrip „experiment". Die drang om, na die pionierstijd, met verbeelding het
medium in te zetten, werd tegendraads gevonden. Het was te moeilijk, te elitair, kortom „experimenteel". Dat was het in mijn ogen allesbehalve. Wat
door mijn bazen als experimenteel ontoelaatbaar werd geacht, was voor mij
niet meer dan het exploreren van de mogelijkheden van het medium.
Toch bestond er bij de Openbare Omroep een gebied waar het experiment

werd geaccepteerd. Binnen een beperkt, traditioneel kader werd het getolereerd: namelijk binnen de kunst. Immers, daar was het experiment een erkend
begrip, een wezenlijk aspect van het modernisme; het was een andere naam
voor de avant-garde. Creatievere televisie werd toegestaan binnen het kader
van de erkende kunsten. Zo gebeurde het dat de BRT bijzondere programma's
toestond voor zover ze zich binnen de enclave van beeldende kunst of architectuur bewogen, maar er uitermate huiverig en afkerig tegenover stond wanneer dezelfde werkwijze op andere terreinen als informatie, sport, kinderprogramma's zou zijn toegepast. Ook film - de afdeling waar ik werkzaam was
- viel hieronder. Film was immers niet-kunst, ontspanning. Maar bij wijze van
uitzondering werd een deel van de film als kunst beschouwd en was er voor de
zogenaamde experimentele film een hogere plaats in de hi&urchie gereserveerd. Dit kleine gebied werd aan mij toevertrouwd. Ik probeerde er het beste
van te maken, ook al ging deze opdracht - die ik als een getto-opdracht ervoer eigenlijk regelrecht in tegen de antihokjes-televisie waar ik van droomde.
Maakte het medium het onder meer niet mogelijk het onderscheid tussen hoge
en lage kunst op te heffen? Die grensvervaging verontrustte blijkbaar zo zeer
degenen die over het wel en wee van de Openbare Omroep moesten waken, dat
ze met veel moeite en inspanning kunstmatige grenzen in stand hielden en
overal waar het maar enigszins kon nieuwe hokjes schiepen. Decennialang.
Televisie vertaalde simpelweg de traditionele verkaveling van ontspanning,
educatie en informatie (en kunst), en greep niet de kans aan die over boord te
gooien. De televisie, althans in de gedaante van de Openbare Omroep, miste
dus haar kans. Ik besefte dat; en dat maakte mij razend.
•

In die jaren werd de Omroep vooral gekenmerkt door twee beklemmende
en remmende gevoelsregisters die perfect in elkaar overgingen: een grote diffuse angst en een allesoverheersende bureaucratische instelling. Beide registers werden overkoepeld door wat ik maar een ideologie zal noemen, en die
kan het best als paternalistisch worden omschreven. Een arrogant gevoel van
verantwoordelijkheid, dat vooral op macht berustte.
Waarvoor was men eigenlijk bang? Er bestonden toen immers nog geen
kijkcijfers en de Openbare Omroep had een monopoliepositie. Ik geloof dat
men voor het medium zelf bang was, voor de ongekende mogelijkheden
ervan - en ja: voor de verontrustende oppervlakkigheid ervan. Toen al was het
duidelijk dat het sterkste en zwakste punt van de televisie haar enorme
potentie tot trivialisering was. Nog sterker dan de krant was het een medium
dat alles reduceerde tot dagelijksheid, alles vertaalde in banaliteit. Dit wezenlijke kenmerk van het medium stond haaks op de verwachtingen, die - uiteraard - totaal anders van aard waren. Men was, geloof ik, bang voor de glad- en
gelijkmaking die het medium achteraf gezien eigen bleek te zijn, een werking

die door Mc Luhan als „the medium is the message" werd omschreven. Zoals
Brecht van het toneel zei dat in het theater alles tot theater wordt gemaakt alles wordt er „eintheatert" - , zo maakt televisie van om het even wat om het
even hoe... televisie. In feite reduceert het medium alles waar het zijn lens op
richt tot de huiselijke afmetingen van een kroeg: een plek waar je de tijd door
de vingers laat glippen. Het is er soms gezellig, een enkele maal is de sfeer er
bruisend, maar meestal besef je dat je er niet veel meer doet dan, inderdaad,
de tijd verdrijven, en dat het er toch maar saai is. In feite is zij een openbare
ruimte waar alles door en naast elkaar aan bod kan komen; waar de filosoof
luid voor zich uit kan mediteren naast de zich grappig wanende dronkaard,
onderbroken door de would-be politicus of de amateur-zanger en goochelaar.
En tussen de klanten door beweegt een handelsreiziger die onverstoorbaar
zijn waar aan de man poogt te brengen. Allen worden scherp in het oog
gehouden door de kastelein die nu eens zijn gezelschap aanspoort dan weer
afremt; geholpen door serveersters die opgewekt of vermoeid tussen de klanten been en weer dartelen of sloffen.
Soms heeft die kroeg iets van een Weens cafe, dan weer van een Franse brasserie, een Duitse Kneipe of een Engelse pub. Nu eens is het een louche
aangelegenheid (een „cabardouchke" zoals de Brusselaars zeggen), maar
dikwijls is het niet meer dan een muffige tearoom. Is het toeval dat de plek
waar de televisie voor het eerst werd bekeken, niet de huiskamer, maar
de kroeg was?
•

Het waren uiteraard juist die mogelijkheden die ik graag had geexploreerd. Zonder dat het om theater ging, wilde ik al die verschillende gebeurtenissen op een theatrale manier ensceneren voor een publiek van toevallige
voorbijgangers. Of voor participerende toeschouwers op een forum. En telkens iets nieuws proberen te verzinnen, om de routine van de dagelijksheid
zo veel mogelijk tegen te gaan en gelijktijdig te vieren. Elke dag een andere
„dagschotel"!
Men besefte vaag dat in dat nieuwe medium een enorm potentieel aan
mogelijkheden schuilging. Maar in plaats van dat men zich afvroeg hoe die
tot werking konden worden gebracht, was de grootste zorg hoe ze onder controle konden worden gehouden. De beste manier om al die (mogelijke) chaos
te kanaliseren, was de bureaucratie van de overheid. Nu was dit laatste een
voor de hand liggend model: de radio functioneerde al jarenlang binnen een
strak bureaucratisch overheidskader. Televisie als Openbare Omroep ontstond eveneens binnen een bureaucratische instelling, al dan niet, naargelang
de ons omringende landen, nauw verbonden met de overheid. In Nederland
ging men gewoon verder met het - toen toch al! - anachronistische opsplitsen
in zuilen. Later zou overduidelijk blijken dat kanalen niet met zuilen zijn

te verzoenen. Nogal logisch, zou een loodgieter zeggen. Hoe dan ook, een
gelnstitutionaliseerde vorm van democratie prevaleerde boven creativiteit.
Omdat het veelzijdiger, veeleisender en ongrijpbaarder was - wat zijn productiemogelijkheden en - middelen betreft - voegde het medium televisie zich
minder gedwee naar de wetten van de openbaarheid dan de radio.
Beelden waren niet zoals woorden, ze waren onbetrouwbaar; je kon
ermee manipuleren en zelfs corrumperen. Kijk maar naar de film! De diffuse
en ook minder diffuse angst voor het nieuwe beeldmedium wekte een
onvoorstelbare behoefte aan controle, overgoten met een kleverige saus van
paternalisme. Dat waren de goede bedoelingen en de hogere ambities! In de
praktijk van de productie vertaalde zich dat in een eisenprogramma dat een
zo groot mogelijke graad van voorspelbaarheid beloofde. Voorspelbaarheid
was het ideaal waaraan de televisie diende te beantwoorden. En zie, terwijl de
Openbare Omroepen zich op grond van hun monopoliepositie hoogst
arrogant boven elke vorm van commercialisering verheven achtten, werden
ze enkele decennia later het slachtoffer van een commercialisering waaraan ze
zich nauwelijks nog kunnen onttrekken, al was het maar door de dwang die
de kijkcijfers uitoefenen.
De formules en formats waren reeds totaal geintegreerd in een systeem dat
anti-commercieel dacht en wilde zijn. Formules en formats hebben niets te
maken met de zogenaamde heilige wetten van het medium. Als de commerciele zenders er heil in zien, heeft dat veeleer te maken met de dubbele eis van
de industriele cultuur: de productie stroomlijnen en een zo efficient mogelijk
bereiken van de consument-kijker.
Maar Openbare Omroepen hoefden zich in de eerste vijfentwintig jaar
van hun bestaan hoegenaamd niet bezig te houden met producten en consumenten. Uit pure angst en bekrompenheid dekte de Openbare Omroep zich
of tegen de commerciele televisie, op een dusdanige manier dat ze er des te
makkelijker het slachtoffer van kon worden. Halsoverkop stortte zij zich in
de armen van de markt, ofschoon zij daar aanvankelijk hoogst afkerig van
was geweest. De overheden die het model hadden ontworpen, hadden blijkbaar nooit Oedipus gelezen. Maar een tragedie is het niet geworden; eerder
een zielige klucht. Als wraakgodin zou ik zeggen: „Ze hebben het er naar
gemaakt; hun verdere lot laat me volkomen onverschillig."
•

Terloops: het is vreemd eigenlijk dat het medium televisie door (overbodige(?)) stroefheid en angst voor het onvoorspelbare werd bepaald, juist op
het moment dat de radio binnen de Openbare Omroep zich enigszins uit
haar bureaucratisch korset kon bevrijden. Ze kon dat wellicht omdat alle aandacht was gespitst op het andere medium, televisie.
•

Geen groter contrast: voor mij was de televisie het medium van de improvisatie, de spontaneiteit en de inval, kortom van het „live"-karakter van het
medium, zoals men het toen nog graag definieerde. Trouwens dit „live"karakter werd gaandeweg gesmoord en gekanaliseerd. Want het „leven" valt
moeilijk te regisseren, te beheersen en in een tijdsschema te duwen. Vandaag
gaat men voor zover er van live sprake is, daarentegen zo ver om de werkelijkheid buiten, het evenement dat zich buiten de televisie afspeelt, te regisseren volgens de normen en verwachtingen van het medium. Het verloop van
echte gebeurtenissen (zoals koninklijke huwelijken) wordt tot in details uitgestippeld volgens de behoefte van de televisie. De opening en sluiting van
het filmfestival van Cannes verlopen niet meer volgens de wetmatigheid van
het festival,- wat die ook moge inhouden, maar ze heeft in elk geval niets te
maken met de televisiewetmatigheid - maar volgens de uurregeling en het verwachtingsschema van de televisie.
Het leven, de werkelijkheid, de actualiteit is voorspelbaar geworden. Ze
wordt geregisseerd door de tv. Op zondag duurt het Nederlandse journaal
maar tien minuten omdat er hoe dan ook op die dag minder informatie is. Of
is het omgekeerd? Is er minder actuele informatie omdat het journaal slechts
tien minuten duurt? Dat dit een bureaucratische opvatting is van de werkelijkheid bleek weer eens toen het toeval wilde dat prinses Diana op een zondag overleed! Haar kon postuum een gebrek aan respect voor de televisie-wetmatigheid worden aangewreven.
•

De grote angst die bij de Openbare Omroep heerste, werd ook ingegeven
door de voorgeschiedenis: met enige schaamte keek men terug op de pionierstijd. Nu was men respectabel; of men wilde het per se zijn. Creativiteit
(op de manier die ik zojuist heb beschreven) stond gelijk met „amateurisme".
Kleinburgerlijke respectabiliteit stond voorop en werd samengesteld in de
taken die de Openbare Omroep met hoofdletters plechtig als de zijne meende te moeten opeisen: Ontspanning, Informatie en Educatie. Wat op zich
niet eens zo'n dwaze formulering was, bleek in de praktijk het equivalent van
Kinder-Kiiche-Kirche.
Ik betreurde het dus zeer dat het medium zoals het in Belgie en elders
door de Openbare Omroepen werd gehanteerd, niet aan mijn hooggestemde
verwachtingen beantwoordde.
•

Twee aspecten zijn achteraf heel merkwaardig te noemen.
De wereldvreemdheid van een medium dat zich een open venster op de
wereld waande en de bizarre receptie van de televisie in de jaren zestig.
•

Om met dit laatste te beginnen. Wat mij in die jaren opviel, was de bij-
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zondere graad van teleurstelling die de toeschouwers vertoonden. Er was nog
geen kijkdichtheid-gedoe, maar als je luisterde dan hoorde je alleen gefrustreerde reacties (die de Openbare Omroep vanuit haar paternalistische Ivoren
Toren natuurlijk nooit de moeite waard achtte om te aanhoren. Zij wist wat
goed was voor het yolk.) Ze keken wel, die kijkers - en ze keken meer en meer
maar wat je dagelijks hoorde was „gisteravond was er weer eens niets te
zien". („ We waren met vakantie aan zee, maar het regende de hele tijd. En we
hadden geen televisie. Maar, soit, er is eigenlijk toch nooit iets op de buis te
zien!"). Een decennium eerder hoorde je nog „we kopen geen televisie, want
er is toch nooit iets te zien..." Nu hadden diezelfde mensen natuurlijk allemaal een televisie in huis, en ze bevestigden dag in dag uit dat ze nooit iets
zagen, ook al keken ze gedwee.
(Vergelijk dit met de euforie waarmee bijvoorbeeld enkele jaren geleden
de mobiele telefoon of internet werd onthaald.) Ik heb dit gevoel, de ontgoocheling die je na al te hooggespannen verwachtingen hebt, toen in een reeks
artikelen de titel meegegeven Frustraties in 625 lijnen. (Het lijnenstelsel definieerde het elektronische beeld.) Ik meende destijds ook dat die frustraties
pas zouden verdwijnen wanneer het televisietoestel opnieuw (of eindelijk)
als een kijkkast, een meubel in de woning, zou worden beschouwd. Als een
voorwerp en niet als een onderwerp. Dat is ondertussen in zekere zin ook
gebeurd. Althans zo'n ding tref je in vele kamers van onze woningen aan, en
niemand voelt zich nog gefrustreerd dat er niets te zien is op de treurbuis zoals Komrij haar destijds noemde -, want de verwachtingen, aan dit
gebruiksvoorwerp gesteld, zijn minimaal geworden. De invloed valt echter
niet te onderschatten.
Er moet nog iets worden gezegd over de rol van de intellectuelen (en de
beoefenaars van de klassieke kunsten) en de televisie. In die eerste decennia
was het een kaste die zich ver hield van het medium, er met afkeer op neerkeek. Wie zoals ik, bij de televisie werkte, deed er maar het beste aan daar in
intellectuele of artistieke kringen heel bescheiden over te doen. Meewarige
blikken waren je deel.
Intellectuelen werkten nu eenmaal niet bij de televisie. Wel werden ze of
en toe uitgenodigd om hun deskundig advies of oordeelkundige mening te
geven. Ze werden dan met grote egards en evenveel wantrouwen bejegend.
Het gebeurde ook niet zelden dat academics weigerden zich te bezoedelen
aan het medium.
Het wantrouwen was wederzijds: de Openbare Omroep stelde het niet op
prijs dat intellectuelen of kunstenaars zich bezig zouden houden met het
medium. Het medium was in handen van (figuurlijk, maar helaas ook letterlijk) ex-padvinders, ex-schoolmeesters, ex-kleuterleidsters, ex-marskramers,
ex-kasteleins, ex-pastores en aalmoezeniers, ex-vakbondsleiders. (En dat is de

televisie in zekere zin nog altijd. Of beter, de televisie heeft die oude beroepen een nieuw prestige verleend.) Aanvankelijk waren zij het die vorm en
inhoud aan de educatieve, informatieve en ontspannende taak van het medium gaven. Let wel, ik kijk totaal niet neer op padvinders of schoolmeesters,
enzovoort. Integendeel. Wel heb ik een hekel aan de beperkte en enggeestige
manier waarop ze hun deskundigheid gebruikten voor dat nieuwe medium.
En vooral geen liefde hadden voor het beeld; het wantrouwden en er bang
voor waren.
Er is weinig veranderd, behalve dat wij intellectuelen hoe langer hoe meer
zijn gedwongen ons te gedragen als tv-padvinders, tv-schoolmeesters, tvaalmoezeniers, enzovoort. De „mediatisering van de intellectueel" heb ik
dat eens genoemd.
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•

De problemen waarmee de Openbare Omroepen te kampen hebben,
hebben veel te maken met hun monopoliepositie van weleer en de wereldvreemde en arrogante houding die ermee gepaard ging. De belangrijkste fase
in de ontwikkeling van de Openbare Omroep waren zowel in Nederland als
in Belgie de jaren zestig. Het is wellicht erg jammer geweest, dat juist in die
jaren waarin het medium in voile ontwikkeling was en zijn wijze van bestaan
als het ware voor de toekomst werd vastgelegd, dat door een historisch
samenspel van omstandigheden de openbare omroepen van hun monopoliepositie konden genieten.
Het beeld dat de televisie in de jaren zestig van de wereld te zien gaf, was
op onvoorstelbare wijze gefilterd. Ik bedoel hiermee niet eens dat de zogenaamde gebeurtenissen van het jaar 1968 slechts mondjesmaat aan bod kwamen. Feit is dat het televisiemedium zich zo goed als uitsluitend op politieke
gebeurtenissen had gefixeerd. Hele dimensies van de werkelijkheid van de
jaren zestig werden bewust en onbewust gecensureerd. De werkelijkheid die
de kijker van die jaren op z'n buis voorgesteld kreeg, beantwoordde geenszins
aan zijn eigen meerdimensionale, veranderende wereld.
Neem bijvoorbeeld de rol die de reclame in die jaren begon te spelen. Die
was totaal afwezig binnen de openbare omroep. Meer, reclame was verboden,
werd genegeerd. „Commerciale televisie" was een taboewoord; dit was des
duivels. Met televisie had dit eigenlijk niets te maken. Dat commerciele televisie in de VS bestond, bewees maar al te zeer hoe primitief dat land was. Dat
reclame gewoonweg bestond in de wereld buiten de kijkkast werd jarenlang
ontkend.
Let wel, ik ben geen onvoorwaardelijke voorstander van de vrije markt,
maar het systematisch negeren van werkelijkheden ervaar ik als paternalisme.
Het gevolg van die weigering was bijvoorbeeld dat het televisiebeeld door en
door was gekenmerkt door preutsheid. De televisie van destijds slaagde erin
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de contradictio in terminis van een „niet zinnelijk beeld", door enorm grote
inspanning waar te maken! Lichamelijkheid, erotiek, seksualiteit en naaktheid waren immers de grote thema's waaromtrent het sociaal-culturele en
artistieke leven in de jaren zestig cirkelde, en waarvan de reclame gretig
gebruik maakte. Daar vond je niets van terug op de buis. Tenzij, zoals altijd,
ergens in een getto. De VPRO mocht een tijdlang die functie vervullen. Een
uitlaatklep die des te absurder was, omdat de Nederlandse televisie zich voor
de rest zoveel mogelijk op afstand hield van een andere soort erotiek en zinnelijkheid, namelijk die welke door de glamour-beeldtaal van de Hollywoodcinema werd vertolkt. Hollywood was in Hilversum taboe!
•

Hoezeer de Openbare Omroepen in die jaren hun kans hebben verprutst,
hoever ze afstonden van wat toen gebeurde, kan misschien het best worden
verduidelijkt aan de hand van enkele bedachte scenario's. Had de Italiaanse
Openbare Omroep er toen, in plaats van films van Fellini te helpen produceren, niet beter aan gedaan de hele kermis over te dragen aan juist iemand als
Fellini? Ik kan me voorstellen dat hij heel wat plezier zou hebben beleefd aan
het maken van televisie, en ik denk dat hij ongetwijfeld in zijn elan zijn vrienden erbij zou hebben betrokken. Simenon in de eerste plaats. Maar de jonge
Eco had ook heel goed kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van het
medium.
Je kunt je voorstellen dat Godard, Varda en Resnais - meer dan bijvoorbeeld Demy of Truffaut -, in Frankrijk geknipte televisie-kunstenaars
waren en dat intellectuelen als Roland Barthes of Michel de Certeau vanzelfsprekend zouden hebben meegewerkt aan dit project. In Duitsland zouden
de meest voor de hand liggende persoonlijkheden Fassbinder en Alexander
Kluge zijn geweest.
Let wel: ik weet dat al die prominente namen wel eens iets hebben gedaan
voor de televisie. Ze hebben er in opdracht films of programma's voor
gemaakt. Daar gaat het niet om. Zo'n opdracht betekent immers niet meer
dan de opdracht aan een beeldhouwer om „iets te ontwerpen" voor een stad,
te midden van een architectuur waarmee hij niets te maken heeft gehad.
Godard vroeg telkens weer om een hele avond, een hele week televisie gestalte te mogen geven. Het werd als een bekende Godard-provocatie beschouwd.
En al dat artistiek en intellectueel talent dat toen jong en voorhanden
was, was best bereid creativiteit in het nieuwe medium te stoppen!
Er zouden zeker een aantal mooie films en een aantal belangrijke boeken
minder zijn geweest, maar in ruil daarvoor zouden we een revolutionaire televisie hebben gehad. Een totaal ander medium, waarop verder had kunnen
worden gebouwd.
In Hollywood deed men er, in de jaren twintig of dertig, alles aan om

loslopend talent in de VS en Europa te verleiden om voor het toen nieuwe
medium film te gaan werken. Hollywood was ook allerminst bang voor het
jonge medium film; Hollywood was niet bang voor beelden.
•

Tot slot. Van de overheid verwachten we dat ze zich bekommert om educatie, informatie en cultuur. (Ontspanning is niet per definitie haar zorg.)
Om die taak via de omroep te verzorgen, is misschien niet eens meer de beste
of efficientste manier. Naast de traditionele instellingen voor opvoeding en
cultuur zijn er nu andere middelen en media waarover de overheid zich misschien meer (ook: inhoudelijk) moet ontfermen - en de media op het specifieke vlak van informatie, onderwijs en cultuur tegen de heiloze marktinvloeden moet beschermen - dan over die anachronistische omroepen.
Zo spreekt een „bedrogen minnaar". Waarbij ik ter verdediging aanvoer
dat een „bedrogen minnaar" ooit eens een hartstochtelijk verliefde was.
Je kunt je voorstellen dat een verlichte overheid op een dag zou besluiten
aan iedereen een grote Van Dale te schenken. Dat zou mooi zijn. Waarom
niet trouwens? Het zou niet meer zijn dan wat de Nederlanders zo mooi
omschrijven als „een sigaar uit eigen doos". Maar daar zou ze zich niet toe
mogen beperken. Diezelfde gulle overheid zou ervoor dienen te zorgen dat
die Van Dale ook kwalitatief beter is dan nu het geval is. De overheid moet
een perfectie nastreven die de markt niet kan of niet wil bereiken. Niet alleen
de toegankelijkheid dient ze te garanderen, ook de kwaliteit.
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Eva van der Gucht in „Iedereen Beroemd!" (2000).

Dominique Deruddere:
Naar Amerika en terug

Dana Linssen
werd geboren in 1966 in Arnhem.

N

Studeerde filosofie en theaterweten-

aar Amerika en terug. Zo laat de filmische loopbaan
schappen aan de Universiteit van
van Dominique Deruddere (Turnhout, 15 juni 1957) zich
Amsterdam. Is filrrzcriticus voor
het beste in enkele woorden samenvatten. Met een Oscarno- „NRC-Handelsblad" en hoofdredacminatie voor Beste Buitenlandse Film voor zijn meest
teur van de „Filmkrant" en is voorrecente film, de Belgisch-Nederlandse coproductie Iedereen zitter van de Nederlandse kring van
beroemd! als voorlopig hoogtepunt. De leden van de Ameri- filmjournalisten.
kaanse Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences
Adres: Prins Bernhardlaan 3,
gaven de Oscar aan Ang Lee's Hongkongdroom Crouching NL-3722 AE Bilthoven
Tiger, Hidden Dragon. Maar voor Iedereen beroemd!, die
melige mediasatire die van de regisseur zelf geen satire mag
heten, was de eerste slag binnen. Of, in het geval van Deruddere, de volgende
slag. Want hij speelde dat spelletje pingpong met het Amerikaanse publiek al
eerder.
Zijn eerste lange speelfilm Crazy Love (1987), de verfilming van een handvol korte verhalen van de drinker-dichter Charles Bukowski met Josse de
Pauw in de hoofdrol, zette in veler ogen Belgie halverwege de jaren tachtig
(weer) op de internationale filmkaart. Het waren de dagen waarin voormalig
popjournalist Marc Didden het dynamische Brussels By Night (1983) maakte,
een veelbelovend debuut over een verdwaalde veertiger die door Brussel
doolt. Brussels By Night werd in binnen- en buitenland de hoop van de Belgische cinema genoemd en maakte de weg vrij voor twee andere jonge honden:
Deruddere en Stijn Coninx, die in 1992 voor een Oscar voor Beste Buitenlandse Film werd genomineerd voor zijn Louis Paul Boon-verfilming Daens.
Na een blauwe maandag aan het Hoger Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding (de RITS) in Brussel te hebben gestudeerd, voltooide Deruddere zijn filmopleiding aan de Kunstacademie Sint Lukas. De onvermijdelijke
baantjes als duvelstoejager op de set van diverse Belgische filmproducties volgden, waarop hij zijn eerste korte films begon te schrijven, regisseren en produceren: Bedankt ma (1979), Killing Joke (1980) en Wodka Orange (1982). Maar
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„Wodka Orange" (1982), met rechts Dominique Deruddere.

dat hij filmmaker wilde worden, stond al eerder vast. Al op zijn vijftiende
maakte hij zijn eerste super 8-filmpje: Oranje licht, waarin hij zelf de rol
van keurige jongeman vertolkte die het hart wil winnen van het mooiste
meisje van het dorp, en niet toevallig het liefje van een stoere motorrijder.
Een autobiografisch relaas zal Deruddere later in een interview toegeven.
De vrouwelijke hoofdrolspeelster werd later zijn vrouw en het thema van de
verlegen, in de liefde onervaren jongeman zal hij in zijn speelfilmdebuut
Crazy Love weer opnemen. De zoektocht naar liefde vormt bovendien
de rozerode draad in zijn verder moeilijk als oeuvre te classificeren filmografie.
Acne
Met een hoofdpersoon die met zijn gezicht in een rol verbandgaas gewikkeld,
arriveert op wat de belangrijkste avond in zijn adolescentenleven moet worden, namelijk het eindexamenfeest van zijn middelbare school, komt Dominique Deruddere in 1987 onvergetelijk de filmgeschiedenis binnen. Nauwelijks vijf jaar na Marco Ferreri's verfilming van Charles Bukowski's Tales of
Ordinary Madness, die de schrijver er naar verluidt toe zouden hebben aangezet om nog meer drank dan gewoonlijk tot zich te nemen, waagde de jonge
Belgische cineast zich aan dit oeuvre vol bittere poezie en levensangst. Meer
dan een naar de letter getrouwe Bukowski-verfilming (en eentje die de schrijver wel kon behagen) leverde Deruddere met Crazy Love een op Bukowski

geInspireerd drieluik af, maar dan vanuit de Amerikaanse setting verplaatst
naar een nostalgisch Belgie vol knusse kamertjes en spiegelpaleizen. In het
eerste deel, dat de atmosfeer van Bukowski's hele oeuvre ademt, wordt de
tienjarig Harry Voss geIntroduceerd, een dromerig jongetje dat zijn idee van
de romantische liefde gevoed ziet door talloze filmmelodrama's waarin het
toppunt van seksuele ontlading de licht geplaatste kus van de held op de lippen van de heldin is.
Alras komt echter de genadeloze werkelijkheid zijn idyllische leven binnengeslopen, met de ontnuchterende „facts of life" en in hun kielzog het
besef dat het voor gewone sloebers van mannen voor altijd tobben zal blijven
met de liefde.
In het middendeel van Crazy Love, losjes gebaseerd op een hoofdstuk uit
de roman Ham on Rye is Harry Voss (vanaf nu gespeeld door vaste Deruddereacteur Josse de Pauw) een middelbare scholier, wanhopig verliefd zoals jongelingen dat kunnen zijn en geplaagd door hardnekkig acne. Vandaar dus die rol
verbandgaas. Het onderscheid tussen de knappe knullen, die alles (in dit stadium van hun leven nog: iedereen) kunnen krijgen wat zij willen, en de anderen is definitief getrokken. „Uw toekomst lacht u toe", heet het nog op een
spandoek in de zaal waarin het eindexamenfeest wordt gehouden. Maar
Deruddere laat zijn toeschouwer daar nog maar heel zachtjes wrang om
lachen.
Want het onvermijdelijk dient zich aan. In de slotepisode (naar The
Copulating Mermaid of Venice, California) heeft de troostende werking van
alcohol al meermalen zijn nut bewezen en is Harry Voss veranderd in
een gedesillusioneerde, aan lagerwal geraakte zuipschuit. Ergens onder al
dat eelt dat al het schuren langs het leven op zijn ziel heeft achtergelaten,
sluimert nog hetzelfde romantische verlangen als in het tienjarige jongetje
van weleer. Samen met een vriend steelt hij op een nacht het lichaam
van een jonge vrouw uit een lijkauto en tijdens een necrofiele ontknoping,
die de film de status van omstreden meegaf, lijkt hij voor het eerst in
zijn leven het gevoel te krijgen dat dat romantische verlangen wordt ingelost.
Het Amerikaanse succes van Crazy Love, daar uitgebracht onder de titel
van de verzamelbundel van verhalen van Bukowski die Deruddere en co-scenarist Marc Didden inspireerde, Love is a Dog From Hell, stelde Deruddere in
staat om zijn kunnen in Hollywood te bewijzen. Enkele jaren later, zeven
producenten, onder wie Francis Ford Coppola, en een op de internationale
markt toegesneden gladgestreken verfilming van John Fante's Wait Until
Spring Bandini verder, en waarschijnlijk vele illusies armer, keerde Deruddere
in Belgie terug. Het duurde vijf jaar voor hij zich weer aan een film zou
wagen.
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„Crazy Love"
(1987).

Van Colorado naar de Riviera
Er moet een duister denken schuilen onder het beminnelijke en goedlachse
voorkomen van cineast Deruddere die zich in interviews onverminderd
laat kennen als een relativerend prater, die zich niet graag op grote uitspraken over de menselijke existentie laat betrappen. Terwijl het verlangen
naar liefde en erkenning al zijn hoofdpersonen kenmerkt, kleurt Deruddere
zijn scenes met humor en mededogen, waardoor ze licht en soms
ook ongrijpbaar blijven. Ook de verfilming van John Fante's Wait Until
Spring Bandini laat Deruddere zien als een scherp observator van de menselijke strijd om het bestaan. Anders dan doorgaans wordt gedacht in
het geval van een filmmaker die een kans krijgt in Amerika een film te
maken, trok Deruddere na het Amerikaanse succes van Crazy Love zelf
met het idee om Wait Until Spring Bandini te verfilmen naar de Verenigde
Staten. In de illusie dat hij niet zomaar een ingehuurde regisseur bij een

voorgestoomde productie zou zijn, maar wel degelijk artistieke zeggenschap
zou behouden, vond hij in Coppola's productiemaatschappij Zoetrope een
coproducent. Die artistieke zeggenschap duurde tot in de montage, maar
toen vonden de samenwerkende Belgische en Amerikaanse partijen het welletjes en suggereerden Deruddere een kortere versie dan de oorspronkelijke
160 minuten te snijden, waardoor de film naar Derudderes woorden „een
mooie kerstfilm werd, omdat de schrijnende en harde scenes vrijwel allemaal sneuvelden."
Decor van Wait Until Spring Bandini is een kleine gemeenschap in Colorado in 1928. Titelpersonage Svevo Bandini (Joe Mantegna) is een kleine metselaar die uit alle macht probeert het hoofd boven water te houden. Ironisch
genoeg heeft hij meer dan zijn vrouw (Ornella Muti) en zijn drie zoons last
van het gevoel tekort te schieten, waardoor een liaison met de rijke weduwe
Mrs. Effie Hildegarde (Faye Dunaway) hem in zijn ogen dan ook alleen maar
het bijbehorende financiele gewin oplevert.
De film wordt niet het verhoopte grote succes en Amerika blijkt weerbarstiger om te veroveren dan gedroomd. Deruddere keert naar Belgie
terug, vastbesloten een in de begindagen van de onafhankelijkheid in Belgisch
Kongo gesitueerde liefdesgeschiedenis te verfilmen. Maar wederom maakt
hij een enorme draai. Zijn volgende project, weer een internationale coproductie die Suite 16 heet, is weliswaar ook een liefdesgeschiedenis, maar wel
een geperverteerde. Gestoken in de structuur van een psychologische thriller
verfilmde Deruddere een scenario van Charles Higson over een door
de Nederlandse soapster Anthonie Kamerling vertolkte jonge gigolo
Chris die aan de Franse Riviera oudere dames besteelt. Na een mislukte
diefstal vlucht hij gewond de kamer met het nummer uit de titel binnen en
maakt kennis met de stokoude, steenrijke en invalide Glover (Pete Postlethwaite) die in de chantabele Chris het ideale instrument voor zijn verlangen
vindt. Chris moet doen wat Glover niet meer kan, wellicht nooit gekund
heeft, voor het oog van zijn redder en gijzelaar met talloze dames naar bed
gaan.
Eerder al in de film heeft Glover Chris Oscar Wilde geciteerd: „Each man
kills the thing he loves". Het is de psychologische duiding van een bizarre
wraakactie van een gehandicapte man op het vrouwelijk geslacht. Jeugd en
aftakeling, kapitaal en macht, het zijn de grote thema's voor een als erotische
thriller vermomde film die Deruddere wederom niet het internationale succes brengt waarop hij wellicht heeft gehoopt. Reden voor Deruddere, die veel
van het mislukken van Suite 16 aan producenten wijt die zich tot te gemakkelijke plaatjes van mannelijke en vrouwelijk naakt hebben willen laten verleiden, om zich voor te nemen in het vervolg nauwer bij de productie van zijn
films betrokken te blijven.
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„Wait Until
Spring, Bandini"

(1989).

Mannen met plannen
In amper een maand draaide hij in de winter van 1997 zijn vierde film, de lowbudgetproductie Hombres complicados en riep daarvoor de hulp van zijn makkers van het eerste uur in. Deze „kleine" film was niet alleen het gevolg van
zijn nieuwe verlangen naar meer artistieke vrijheid en zeggenschap, maar ook
van het niet rond krijgen van alweer een groot en ambitieus opgezet project,
genaamd „De fiets". Didden schreef mee aan het scenario en nam een bijrol
als zure campingbaas voor zijn rekening en De Pauw vertolkte weer de hoofdrol. Als om tien jaar na de gehoopte Belgische new wave, het toenmalige elan
to evenaren vervulden naast Didden ook filmmakers Jaco van Dormael (Toto
le heros) en Harry Cleven (Abracadabra) een gastoptreden. De Belgische onafhankelijke cinema was weer een visitekaartje rijker, al waren pers en publiek
minder overtuigd dan bij Crazy Love.

Hombres complicados portretteert twee broers, die in alles elkaar tegengestelde zijn. Bruno (Josse de Pauw) is de brave en Roger (de eerste filmrol voor
theateracteur Dirk Roofthooft) is de ontspoorde broer, met schulden en een
neus voor corrupte dealtjes. Na de dood van hun moeder trekken de beide
mannen naar Luik, zogenaamd voor een korte vakantie, maar in feite omdat
Roger daar een dealtje wil sluiten met een stelletje onverbiddelijke gangsters.
Goed en kwaad, de slome broer en de spannende, in Hombres complicados
- een titel die overduidelijk met een knipoog moet worden genomen - wordt
alles in grove zwart-wit streken neergezet. Hoewel de nuance ver te zoeken is,
tekent zich voor het eerst het genre of waarin Deruddere zich thuisvoelt: de
zwarte komedie. Maar dan wel een zwarte komedie die hetzelfde mededogen
kent met soms vuige, soms boertige, soms vulgaire personages als in Crazy
Love, getekend met een flinke dosis realisme. Je herkent er zowaar een onmodieus restant oprecht sociaal engagement in.
ledereen beroemd is de tweede film die Deruddere meeproduceerde en die
de lijn van zowel Crazy Love als Hombres complicados doortrekt. Dat betekent
dat er veel aandacht is voor het geworstel van de hoofdpersonen met liefde en
erkenning, dat het verhaal meer in kleine anekdotes dan in grote dramatische
lijnen wordt verteld en dat bitterzoete ironie en vileine humor worden vervolmaakt in het ensemblespel van een hechte cast. En voor het eerst waren
pers en publiek weer eens gelijkelijk enthousiast.
Een satire wil Deruddere zijn film, die zich afspeelt in een milieu van
soundmixshows waar amateurartiesten zachtmoedig dromen van hun vijftien minuten wereldfaam en de veel hardere televisiewereld waar kijkcijfers de
boventoon voeren, niet noemen. Zelf omschreef hij ledereen beroemd in een
director's statement als een cornódie humaine. Zijn sympathie gaat duidelijk uit
naar de wederom door Josse de Pauw in een hoofdrol vertolkte vader die voor
zijn dochter Marva (een beurtelings krachtige en aandoenlijke Eva van der
Gucht) de showbizzcarriere nastreeft die voor hemzelf een gepasseerd station
lijkt. Voor haar, zijn Marva, genoemd naar de bewonderde zangeres uit zijn
jongensjaren, wil hij hemel en aarde bewegen. Als zijn plotselinge ontslag
hem tot een wanhoopsdaad beweegt en hij het succesvolle Nederlandse tienerzangeresje Debbie (Thekla Reuten) kidnapt, is dat tegelijkertijd zijn redding uit een mediocre bestaan.
Meester in de beperking van een keuken
Er mag dan op het eerste gezicht weinig lijn te ontdekken zijn in het weerbarstige oeuvre van Deruddere, het zijn de afrekening met de middelmatigheid
en de triomf voor de bescheiden menselijke waarden die de milde hand van
een auteur verraden. De schrijver-regisseur en inmiddels ook producent mag
dan in diverse interviews verklaard hebben zichzelf nadrukkelijk niet als
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Pete Postlethwaite en Anthonie Kamerling in „Suite 16" (1996).

filmauteur in de klassieke zin te beschouwen, er is met name in het drietal
Crazy Love, Hombres complicados en ledereen beroemd! genoeg aanleiding om
dat wel te doen. Zonder de pretentie de Fellini's en de Fassbinders uit de filmgeschiedenis naar de kroon te steken met autobiografisch gemotiveerde
geschiedenissen, deelt Deruddere wel zijn mededogen voor de maatschappelijke underdogs met de toeschouwer. Dan kan hij opeens ongemeen fel en persoonlijk uit de hoek komen.
Bovendien past wel de opmerking dat hij in die voor niet al te exuberante
bedragen geproduceerde films zijn maat lijkt te hebben gevonden. In de Nederlandse filmwereld woedt met tussenpozen een discussie over de vraag of sommige filmmakers (Theo van Gogh, Eddy Terstall) niet meer gebaat zijn bij
bescheiden budgetten die een beroep doen op hun vermogen tot het nemen
van snelle beslissingen en bedenken van creatieve oplossingen op de set. Het
gevaar van dit snort overwegingen is dat ze makkelijk als bevoogdend kunnen
worden opgevat en dat ze doorgaans graag op zeker spelende subsidiegevers en
financiers niet tot investeringen dwingen, terwijl hoge begrotingen alleen al op
grond van hun cijfergegoochel indruk plegen te maken. Maar uit de handvol
films die Deruddere tot nu toe maakte, blijkt wel dat zijn eigen geluid het beste
tot zijn recht kwam in films waarin hij budgettair zijn beperkingen moest kennen.
De verwantschap die je tussen Deruddere en Van Gogh en Terstall zou kunnen benoemen, heeft trouwens wel meer punten van overeenkomst dan alleen

Dirk Roofthooft in „Hombres complicados" (1997), zijn eerste filmrol.

het vermogen met strakke budgetten te kunnen werken. Het zijn alledrie filmmakers die erin slagen dat onbenoembare respectievelijk typisch Belgische en
typisch Nederlandse vorm te geven. Derudderes films roepen bij de toeschouwer het gevoel op naar een hyperrealistisch Belgiè te kijken, dat wellicht nergens is terug te vinden, hoogstwaarschijnlijk niet eens in die vorm bestaat of
bestaan heeft, maar toch een glimlach van herkenning oproept. Ze grossieren
in cliches zonder een uitgesleten indruk te maken. Het keukentje waarin ledereen beroemdi-hoofdpersoon Jean „zijn vrouwen" van zijn goedbedoelde ontbijtjes voorziet heeft diezelfde universele sfeer van tragisch burgerdom als de
eettafel in De avonden van Gerard Reve. Het is een keukentje waarvan je mag
hopen dat je er nog nooit een eitje in hebt gebakken, maar waarvan waarschijnlijker is dat je er regelmatig een uitsmijter hebt gegeten, of je beste vriendje hebt opgehaald om naar school te gaan, of je meisje thuisgebracht of je
grootmoeder bezocht. In het alledaagse de nabijheid en de verafheid tegelijkertijd tonen. Dat is een onbetwiste kracht van Deruddere.
Filmmakers die op die manier te werk gaan, zullen per film hun publiek
weer moeten veroveren. De ene keer accepteert de toeschouwer het gevaarlijk
overhellen in de richting van overdrijving en slechte smaak met meer gemak
en welwillendheid dan de daaropvolgende. Niet voor niets werd ledereen
beroemdi kort na zijn verschijnen al een film genoemd die men zou haten of op
handen dragen. Deruddere heeft daarmee niet de beste papieren voor een echt
publieksvriendelijke cinema, maar wel voor een eigenzinnige.
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Marie-Jo Lafontaine, installatie in de Filosofische tuin, 2000, Erasmushuis, Brussel.

Een continuum van
verraderlijke schoonheid
Over bet werk van Marie-Jo Lafontaine

Lut Pil
werd geboren in Genk in 1961.

I n de Filosofische Tuin van het Erasmushuis te Brussel

Studeerde kunstwetenschappen aan
de K.U.Leuven. Is hoofddocent

kunstwetenschap aan deze universiweerspiegelen zeven waterbassins de beweging van het
teit. Publiceerde artikelen over kunst
groen, de wolken en de verandering van het licht. Ze zijn er
in de 19e en 20e eeuw
vorige zomer in het kader van Brussel 2000 door Marie-Jo
Lafontaine (°1950) geInstalleerd. De kleine vijvers vormen Adres: H. Regastraat 9,
B-3000 Leuven
een reeks projectieschermen die zich fragmenten van de
omgeving toe-eigenen. Hun amandelvormige contouren
omsluiten in de tijd verglijdende, ongrijpbare beelden en
vormen het kader waarin zich een gemoedelijke, zij het eindeloze film lijkt of
te spelen. Alhoewel rechtlijnig in de tijd verlopend, ontstaat de indruk dat de
beelden zich ook geregeld herhalen. Het sterk gelijkende verhaal dat in elk
van de waterplassen te zien is, versterkt de illusie van een cyclisch ritme. Wat
ze tonen heeft uiteraard geen narratief plot. Maar de adagia die bijna onopvallend met letters boven het wateroppervlak zijn aangebracht, wijzen in de richting van een filosofische reflectie over het menselijk bestaan. Ook het dubbelzinnige karakter van de waterbassins draagt bij tot de associatie van een
meditatieve ruimte: stevig verankerd in de bodem van de tuin, presenteren ze
zich tegelijkertijd als een doorkijk op een onvatbare wereld. Door deze
ingreep is het park getransformeerd tot een theatrale enscenering waarin de
toeschouwer een actieve deelnemer wordt aan een door de kunstenaar geregisseerd gebeuren. Het kijken naar de reflectie op het wateroppervlak, het lezen
van de teksten en het wandelen langs de vijvers worden etappes in een reis
naar metafysische rust, geleid door het verlangen zicht te krijgen op het onbeschrijfbare universum waarin alles komt en gaat. „Dronken van eeuwigheid,
vergeet ik de futiliteit van deze wereld": het is reeds in 1996 een aan Fernando
Pessoa ontleende ondertitel voor video- en fotowerk van Marie-Jo Lafontaine
waarin zij de camera op de wolkenhemel richt. Maar het gevoel een bovenaardse schoonheid te raken is bedrieglijk. De schijnbare onverstoorbaarheid
van het kosmische spel vertoont wel degelijk storingen en niemand heeft vat
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Marie-Jo Lafontaine, „We are all shadows", 1991, Galerie Walter Storms, Munchen.

op de kracht die de kalmte doet omslaan in een stormachtig visueel en
akoestisch drama. (1)
Onbereikbaar het Verhevene
De installatie speelt met thema's en strategieèn die als een rode draad door het
oeuvre van Lafontaine lopen. Inhoudelijk beweegt haar werk zich in diverse
richtingen, maar het besef dat de werkelijkheid niet to herleiden is tot eenduidige waarheden lijkt als een elastische huls rond haar werk gespannen. Identiteiten van mensen en steden zijn erdoor bepaald, gebeurtenissen over de hele
wereld erdoor getekend. Jeder Engel ist schrecklich, de titel van een video-sculptuur uit 1992 waarin beelden en geluiden uitlopen op een evocatie van een
alles verzengende Apocalyps, verwoordt expliciet dit samengaan van ogenschijnlijk onverenigbare polen. Fragmenten waarin het vuur een metafoor
lijkt voor goddelijke zuiverheid en warmte worden er opgevolgd door sequenties waarin helse verschrikking de enig denkbare associatie is. Ook in Rilkes
Duineser Elegien (1912), waarnaar de titel van het werk verwijst, is een dergelijke schoonheid het begin van verwoestende verschrikking. (2)
„Il ne faut pas croire que la verite reste la verite quand on lui enleve son
voile — donc la verite n'a pas d'existence nue. Il ne faut pas croire que le reel
reste le reel quand on en a chasse l'illusion — donc le reel n'a pas de realite

Marie-Jo Lafontaine, „We are all shadows II", 1992, Goethe Instituut Brussel.

objective"(3): dit is Marie-Jo Lafontaine ten voeten uit. Maar vooral in het
uitvergroten van de gelaagde en ambigue verlangens, angsten en obsessies die
zich in het bewuste en onderbewuste van elk individu hebben genesteld, is ze
een kunstenaar die kerft in de huid van haar publiek: collectief gedragen ideologieen en persoonlijke overtuigingen verliezen hun onschuld, individuele
gemoedsrust haar zelfgenoegzaamheid.
Lafontaine plaatst de toeschouwer niet te midden van echte vuurhaarden.
Het reele gebeuren wordt in eerste instantie geabstraheerd tot foto of videobeeld. De afstand die zo ontstaat doet de toeschouwer verscherpt kijken naar
de werkelijkheid in beeld, ook al lijkt deze in bepaalde installaties of fotoreeksen zoals City-room (1999) en Liquid Crystals (1999) te beantwoorden aan de
direct herkenbare, exuberante en opdringerige drukte van onze grootstad en
jongerencultuur. In Identity-room (1999) wordt dit vernieuwd kijken naar een
vertrouwde werkelijkheid manifest ongemakkelijk, omdat de toeschouwer er
door de aanwezigheid van spiegels en een uitnodigende pasfotoautomaat als
een voyeur geconfronteerd wordt met zijn eigen portret. Maar ook op het
beeld van zichzelf heeft men geen evidente greep. En dat wat zich aan deze
greep onttrekt, raakt het sublieme. Lafontaine tracht dit vast te houden in
haar werk. In de fotoreeks Savoir, retenir et fixer ce qui est sublime (1989-1990)
blijven de jonge vrouwen ongrijpbaar voor de blik van de kunstenaar en toe-
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Marie-Jo Lafontaine, „History is against forgiveness", 1992, 3 kleurenfoto's onder glas, installatie Nordjylallands Kunstmuseum Aalborg.

schouwer. Als kinderen uit gemengde huwelijken is hun geschiedenis er een
van uiteenlopende culturen die samenkomen en tradities die worden verbroken. Door Marie-Jo Lafontaine uitgedaagd om na te denken over de kleur van
hun huid, zoeken en vinden deze vrouwen zichzelf: ongenaakbaar, nauwelijks bepaald door conventies uit het verleden laten ze zich niet vastpinnen op
een classificatie naar ras of etnische cultuur. In deze mentale onbereikbaarheid herkent Lafontaine „das erhabene ... it is the essence that you cannot
reach". (4)
Toch documenteren de foto's haar relatie met deze vrouwen niet. Zij
gebruikt fotografie en video niet om emoties te archiveren, wel om emoties
los te weken. In haar werk gaat het niet om iets wat zich reeds heeft afgespeeld
voor de camera, maar om iets wat plaatsvindt zodra de toeschouwer het werk
tegemoettreedt. Dit impliceert een reflectie op de taal en de mogelijkheden
van de media die ze hanteert. Bij het filmen vermijdt Lafontaine meestal anekdotische details. De ongestructureerde visuele overvloed waardoor de werkelijkheid wordt gekleurd, onderdrukt ze om de geportretteerden uit te lichten
tegen een egale en onbestemde achtergrond. De compositie krijgt hierdoor
een scherper profiel en het beeld in zijn geheel wordt „picturaler". In de
zwartwitportretten van de fotoreeks Liquid Crystals zijn de ogen zelfs digitaal
ingekleurd waardoor het beeldkarakter nog versterkt wordt. De ingreep
tracht niet het vertrouwen in de band tussen afbeelding en afgebeelde te

Marie-Jo Lafontaine, „Savoir retenir et fixer ce qui est sublime", 1990, Musee des Beaux-Arts de
Tourcoing.

ondergraven, maar wil een te snelle en vooringenomen identificatie ontmoedigen. Door hun formaat en zorgvuldige inlijsting kunnen haar foto's een
eigentijdse vorm van schilderkunst genoemd worden. Bovendien gaan ze in
een aantal installaties ook expliciet een relatie aan met de schilderkunst. De
vluchtigheid van de werkelijkheid (door het fotografisch vastleggen ervan nog
benadrukt) krijgt een tegenwicht van geschilderde panelen die als predella's
de wereld enige stabiliteit lijken te gunnen. In de reeks Kinder der Ruhr (vanaf
1996) bijvoorbeeld zijn monochroom beschilderde panelen onder de zwartwitfoto's bevestigd. Schilderkunst wordt hier een tastbare materialiteit,
zonder zover te gaan dat ze object wordt. De onderscheiden kleuren van de
predella's trachten de temperamenten te versterken die deze portretten evoceren, hierin ook gestuurd door de titels die Marie-Jo Lafontaine ze meegaf (bijvoorbeeld Eine Anemone zwischen den Dornen of C'est moi la poursuite du
v e nt). (5)
Psychodrama's
Haar videowerk kent eveneens dit hybride samengaan van efemere beelden en
stabiele materialiteit. Lafontaine integreert haar video's meestal in sculpturale installaties. In de statische structuur van zwart geschilderde zuilen of als cassettes in een architectonisch bouwsel worden de monitors pulserende velden,
als de video eenmaal loopt. De tijdsduur van de videofilm is niet enkel een
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Marie-Jo Lafontaine, „The Swing"", video-installatie, 1998-1999.

onopgemerkte evidentie van het medium, maar is zoals klei gekneed. De
opnamebeelden zijn verknipt en in een niet-lineair verloop gemonteerd,
sequenties zijn vertraagd, fragmenten herhaald. Concrete contexten zijn nauwelijks aanwezig en in sommige beeldfragmenten lijkt de werkelijkheid afgezwakt tot een grafisch patroon van verschuivende lijnen en vlekken. Het
resultaat van de erg doordachte montages en het onbestemde karakter van de
beelden is geen verfilmd verhaal, maar een evocatie van obsessies, projecties of
angsten. Het soms bijna hypnotiserende ritme van wat op het scherm
beweegt, laat haar video's uitgroeien tot drama's met een mythisch gehalte,
hierin ondersteund door de theatraliteit van de constructies waarin ze zijn
verwerkt. De beeldschermen behouden meestal het formaat van een tv-monitor. Het geeft de beelden de illusie van een tastbare nabijheid. De beweeglijke
lichtvelden boksen op tegen de strakke taal van de ruimtelijke installaties die
nog verwijzingen inhouden naar de minimal art, een kunst die duidelijk een
referentiekader vormde voor de sculptuur en textielkunst waarmee Lafontaine in 1979 debuteerde. Maar bij Lafontaine is de theatraliteit van deze op de
reele ruimte en tijd betrokken kunst niet langer in abstracte termen gedacht.
(6) Met haar werk graaft ze in de gelaagdheid van een heel werelds theater.
Haar video-installaties zijn psychodrama's, waarin elke toeschouwer geconfronteerd wordt met collectief herkenbare situaties die zich koppelen aan
individuele herinneringen en trauma's. Lafontaine heeft daarbij een voorkeur
voor cirkelvormige of labyrintische opstellingen waarin de vele geintegreerde

monitors simultaan of met een lichte decalage de videobeelden loslaten op de
toeschouwer. Deze beseft al na een aantal ogenblikken dat de verleidelijkheid
van de beelden en van de monumentaal geconstrueerde omgeving een subtiele
maar onontkoombare aanval inhoudt op de cocon van zekerheden en gemoedelijkheden waarin hij zich ophoudt. Het concept is reeds aanwezig in vroege
video-installaties zoals A las Cinco de la Tarde (1984), waar de constructie de
arena van een stierengevecht en de bewegingsruimte van een flamencodanseres suggereert. En telkens getuigt alles van een uiterste perfectie. Dit geldt ook
voor de soundtracks die een essentieel onderdeel vormen van haar installaties.
Tot eigenzinnige geluidsbanden gemonteerd werken ze even indringend in op
de zintuigen, emoties en verbeelding als de visuele en ruimtelijke componenten.
Alice in Wonderland
The Swing (1998-1999) is hiervan een mooi voorbeeld. De video-installatie
bouwt thematisch voort op de mythe van de onschuldige kindertijd die Lafontaine op een wrange wijze liet kantelen in Als das Kind noch Kind war
(1993). In deze reeks kinderfoto's kan een meisje met gouden lokken zeepbellen blazen, maar een jongen met fonkelende ogen even gemakkelijk een pistool op de toeschouwer richten. De reeds vermelde fotocyclus Kinder der
Ruhr oogt misschien nog waarheidsgetrouwer. Onopgesmukt staan ze daar,
kinderen van het Ruhrgebied, met ontbloot bovenlichaam de toeschouwer
recht in de ogen kijkend. Het zijn portretten van vlees en bloed: kinderen die
reeds hebben ingezien dat het leven meer is dan een rooskleurige speeltuin. In.
The Swing kan de spanning rond de ambiguIteit van een onschuldige kindertijd uitgebreid worden naar tijd, ruimte, beweging en geluid. Een reeks monitors is ingebouwd in rechtopstaande zuilen die als strakke, zonderlinge
bomen een sprookjesachtig landschap doen ontstaan. Zoals Alice in Wonderland de meest vreemde dingen kan beleven, zo kunnen zich in dit doolhof
gebeurtenissen afspelen waarin verhoudingen ongestraft worden omgedraaid.
Een schommelend meisje verschijnt en verdwijnt (in en uit het beeldvlak van
de vele monitors). Haar opwaaiende rok en wapperende haren glijden als een
ongrijpbare schoonheid over het scherm. Met een haast naIeve openheid laat
men zich bedwelmen door het intense spel van dit kind. De confrontatie activeert wat Lafontaine de bevroren momenten van het geheugen noemt. Herinneringen aan de eigen kindertijd leggen zich over de beelden en worden levendige tegenspelers in de theatrale ruimte van de installatie. In de tollende
patronen schommelen zich plots twee kinderbenen bloot. Het sublieme
krijgt meer aardse trekken en de onschuld verliest haar vanzelfsprekendheid.
Het meisje bepaalt zelf haar spel en de intensiteit waarmee ze erin opgaat.
Tegelijkertijd geeft ze zich, al dan niet bewust, over aan de blik van de toe-
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schouwer die beseft dat ze bereikbaar is voor een voyeuristische blik. En zelfs
als hij afstand zou willen nemen, verhindert de compacte opstelling van de
zuilen dat hij zich aan het gebeuren onttrekt.
Wrange schoonheid
Lafontaine duwt vertrouwde situaties naar extreme posities, niet enkel in
afzonderlijke werken, ook telkens in haar tentoonstellingen die ze orchestreert tot grote installaties. En samen met de catalogi vormt dit alles een
Gesamtkunstwerk waar betekenissen van het ene naar het andere werk doorschuiven. (Verscheidene werken hebben ook eenzelfde titel.) Zo laat ze de
dingen ononderbroken gebeuren en confronteert ze de toeschouwer voortdurend met grenzen en paradoxen. Het sublieme overvalt ons opnieuw, maar
daalt ook weer af naar het aardse. Schoonheid wordt wrang. Het werk van
Marie-Jo Lafontaine gaat over het leven dat de dood in zich draagt: de verstrengeling van Eros en Thanatos. Voor het eventuele effect van dit Gesamtkunstwerk moet men beducht zijn, zoals men dit is voor een slang die haar
lichaam in een onoverzichtelijk kluwen heeft ineengestrengeld maar plots
dodelijk kan uithalen. (7)
Noten:
(1) Onlangs was dit nog te ervaren in haar video-installatie Chill-out-Room (1999), op de tentoonstelling Liquid
Crystals in het Institut MathildenhOhe Darmstadt, 4 juli-12 september 1999. Chill-out-room bestaat uit een
betreedbare ruimte in de vorm van een afgeknotte kegel waarin zetels de toeschouwer uitnodigen om rustig
een videofilm over wolken te bekijken, te zien op 17 monitoren. Centraal staat een cylindrisch waterbekken
opgesteld. Een geluidsband begeleidt de beelden en vertoont dezelfde wisselende stemmingen als de videobeelden.
(2) OTTO NEUMAIER, „Every angel is terrible", in: Marie-Jo Lafontaine: Jeder Engel ist Schrecklich - We Are All
Shadows - History is Against Forgiveness, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 1992.
(3) KLAUS WOLBERT, Marie-Jo Lafontaine. Liquid Crystals, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 1999, p.130.
(4) MARIE-JO LAFONTAINE in A fruitful incoherence. Dialogues with artists on internationalism, Institute of
international visual arts, Londen, 1998, p.80.
(5) OTTO NEUMAIER, „Der Garten des Menschlichen", in: Einzelgiinger. Marie-Jo Lafontaine, Salon Verlag,
Keulen, 1998, p.36.
(6) Het gaat niet om een neutrale waarneming van een objectmatige interventie in een ruimte hier en nu, zoals
dat het geval was bij de minimal art van de jaren '60. In de kunsttheorie vanaf de jaren '70 is de toeschouwer
een individu dat bepaald is door specifieke omstandigheden (geslacht, taal, geschiedenis, politiek, ideologie,
economie, ...). Zijn participatie speelt zich dan ook af binnen een esthetische context die heel bewust deze
gesitueerdheid erkent en gebruikt.
(7) Het beeld van de slang verwijst ook naar de wijze waarop Marie-Jo Lafontaine in de foto World Wild Web
(1996) de dubbelzinnigheden van het internet evoceert.
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ADVERTENTIE

Ligt het Nederlands u `nauw' of `na' aan het hart?
`Bent u', `zijt u' of 'is u' een taalfreak?
Waarom `paardebloem' en ‘paardenbiefstuk'?
Kunt u groeten wel overmaken'?

Natuurlijk bent u een taalfreak en daarom krijgt u op alle mogelijke
taalvragen een antwoord bij de Vereniging Algemeen Nederlands.
En die vereniging viert van het jaar Naar gouden jubileum. U kunt
meevieren door lid to worden.

Als lid krijgt u trouwens het mooie en helemaal vernieuwde tijdschrift
Nederlands van Nu. En omdat het Nederlands u na aan het hart ligt,
vindt u er alles in wat u wilt weten. De artikelen behandelen alle
aspecten van het Nederlands. U wordt ge1nformeerd over de taalmarkt
en u krijgt taaladvies, ook op aanvraag, want als lid hebt u recht op
gratis taaladvies.

Word daarom lid en gireer 750 frank op rek. 000-0129578-83
van V.A.N. Nederlanders gireren 54,50 gulden (leden van Onze Taal
41 gulden) op het Nederlandse gironummer 3992897 t.n.v. Vereniging

Algemeen Nederlands.
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VAN

Vereniging Algemeen Nederlands
Correspondentieadres:
Dr. Frans Debrabandere
Keizer Karelstraat 83
B - 8000 Brugge
Tel. 00 32 (0)50 31 73 66
e-mail:
frans.debrabandere @ yucom.be
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Meer geld voor cultuur
genereren
Nieuwe financieringsvormen voor kunst en cultuur

Melle Daamen
werd geboren in 1959. Studeerde

Het cultuurbeleid in Nederland is nog helemaal niet zo oud.
Een integraal cultuurbeleid ontstond eigenlijk pas ten tijde
van de Duitse bezetting. Maar sindsdien is het snel gegaan. In
de naoorlogse jaren ontwierp de overheid een fijnmazig
systeem van subsidies, zowel op lokaal als op provinciaal en
rzjksniveau. Inmiddels is de tijd rtjp voor verandering: van
tekortsubsidies naar ontwikkelingsinvesteringen en van belastinggeld naar „venture capital".

politieke wetenschappen. Is directeur
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initiatiefnemer van de
Partici patiemaatschappzj voor Kunst
en Cultuur (PAKC). Publiceerde
„Cultural Governance: Goed
bestuur in de culturele sector" (2000).
Adres: Jacob Obrechtstraat 56,
NL-1071 KN Amsterdam

Subsidiering van kunst is een teken van maatschappelijke waardering voor de ontwikkeling van de kunsten. Warna Oosterbaan
Martinius heeft in zijn proefschrift aangegeven waarop de maatschappelijke
legitimatie van het Nederlandse subsidiebeleid is gebaseerd. Op die maatschappelijke achtergrond ga ik hier niet verder in. In dit artikel concentreer
ik mij op de economische aspecten van kunstsubsidies en een aantal recente
ontwikkelingen op dat gebied. In economische zin bestaat de legitimatie van
kunstsubsidies eruit dat zij een ontbrekende vraag op de markt compenseren.
Subsidies beogen het exploitatietekort te dekken dat ontstaat door onvoldoende eigen inkomsten uit kaartverkoop, entreegelden, sponsoring of
advertentieopbrengsten. Bij kunstinstellingen in de podiumkunsten loopt
dat tekort (en dus de subsidie) veelal op tot 80 a 85% van de exploitatie.
Er zit iets merkwaardigs in tekortfinanciering: hoe beter een kunstinstelling erin slaagt eigen inkomsten te verwerven, des te minder subsidie ontvangt zij over het algemeen. Het is een manier van financieren die nauwelijks
stimuleert tot vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor musea of
theaters. Het huidige subsidiebeleid geeft, onaardig geformuleerd, een premie
op slecht gedrag: hoe groter het tekort, hoe hoger de subsidie. Voor veel
kunstinstellingen is het dan ook belangrijker om goed te scoren op de subsidiemarkt dan op de publieksmarkt of de sponsormarkt. De overheidssubsi-

die, oorspronkelijk bedoeld als compensatie voor de markt, wordt daarmee
een self-fulfilling prophecy.
Een ander probleem is dat subsidiegelden lang niet voor alle projecten en
instellingen beschikbaar zijn. Bovendien worden toegekende gelden vaak als
onvoldoende beschouwd en zijn de aanvraagprocedures lang en onzeker.
In de afgelopen jaren zijn voorzichtig initiatieven ontwikkeld voor nieuwe aanvullende financieringsvormen in de cultuursector. Financieringsvormen die stimulerender zijn voor een goede bedrijfsvoering. Die initiatieven
komen enerzijds voort uit beleid van de overheid om culturele instellingen
een groter deel van hun kosten door eigen inkomsten te laten dekken. Anderzijds zijn er ook kunstenaars en kunstmanagers die hun onafhankelijkheid
ten opzichte van subsidiegevers willen vergroten.
Ik bespreek in dit artikel enkele voorbeelden van nieuwe financieringsvormen en begin dicht bij huffs.
Ontwikkelingssubsidies kunsttijdschriften
De Mondriaan Stichting, het Nederlandse stimuleringsfonds voor beeldende
kunst, vormgeving en musea, ondersteunt onder meer kunsttijdschriften bij
hun exploitatie. Het gaat om bladen die voor de ontwikkeling van de beeldende kunst en vormgeving van belang worden geacht, zoals Metropolis M, Items,
De Witte Raaf, Kunstbeeld en Jong Holland. Bladen met een beperkt bereik in
een klein taalgebied. De ondersteuning van die bladen door de Mondriaan
Stichting was een typisch geval van tekortsubsidiering. Jaarlijks kwam elk
tijdschrift afzonderlijk met zijn aanvraag die naast een uiteenzetting over het
belang van het blad ook een begroting bevatte waarin simpelweg de kosten op
een rijtje werden gezet, de min of meer constante opbrengsten uit abonnementen en advertenties er vanaf werden getrokken en aan de Mondriaan
Stichting werd gevraagd het resterende tekort te dekken. Er zat weinig ontwikkeling in de bladen en de subsidieaanvraag van het ene jaar vertoonde een
grote overeenkomst met de subsidieaanvraag van het vorige en het volgende
jaar. Als een blad enige groei vertoonde, en daarmee hogere inkomsten uit
abonnementen en advertenties verkreeg, leidde dat tot een lager tekort en
werd de subsidie navenant verminderd. Omgekeerd steeg de subsidie als het
draagvlak voor een blad kleiner werd. Ik had het gevoel dat die manier van
financieren aanpassing behoefde en vroeg een terzake deskundig adviesbureau ons te adviseren over de exploitatieperspectieven voor gespecialiseerde
kunstbladen en aanbevelingen te doen om onze manier van subsidieren aan te
passen. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat het altijd moeilijk zal
zijn gespecialiseerde kunstbladen in ons kleine taalgebied commercieel uit te
geven. Maar zij concludeerden ook dat de kunstbladen weinig doen om hun
bereik te vergroten en de binding met hun lezers te versterken. Elementaire

uitgeefkennis bleek nogal eens te ontbreken bij degenen die verantwoordelijk
waren voor de uitgave van de gesubsidieerde kunstbladen. Om dat te veranderen zouden de betrokkenen hun kennis moeten vergroten. Tegelijkertijd zouden wij bladen moeten belonen als zij een beter resultaat behalen (meer abonnees, betere lezer/blad-binding, betere exploitatie, e.d.).
Het advies had als gevolg dat de Mondriaan Stichting haar ondersteuningsregeling voor de kunstbladen ingrijpend heeft gewijzigd. Zij draagt niet
langer simpelweg bij aan een tekort, maar investeert in de ontwikkeling van
een blad op langere termijn. Het kunstmagazine Metropolis M is het meest
alert ingesprongen op de mogelijkheden die de nieuwe ondersteuningsregeling van de Mondriaan Stichting bood. Metropolis M schakelde externe hulp in
en kwam vervolgens bij ons met een uitgewerkt uitgeefplan. Het ambitieuze
uitgeefplan voorzag in een groei van het aantal abonnees, een groei van de
advertentieopbrengst en bovenal in een aantal interessante initiatieven om
het blad inhoudelijk te vernieuwen en het bereik te vergroten. In zijn meerjarenbegroting vroeg Metropolis M de Mondriaan Stichting de eerste twee jaren
om meer financiele ondersteuning dan in voorgaande jaren was toegekend.
Die ondersteuning zou echter bij het behalen van de resultaten die het uitgeefplan voorzag binnen drie jaar veel lager dan oorspronkelijk kunnen worden.
De Mondriaan Stichting sprak met Metropolis M of dat het blad kon rekenen
op de gevraagde ontwikkelingsbijdrage, als het in staat was de verwachte positieve ontwikkeling te realiseren. Er werden meetpunten vastgesteld die lager
waren dan wat Metropolis zelf haalbaar achtte. Als Metropolis M erin zou slagen die minimumresultaten te overtreffen, zou er dus geld overblijven om
verder te investeren in de ontwikkeling van het blad. De consequentie van die
afspraak was wel dat als het blad er niet in zou slagen de minimumresultaten
te behalen, de subsidie verminderd of beeindigd zou worden. Zover is het niet
gekomen, integendeel: het blad is inhoudelijk vernieuwd, het aantal abonnees
is in twee jaar gegroeid van ca. 2500 naar ca. 4000 en de exploitatie is zodanig
verbeterd dat Metropolis M verwacht dat over een jaar ondersteuning door de
Mondriaan Stichting niet meer noodzakelijk is. Voor de Mondriaan Stichting
was nieuw dat we op basis van meerjarenafspraken investeerden in de ontwikkeling van een kunsttijdschrift en niet meer bijdroegen aan een tekort.
Productiekredieten voor vormgevers
Een tweede alternatieve financieringsvorm die de Mondriaan Stichting heeft
ontwikkeld zijn de productiekredieten voor zelfproducerende vormgevers.
De Mondriaan Stichting wilde daarmee een impuls geven aan onafhankelijke
vormgevers die zelf een ontwerp in productie willen nemen. De belangstelling voor Nederlandse vormgeving is de laatste jaren weliswaar Oink toegenomen, maar toch blijkt dat jonge onafhankelijke vormgevers nogal eens op

onoverkomelijke financiele problemen stuiten bij het in productie nemen
van een ontwerp. Banken reageren uit financièle onzekerheid en onbekendheid met de vormgevingswereld meestal terughoudend op kredietaanvragen.
Om aan dat bezwaar tegemoet te komen en de Nederlandse vormgevers
een extra impuls te geven, heeft de Mondriaan Stichting samen met ABN
AMR() Bank een projectfinanciering voor zelfproducerende vormgevers in
het leven geroepen.
Op grond van een ondernemingsplan kan de ontwerper een financieringsverzoek indienen. Het ondernemingsplan moet betrekking hebben op
het in productie te nemen ontwerp en de financièle positie van de vormgever.
Eventueel kan de vormgever gebruikmaken van de diensten van de bank bij
het opstellen van zijn ondernemingsplan.
Vervolgens wordt de financieringsaanvraag financieel en inhoudelijk
getoetst op haalbaarheid. De drempel voor het aanvragen (en verstrekken)
van een krediet is lager dan normaal bij banken het geval is. Dat komt doordat de Mondriaan Stichting zich garant stelt voor een deel van het kredietrisico. De looptijd van het krediet is maximaal drie jaar en het maximale kredietbedrag bedraagt f 100.000.
Anders dan de financieringsregeling voor kunsttijdschriften is er bij
deze kredietregeling voor zelfstandige vormgevers geen sprake van subsidie,
maar van een gewoon krediet bij een gewone bank. De bijdrage van de Mondriaan Stichting is dat we het die bank iets makkelijker maken kredieten aan
vormgevers te verstrekken door de risico's voor de bank enigszins te verminderen.
Ontwikkelingskosten grote tentoonstellingen
Dit jaar neemt de Mondriaan Stichting nog een derde nieuwe financieringsvorm in gebruik. De regeling is bedoeld ter stimulering van grote museale
tentoonstellingen. Grootschalige museale tentoonstellingen met een internationals uitstraling komen soms niet van de grond door hoge ontwikkelingskosten en bijbehorende budgettaire risico's. Met kapitale tentoonstellingen als van Bill Viola (Stedelijk Museum Amsterdam), Jeroen Bosch
(Boijmans Van Beuningen Rotterdam) of Francis Bacon (Haags Gemeentemuseum) dreigen musea boven hun macht te grijpen, terwijl die tentoonstellingen toch van groot belang zijn. Het probleem schuilt onder meer
in de voorbereidingskosten. Is er eenmaal een goed tentoonstellings- en
bedrijfsplan dat op haalbaarheid is onderzocht, dan kan financiering eenvoudiger worden geregeld bij banken, sponsors of via de nieuwe Participatie- en Investeringsmaatschappij voor Kunst en Cultuur (PAKC).
Bij wijze van experiment heeft de Mondriaan Stichting in 1999 aan museum Boij mans Van Beuningen een lening verstrekt voor een haalbaarheidsstu-

die voor de voorgenomen Jeroen Bosch-tentoonstelling. Onderzocht werd de
haalbaarheid van bruiklenen uit het buitenland. Het onderzoek had een positief resultaat en de tentoonstelling zal eind dit jaar geopend worden. De
lening van f 75.000 wordt daarna door het museum terugbetaald. De Mondriaan Stichting wil een dergelijke financieringsvorm continueren en zal bijdragen aan de voorbereidingskosten van grote tentoonstellingen met een
potentieel groot publieksbereik. Dat kunnen bijvoorbeeld kosten voor
haalbaarheidsstudies naar bruiklenen, publieksonderzoek, sponsoring en
mar-keting zijn. Ook andere ontwikkelingskosten komen voor de nieuwe
financieringsvorm in aanmerking. De tentoonstellingen waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt zullen naar verwachting minimaal 75.000
bezoekers moeten trekken. De Mondriaan Stichting zal een aanvraag beoordelen op de waarde van de tentoonstelling voor de Collectie Nederland, haalbaarheid, bezoekerspotentieel en kwaliteit van organisatie en management.
De ondersteuning bestaat in de regel uit een lening die binnen drie jaar
geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald als de tentoonstelling wordt
gerealiseerd. Indien uit de haalbaarheidsstudie volgt dat de tentoonstelling
niet doorgaat, hoeft de lening niet te worden terugbetaald.
Fiscale maatregelen film
De belangrijkste impulsen voor vernieuwing van het Nederlandse financieringsstelsel voor kunst en cultuur komen van fiscale maatregelen en de introductie van venture capital in de cultuursector. De fiscale maatregelen voor de
Nederlandse filmproductie springen het meest in het oog. Particulieren die
in de Nederlandse filmproducties willen investeren kunnen door deel te
nemen aan een commanditaire vennootschap (CV) een forse aftrekpost voor
de belasting realiseren. Daardoor worden de risico's marginaal en de rendementen meestal zelfs hoger dan het marktgemiddelde voor dergelijke beleggingen. De CV-constructie voor films heeft in Nederland een zeer omvangrijke financiele impuls aan de Nederlandse filmindustrie gegeven: talloze
nieuwe Nederlandse films zijn uitgebracht. De culturele sector hoopt dat de
CV-constructie in de toekomst ook voor andere kunstdisciplines dan film
opgaat. Europese regelgeving kan daarbij echter een belemmering vormen.
Participatiemaatschappij PAKC
De meest recente vernieuwing in het Nederlandse financieringsstelsel voor
kunst en cultuur vormt de introductie van venture capital: de verstrekking
van risicodragend kapitaal aan kunstinstellingen of kunstprojecten met als
doel er uiteindelijk meer geld voor terug te krijgen.
Eind jaren negentig is het idee van een participatiemaatschappij voor
kunst en cultuur ontstaan. Enkele culturele instellingen bleken naast subsi-

die en sponsorgeld ook risicodragend en winstdelend kapitaal te willen aantrekken om culturele producties te financieren. Het Fonds voor de Podiumkunsten heeft destijds als experiment de herneming van de succesvolle
theaterproductie Noordwesterwals van de Dogtroep op die manier gefinancierd. Om te onderzoeken of er structurele behoefte aan die voor de culturele sector nieuwe financieringsvorm zou zijn, hebben Han Bakker (toenmalig
zakelijk leider van de Dogtroep) en ondergetekende als initiatiefnemers de
Stichting Investerings- en Participatiemaatschappij voor Kunst en Cultuur
een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. De conclusie was positief, er
werden partijen bereid gevonden een participatiemaatschappij van de grond
te krijgen. Er is nu een startkapitaal van ruim f 5 miljoen beschikbaar,
afkomstig uit de publieke en de private hoek. Aandeelhouders uit het
bedrijfsleven zijn ABN AMRO Bank, NIB Capital Bank, Triodos Bank,
DOEN Participaties, Interbrew Nederland nv en Andersson Elffers Felix.
Uit de publieke hoek zijn de Mondriaan Stichting en de Fondsen Podiumkunsten aandeelhouders. Bovendien stelden de ministeries van EZ en
OCenW additionele bedragen ter beschikking in de vorm van een achtergestelde lening en een eenmalige subsidie voor opstartkosten. Het is dus een
echte publiek-private samenwerking, de eerste van die omvang in de cultuursector.
De nieuwe participatiemaatschappij voor kunstprojecten gaat dit voorjaar definitief van start onder de naam PAKC en zal dan risicodragend kapitaal verschaffen aan culturele projecten en culturele instellingen. Het kan
gaan om grote theaterproducties, tentoonstellingen en festivals, maar ook
om participatie in een theaterproductiebedrijf of een e-culture bedrijf. Dus
van film tot opera, van houseparty tot website. PAKC biedt een financieringsvorm die nieuw is voor de culturele sector, naast de bestaande subsidiering en sponsoring. Het kapitaal (ook wel venture capital genoemd) wordt ter
beschikking gesteld in de vorm van risicodragende achtergestelde leningen en
aandelen-kapitaal. PAKC zal uitsluitend investeren als de culturele ondernemer zelf ook substantieel financieel risico loopt (investeert of aandeelhouder i
s).
Eenmalige of kortdurende projecten zoals tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en overige cultuurproducties zullen over het algemeen gefinancierd
worden met winstdelende achtergestelde leningen. Veelbelovende culturele
ondernemingen die een winstdoelstelling op lange termijn hebben, zoals
terugkerende festivals, productiemaatschappijen en kunstadviesbureaus,
komen in aanmerking voor participatie in het aandelenkapitaal. Dat zou
eventueel aangevuld kunnen worden met een achtergestelde lening.
PAKC zal functioneren als een gewone participatiemaatschappij en uitsluitend op een risicodragende (winstdelende) basis investeren. Zij stelt daar-

om marktconforme eisen aan het management van het project of de instelling waarin wordt geInvesteerd. Investering vindt plaats op basis van een goed
onderbouwd businessplan, inclusief financiele prognoses en een gedegen
marketingplan. PAKC zal het artistieke en inhoudelijke concept zo zakelijk
mogelijk beoordelen. De vraag of iets mooi of vernieuwend is, is voor PAKC
voornamelijk van belang met het oog op de haalbaarheid van de prognoses in
het (business)plan.
De kortetermijnrendementen op investeringen in cultuur zullen waarschijnlijk lager zijn dan normaal is bij venture capital. PAKC hoopt dan ook
dat er fiscale stimulansen komen, zoals die voor groen beleggen (beleggingen
in milieuvriendelijke ondernemingen) en voor investeringen in filmproducties. Die fiscale stimulansen zouden extra geld voor de cultuur uit particuliere hoek kunnen genereren.
Dynamischer en breder?
De vernieuwingen in de financiering van kunstproducties die ik in dit artikel
ter sprake heb gebracht zijn van recente datum. De participatiemaatschappij
moet nog met haar activiteiten beginnen, de film-cv-constructie staat om
belastingtechnische redenen alweer op de helling en culturele beleggingsfondsen zijn er nog niet eens. Over het effect en het succes valt dus nog weinig to zeggen. Toch zijn het stuk voor stuk interessante initiatieven, die een
zinvolle aanvulling vormen op het huidige subsidiesysteem. Ze zijn gebaseerd op de gedachte dat er meer geld voor cultuur kan worden gegenereerd
en op de gedachte dat meer zakelijk en marktgericht denken in de culturele
sector zal Leiden tot meer dynamiek en een rijker en breder cultuuraanbod.
Het moge duidelijk zijn dat die laatste stelling in subsidieland niet onomstreden is.
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Dirk van Bastelaere (°1960) - Foto Willy Dee.

99 1-let leven dat zich
onthult terwijI het zich
terugtrekt"
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n die tijd was het leven nog gemoedelijk en overzichtelijk. Het goede stond diametraal tegenover het kwaad,
de waarheid tegenover de schijn en de leugen, het bijkomstige tegenover het wezen der dingen. Wat kunst
en literatuur betrof, lagen de zaken al even duidelijk;
een waardevolle tekst (voor „minderwaardige" teksten
was in de literatuur iiberhaupt geen plaats weggelegd)
vormde een geslaagde synthese van het goede, het ware,
en het schone. Minder was gewoon niet denkbaar, aangezien kunst gold als de geldealiseerde belichaming van
het leven.
In die tijd schreef de dichteres Alice Nahon een vers dat
generaties lang zou worden gelezen en uit het hoofd gereciteerd, precies omdat het ten volle gestalte gaf aan dat
geloof in de fundamentele goedheid van de mens en in de
rituele kracht van de poezie:

Avondliedekens III
't Is goed in 't eigen hert to kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.
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En vind ik in het huis mt. jns herten,
Dat ik een droefnis genas,
Dat ik mi jn armen heb gewonden
Rondom áón hoofd, dat eenzaam was...;
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen...
't Is goed in 't eigen hert te ki jken
En 2-6 z'n ogen toe te doen.
Uit dit gedicht spreekt duidelijk een geloof in het diepere „wezen" van de
mens. Het symbool bij uitstek daarvan vormt het hart, als plaats van het
gevoel en de zedelijke waarden. De mens streeft daarom een beweging na van
verinnerlijking, die voert van het uitwendige - de zintuigen, het misleidende,
het bijkomstige, de anekdote - naar het inwendige, naar de diepere kern. In die
zin is het geen toeval dat, towel in de begin- als de slotregels van Nahons vers,
nadrukkelijk sprake is van de blik in het „eigen hert".
Tevens illustreert een vers als dit hoe in de klassieke esthetica individualiteit en algemeen-menselijkheid nauw samenhangen. Vanuit zijn diepste aanvoelen slaagt de dichter erin om een artistieke waarheid te creèren die de individualiteit van de maker overstijgt en als het ware alle mensen kan
aanspreken. Literatuur verbindt daarom schrijver en lezer met elkaar, via een
relatie van herkenning, inleving en persoonlijk vertrouwen. De rol van het
sprekende „ik" kan moeiteloos worden ingevuld door een schare van zogenaamd „individuele" lezers.
Tenslotte is er de veelbesproken harmonie tussen vorm en inhoud. Ideaal
gesproken ondersteunt de verwoording maximaal de thematiek, zonder echter opzichtig de aandacht van de lezer op te eisen; allerlei vormen van „formalisme" of overdreven pathetiek worden immers afgewezen, juist omdat ze,
door hun uiterlijke charme, de lezer verleiden in plaats van de innerlijke
boodschap verhelderend te reveleren.
Jereddinghart, justdoithart, jeweetwelhart
In deze tijd - die, welteverstaan, een even mythische constructie is als het premoderne paradijs van Nahon c.s. - heeft die overzichtelijke, geruststellende
atmosfeer van harmonie voorgoed afgedaan, zo lijkt het. In plaats daarvan
kwam een permanente onrust, een postmoderne fragmentering, een fundamenteel wantrouwen ten aanzien van waarden en waarheden, een duizelingwekkend bombardement van prikkels, chaotische indrukken en onsamenhangende uitspraken waarin de huidige mens geen enkel houvast meer kan
vinden. In die constellatie is begrijpelijkerwijze ook het idee van een consis-

tente persoonlijkheid, een zelfgenoegzaam „ik", grondig gedeconstrueerd
en versplinterd. De illusie, maar daarmee ook het ideaal, van een ultieme
(morele, religieuze, politieke) zin van het bestaan is evenzeer genadeloos
vernietigd.
Daarnaast wordt, zeker ook in reactie op de klassieke poetica, naar hartelust geexperimenteerd met allerlei vormen en taalregisters. Enerzijds zou
men, negatief, kunnen gewagen van een verlangen naar vormeloosheid; incoherentie, fragmentering en het echoen van allerlei teksten vormen van
dat streven de meest opvallende verschijnselen. Anderzijds is er, in positieve
zin, sprake van een grotere aandacht voor de heterogeniteit, het vreemde
en de meerduidigheid die in iedere uitspraak besloten liggen. Hoe dan ook
staan al die retorische hoogstandjes niet langer meer louter in dienst van
een onderliggende boodschap, een innerlijke betekeniskern die achterhaald
kan worden. Binnen het huidige postmodernisme zijn integendeel het misverstand, het onbegrip en het wantrouwen even constitutief voor communicatie als het traditionele empathische begrijpen. Poezie als een gesprek tussen
verwante zielen of onderling verbonden harten is intussen geheel uit den
boze.
Precies daarom is het zo opmerkelijk dat uitgerekend Dirk van Bastelaere,
een van de meest compromisloze voorvechters van het postmoderne ideeengoed, een dichtbundel van ruim 100 pagina's wijdt aan dat „onmogelijke"
thema van het hart. Hartswedervaren heet het imposante werkstuk, maar
alleen al die titel is typerend voor de schier onoverbrugbare of stand die er
bestaat tussen de postmodernist en de premoderne dichteres Nahon. Hartswedervaren neemt immers niet zomaar het statische begrip „hart" van de traditie weer op, maar transformeert dit tot een eigengereide nieuwvorming,
waarin - via het gebruik van „wedervaren" - ook de gebeurtenissen en het vertellen een prominente plaats krijgen. Daarenboven klinkt - mede op grond
van de botanische afbeelding op de kaft van de bundel - ook de „varen" als
sporenplant mee door in de titel; het is algemeen bekend dat „sporen" een
geliefkoosde poeticale metafoor vormt voor postmodernisten.
Even programmatisch als de titel is het openingsvers van de nieuwe
bundel, „ABC-hart". Bij wijze van voorbeeld is een kort fragment voldoende:
anushart, adioshart,
albinohart, autistenhart,
behtesdahart, bagagehart,
banausenhart, beroeringshart,
cantatehart, chantagehart,
chiasmehart, conflictpunthart,

destructiehart, davincihart,
drie-urenhart, derwisjenhart,
efebenhart, euterpehart,
evivahart, erwaseenshart, (p. 13)
Geheel in overeenstemming met de verwachting die door de titel wordt
gewekt, bestaat dit (overigens poetisch minder sterke) vers geheel uit alfabetisch geordende uitspraken. In dit opzicht herinnert het onmiskenbaar aan
gelijkaardige kinderrijmpjes, maar tegelijk gaat het hier om een poging om bij ontstentenis van een innerlijke samenhang in de realiteit - via de taal een
formele ordening tot stand te brengen. Bij nader toezien blijkt echter zelfs het
alfabet als ordeningsprincipe ontoereikend; ook al vormen de opeenvolgende
aanvangsletters netjes een sequens, dan nog weigeren de vier elementen binnen elke letter zich aan dat vastgelegde schema te onderwerpen. Daarenboven
is het integrale gedicht in feite samengesteld uit een woord, „hart", dat de
dichter - via een schier eindeloze reeks neologismen die appelleren aan alle
lagen van de taal, de cultuur en de geschiedenis - tracht te articuleren en te vatten. Deze pogingen tot naamgeving blijken evenwel tot mislukken gedoemd;
het hart is immers dit amalgaam van kenmerken en contradicties, en nog
zoveel meer. In dit opzicht is het revelerend dat uitgerekend het laatste woord
van de tekst niet alleen gelezen kan worden als een naam, maar ook als een
imperatief: „zwerf afvalhart". Het hart is allereerst een rest, die gedoemd is
tot zwerven. Deze „hartswedervaren" lijken dan ook meer op een labyrintische dooltocht dan op een welomschreven, doelgericht traject.
Het is een woord, hart, tegen de wereld.
Die zucht naar veelheid, naar opsomming, zonder evenwel de illusie te koesteren dat de betekenis ooit definitief kan worden afgerond, heeft grotendeels
de structuur van Hartswedervaren bepaald. Een schier eindeloze stroom van
gedichten volgt, die evenzoveel uiteenlopende facetten van „het" hart tracht
op te roepen. En het is daarbij beslist geen toeval dat telkens in de slotregel de
afsluitende punt ontbreekt.
Als er echter een wijze is waarop het hart in deze bundel niet verschijnt,
dan is het wel als plaats van de subjectiviteit, als een probleemloos „eigen
hert", om de frase van Nahon te herhalen. Sterker nog, de keren dat Van Bastelaere zich beroept op het woord „ik" gebeurt dat veelal op een theatrale,
ontmaskerende wijze, via vraagzinnen of formuleringen die een negatieve
ervaring verwoorden. Minstens even vaak wordt een „jij" of een „wij" aangewend, formuleringen waardoor de lezer zelf expliciet in het rollenspel wordt
betrokken.
Parallel met die desubjectiverende tendens dient het hart zich in deze

dichtbundel niet aan als louter gespreksonderwerp, een thema waarover in de
derde persoon wordt gesproken. Integendeel, talloze malen gaat de dichter
zelf met het hart een relatie aan, door het als een tweede persoon aan te spreken. (Terloops, deze werkwijze herinnert aan de manier waarop Leo Vroman,
in zijn jongste werk, een „Systeem" voor het voetlicht brengt.) Vanaf het
begin wordt het verlangen uitgesproken het hart te kunnen aanroepen als een
„aanspreekbaar personage in / de Eurostar onder de Noordzee", als een
„schaakgenoot / hoewel ik niet schaak". In tegenstelling tot die wens verschijnt het hart echter enkel als een zich onophoudelijk aan het begripsvermogen onttrekkende realiteit, als het „nooit ongerepte" (p. 16): geen symbool van zuiverheid en onthechting dus, maar net het tegenovergestelde. Die
kijk op het hart als een uitermate concreet element dat permanent onderhevig is aan slijtage, neemt in de loop van de bundel steeds extremere vormen
aan. Is er aanvankelijk nog sprake van „Suf hart, spierverrekking" (p. 18), van
„stom hart" (p. 25), of van een „goedmoedige sukkel" (p. 29), dan heet het
later ontluisterend: „Hart, you piece of shit":
[die dacht jou te zien verschijnen
in je heerlijkheid
als de goudvergulde zetel
van de onbereikbare liefde
in een troonzaal
aan het einde van een gang met stucwerk,
rocaille en geslepen spiegels versierd,
waadt nu door de stinkende brij van het vilbeluik.
Een vleesgeworden ziekte ben je.
Een stinkende prop in de mond.
De stront uit de darmen
van een soort die zichzelf de stront uit de darmen vreet
omdat ze alleen maar dat te vreten heeft. (p. 36)
Parallel met die uiteenlopende pogingen om het hart in zijn ultieme concreetheid te laten zien - met inbegrip van het unheimliche dat dit impliceert is er ook het besef van de dichter dat zijn taal fundamenteel tekortschiet. Veelbetekenend wordt het hart ergens aangesproken als een „ledige betekenaar"
(p. 29), een taalvorm die zich niet tot een gestolde betekenis laat reduceren en
daardoor gedoemd is om blijvend elke duiding te ontvluchten. Telkens
opnieuw weet de dichter zich geconfronteerd met de onoverbrugbare kloof
tussen het woord en de wereld; alleen een pathetische bungee-sprong kan,
hooguit voor heel even, de indruk van soelaas bieden.

Een berg die uit zijn bergzijn barstte
Voortdurend worden in deze gedichten dan ook, zoals in het net geciteerde
fragment, de alien-achtige realiteit en de schijn (de droom, het romantische
ideaal, het symbool) van het hart bruusk tegen elkaar uitgespeeld. In dit complexe wedervaren bekleden, niet verwonderlijk, zowel het trauma als het
sublieme een centrale plaats. In beide gevallen betreft het immers ervaringen
van intense ontgrenzing, waarbij de grenzen van het zegbare worden afgetast
(en overschreden). Daardoor is het niet eens meer mogelijk om deze ervaringen te vatten in subjectieve termen als positief of negatief. Ook de talrijke
motto's (die onder meer teruggaan op denkbeelden van Maurice Blanchot)
onderstrepen die gedachte.
Veelzeggend is alleszins de wijze waarop Van Bastelaere in de reeks „18
oktober 1977" — in het spoor van een reeks ophefmakende fotografische portretschilderijen van Gerhard Richter uit 1989 - de Rote Armee Fraktion ten
tonele voert. Waar de gangbare ideologie in de leden van de groep slechts verderfelijke terroristen kan zien, kiest de dichter (net zoals zijn geestesgenoot
Peter Verhelst in Tongkat) voor een andere, nadrukkelijk ethische benadering.
Het betreft individuen die, juist omwille van hun radicale, onmogelijke
droom, door een anoniem staatsapparaat genadeloos werden afgemaakt.
Geheel in de lijn van de schilder Richter vat Van Bastelaere zijn cyclus op als
„Restplaats, als daad van herinnering" (p. 62). In plaats van het trauma te verdringen door het weg te snijden, moet het blijvend worden herdacht en herleefd, in al zijn consequenties. Portretten en namen worden in die optiek tot
iconen („Stammheim, een datum / in het werk", p. 55), objecten (een brood,
een platenspeler in de cel) krijgen een symbolische waarde. Het zogenaamd
demonische wordt zo strategisch opgewaardeerd, krijgt een cruciale impact in
de repressieve werking van een cultuur en een maatschappelijke orde.
In de sterke, provocerende reeks „Fabels van het Heilig Hart" vindt veeleer de omgekeerde beweging plaats. In deze negen „fabels" - de genre-aanduiding wijst zowel op het gefantaseerde als op het zogenaamd didactische
karakter van de teksten - herneemt Van Bastelaere op een eigenzinnige, ontheiligende, maar tegelijk sterk empathische wijze een aantal scenes uit het
leven van Christus. In het openingsvers neemt Jezus bijvoorbeeld deel aan een
wielerwedstrijd in de bergen, maar als „de enige fietser te voet" raakt hij
onvermijdelijk afgezonderd en gedesoriènteerd: „De wind reet zijn gewaden
aan Harden. In zijn haar doolde de bliksem rond." (p. 90). Wanneer Jezus
uiteindelijk de top van de berg bereikt, doet zich daar zoals verwacht een
visionaire ervaring voor, maar die openbaring wordt sterk ironisch getekend.
Het verhoopte verschijnt geenszins, en God zelf blijkt niet meer dan een
goedkoop Hollywood-effect. Zelfs Jezus' openbaring van zijn Heilig Hart
verwordt tot een kitscherig mediaspektakel.

Dezelfde ontluistering spreekt ook uit de overige gedichten van deze
reeks. Twee motieven zijn daarbij van cruciaal belang. Aan de ene kant is er de
genadeloze ontheiliging van Jezus. Het mythische personage wordt
getransponeerd naar onze tijd, met alle banaliteiten die daaraan eigen zijn.
Aan de andere kant is er, in de lijn van de globale thematiek, het symbool van
het Heilig Hart. Waar het hier in de religie een onthecht, nauwelijks nog
lichamelijk geIncarneerd symbool betreft - zomin als het Lam Gods met
lamskoteletjes geassocieerd mag worden opteert Van Bastelaere er integendeel voor om het goddelijke hart in al zijn vleselijkheid te ontrafelen. Het
teken van Gods onvoorwaardelijke liefde wordt zo een „vleesboom", „een
mee-eter in het gezicht van God", of nog „een fluim als een dripping van
Pollock" (p. 97).
Verwelkomend wat ons toevalt
Het voorgaande zegt natuurlijk alles en niets over Hartswedervaren, te veel en
te weinig. Wat blijft, ook na herhaalde lectuur van de bundel, is een hoogst
complex tekstweefsel, een kluwen van motieven en woorden dat geen oplossing biedt maar blijft intrigeren. Het betreft hier tekstbrokken waarvan de
betekenis niet zonder meer gereduceerd kan worden tot wat gezegd is, maar
die zich al evenmin hermetisch onttrekken aan iedere vorm van duiding. Van
Bastelaere provoceert, dreigt en verleidt, vloekt en zingt, maar onophoudelijk
weet hij zijn lezer te fascineren, vast te houden in zijn web van woorden.
Hoe karakteriseer je in hemelsnaam zo'n intense bundel zonder te vervallen in vaagheden of nietszeggende gemeenplaatsen? Als hemels en hels? Als
ontijdelijk? Als on-Nederlands? Als een reeks oefeningen in stijl? Hartswedervaren is een van die zeldzame bundels met een pit of met een hart, zou ik
geneigd zijn te zeggen, als uitgerekend die beeldspraak door het postmoderne
denken niet ten gronde was neergehaald.
Een ongemeen rijke bundel zonder pit, harteloos, dan maar?...
DIRK VAN BASTELAERE,

Hartswedervaren, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2000, 110 p.

Dirk van Bastelaere
Het nooit ongerepte
Hart, was je er maar,
een aanspreekbaar personage in
de Eurostar onder de Noordzee, haar ijzige
watermassa's in tinten groen vervloeiend
ten teken van schiftende context of de onhandelbaarheid
van gemeenschap (in de vorm van lunch, roeipartij
of vertrouwen) die steeds naast zich wegreikt;
schaakgenoot
hoewel ik niet schaak;
koud oor, onbekend nog
waartegen mijn lippen rusten;
nekbeugel; creditline.
Maar bekend, hart,
ben je alleen in de perken buiten mijn leerstellige
somberte, fluorescente vulkaanas
die, giftig nederdalend, stoelen en tafels overdekt
en ons onhoudbaar bewerkt
voor de dag
die ons niet meer herkent.
Haast ontviel mij
het hart in zijn erfenis
een massagraf van gezichten, bemoste
boomstammen in het Zonienwoud met liefde doorkerfd,
krijtlijnen, wegtrekkend bloed, emblemen
verduisterd
in het spreken erover,
en alleen in deze verduistering kloppend,
een landschapsbeschrijving,
carte du coeur, van het nooit ongerepte dat bindt
waarin uitwassen
van zijn geschiedenis werden verrekend

Onder dioxine hemelen
Hannah, klein hart,
in de transparantie van je ribbenkast
beweegt het nog na als een klaproos
toegewaaid in de berm,
je bent het helemaal,
dat verfomfaaide bloemblad
tussen longen als theebuiltjes in een
naar adem happende wereld.
Uit doorschijnendheid ben je afkomstig
maar nu, in de rusteloosheid van wat niemand nog slaap
zou noemen, herleid tot enkel afwachting,
verwelkomend wat ons toevalt,
het leven dat zich onthult terwijl het zich terugtrekt.
Als dan later een slagschaduw mij
over het voorhoofd valt, onder de dioxine hemelen
van een tijdperk dat, vooralsnog,
buiten ons
staat, ontvouwt zich
uit de knop van een vergeleken klaproos
je hart, gekneusd
door een naderend afscheid, maar neemt
voor mijn korstige, wegijlende lippen
de vorm aan van een kus uit de toekomst

Dirk van Bastelaere
Laat op het jaar
Hart, zo zou het kunnen
gebeuren: een auto komt naast je rijden
het portier zwaait open,
glimlachend loopt een man op je toe
en verzoekt je vriendelijk in to stappen.
Het is een dag in de lente.
Misschien is het Londen, misschien Oostende.
De handel gaat door, iemand wankelt
en tast naar de muur
en ook elders wordt massaal gestorven.
Maar zo zou het ook niet kunnen gebeuren
en eigenlijk blijft
alleen de onzekerheid of het gebeuren gaat,
een lichte fading een flits
in je zonnebril waarvan je een tel overslaat,
achteroverhellend in het vallen
dat niet aflaat terwiji een man op je toestapt
in een licht hemd, op de markt
hangt een geur
van verloren weilanden,
en hij vraagt je hoe laat het is.
Het is Oostende, laat op het jaar al
en vrolijk toeterend komt een auto langsgereden

Fabels van het Heilig Hart
[I]
In die dagen werd er gefietst in de bergen. Er werd geklommen, gedaald. Er bestond een grote honger naar meer en
zolang ze in kreunende harslucht een blik op de smetteloosheid van de bergtop beletten, vertegenwoordigen pijnbomen
ten overvloede die problematiek. Boven de boomgrens, daar
voelt men zich vrij.
Trekkend over een rotspad trapte Jezus
voortdurend in de zoom van zijn kleed.
Hij had de bevoorradingsposten gemist. Was de enige fietser
to voet. De wind reet zijn gewaden aan Harden. In zijn haar
doolde de bliksem rond. Wij waren allemaal
een andere kant opgereden.
Toen hij de kale, besneeuwde top had bereikt, draaide Jezus
zich verbouwereerd om. Geen hofstede. Geen oord van gevoel. Geen krachtige, ascetische vogels. Nooit had iemand
hem meer ontgoocheld dan Rilke.
Op dat moment zag Jezus het witte gebit van zijn Vader
flitsen in de vallei. Bij wijze van boodschap vormden Diens
tanden de woorden YOU SUCK.
Haveloos als de staat van zijn uitverkiezing
trok Jezus in de witte, marmeren glorie
van zijn gestalte twee ribben uiteen en toonde, terwijl het
bloed uit zijn borstkas kolkte als een modderstroom die een
bergdorp verwoest, zijn Heilig Hart aan de tv-kijkende natie.
Wij zagen de grinta van een kind dat zijn leven lang door riolen kruipt.
Dit was geen Jezus. Dit was niet de Jezus van de Corcovado.
Niet de Sprekende Lieveheer.
Dit was een berg die uit zijn bergzijn barstte
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Louis Andriessen:
muziek over muziek

Ernst Vermeulen
werd geboren in 1933. Studeerde
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ouis Andriessen, de grondlegger van de Haagse School is
en fluit en piano aan het
speels en houdt van strenge regels. Hij noemt zich het
Conservatorium van Utrecht.
type vos (zoals zijn idool Stravinsky), een jager, maar worIs docent aan diverse conservatoria
stelde met Webern (type egel), strikt in zichzelf besloten.
en recensent voor „NRCOfschoon een instrumentaal componist bij uitstek compoHandelsblad". Is ook medewerker
neert hij steeds vaker teksten. In Franse liedjes zullen hem aan ondermeer „hens & Melodie"
die een rotzorg zijn, maar over de zijne heeft hij veel to
en „Entr'acte".
vertellen. Hij houdt van improviseren, maar deed vijf jaar
Adres: Albrecht Thaerlaan 63,
NL-3571 EH Utrecht
over De materie. De ene keer schrijft hij streng, de andere keer
vanuit de losse pols. Dit alles niet tegelijk, want hij wil graag
overzicht houden, maar om de beurt. Nu eens lees je een titel
als Kom op, jongens (voor koper), dan weer Facing death (voor strijkkwartet).
Kortom, Louis Andriessen, geboren op 6 juni 1939 in Utrecht, als zoon van
de destijds veel gespeelde componist/organist Hendrik Andriessen, zijn eerste
leraar, is een „open mind", zuigt allerlei invloeden op, speelt met muziek een
superieur spel, concentreert zich op „muziek over muziek", betrokken, avontuurlij k, steeds op zoek naar iets nieuws.
Race, milieu, moment
Het componeren zit hem in zijn bloed, pianospelen nauwelijks minder. Niet
onlogisch als loot van zo'n rijke muzikale familie, waar ook zijn oudere
broer Jurriaan een jazz-fanaat was. Louis' idolen: Charlie Parker, Miles Davis,
Count Basie en Stan Kenton. Maar ook Frank Zappa hoort daar bij, zoals hij
onlangs op een lezing in het Holland Festival uit de doeken deed. Graag maakt
hij een scheiding tussen componisten die wel en die niet van pop en jazz houden... Franse muziek werd in het ouderlijke huis het meest gespeeld, Hendrik
betaalde tol aan de traditie van Franck-Faure-Roussel. En ook Louis, de provo
in de familie, hield de Franse eer hoog. In Hadewi jch uit De materie geurt het
naar de wierook van Hendrik. Dat deel staat dan ook verrassend dicht bij

Hendriks Miroir de peine uit 1923. Die afkomst heeft Louis Andriessen nooit
verloochend, opeens sijpelt dat wel ergens door.
Geen wonder dat de vroegste werken er door bepaald zijn. Een Fluitsonate van de 17-jarige is speelmuziek a. la Poulenc en Milhaud, maar in 1958
met de Series voor twee piano's wordt daar toch een streep onder gezet (niet
c166r). Het is een werk uit zijn leertijd aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag bij Kees van Baaren, die het twaalftoonscomponeren meenam uit
zijn studietijd in Berlijn. Hier is het de Schonberg School, met name Webern,
en het vervolg in de serialiteit, met name Boulez, waar Andriessen mee worstelt.
Na het behalen van de Prijs voor Compositie studeert hij verder bij Luciano
Berio eerst in Milaan (1962-'63), vervolgens in Berlijn (1964 -'65). Typerend:
voor Cathy Berberian, Berio's toenmalige echtgenote bewerkt hij Beatleliedjes voor zang en piano, die ze veel heeft uitgevoerd.
En nu komt Charles Edward Ives in zicht. Een ontdekking! Het open
karakter, het behandelen van alle mogelijke stijlen en smaken (muziek over
muziek!), het incorporeren van zelfs politieke uitspraken, dagboekachtig, het
direct gestalte geven van wat je bezig houdt, wat je opwindt, in een vrij van zelf
sprekende „en passant" toepassing: dit alles moest wel een figuur als Andriessen hoogst fascineren. Het paste naadloos bij de jaren zestig en zeventig, bij de
esthetiek van provo bij de vraag naar vernieuwing, en vooral democratisering
in een afrekening met het heersende regentendom.
Andriessen speelde een rol in de Notenkrakers Actie, kocht speelgoedkikkertjes om het ondemocratische Concertgebouw tot de orde te roepen,
om discussie af te dwingen. Ook werkte hij mee aan een politiek-demonstratief experimenteel concert op 30 mei 1968. In het programma las men Lenins
woorden: „Het is nu niet de tijd om ontroerd te worden door de Apassionata,
maar om schedels in te slaan." Marga Klompe, minister van cultuur, was
met deze bijdrage minder gelukkig, maar ze stond wel degelijk vierkant achter
de opera Reconstructie naar teksten van Hugo Claus en Harry Mulisch en met
een componistencollectief bestaande uit leerlingen van Van Baaren. In de
Tweede Kamer gingen stemmen op om deze verheerlijking van Che Guevara
te verbieden, maar Klompe weigerde censuur vooraf toe te passen; president
Nixon zag prompt af van zijn voornemen om Nederland te bezoeken.
In dat collectief nam Peter Schat vooral een aandeel aan het vocale element,
Jan van Vlijmen aan het orkestrale, bediende Misja Mengelberg de elektronische apparatuur en maakten Reinbert de Leeuw en Andriessen collages in de
stijlen van respectievelijk Schonberg en Mozart. Andriessen componeerde een
beeldige mini-Mozartopera als een soort van poppenhuisje in een echt huis,
met alles er op en er aan, speelser leek niet mogelijk.
Natuurlijk droeg hij zijn Anachronie I op aan Ives, zoals ook Anachronie ll

aan een „ontdekking" was gewijd, aan de door De Leeuw op de (platina) plaat
gezette pianomuziek van Satie, ook al zo'n mechanische poppenmuziek.
Vermelding verdient het arrangement dat Andriessen maakte voor koor en
ensemble van Saties Messe de pauvres, wel beschouwd als een soort van preelektronische muziek.
Nog eerder werd Satie in de Verenigde Staten herontdekt door John Cage
en ook door hem is Andriessen beInvloed, gehoord de Symphony for open
strigs uit 1978 in de stiji van Cage's Cheap Imitation naar Saties Socrate, en in
Andriessens meest recente opera Writing to Vermeer staan de lengte-verhoudingen van de delen conform die van Cage's Six melodies.
Bloemen braken door het asfalt
Het zal duidelijk zijn, Andriessen is als Stravinsky een alleseter, een jager,
muziek over muziek, waarbij houding en werk, ja biografie en werk, niet te
scheiden zijn. Er zijn maar weinig componisten die zo treffend de jaren zestig
en zeventig weerspiegelen als juist hij. Andriessens politieke credo vindt men
in „Mausoleum" voor twee baritons en ensemble uit 1979, een grafschrift voor
de Russische anarchist Michael Bakunin, te zingen in het Russisch. Het werk
vormt een onderdeel van een trilogie met de bekender stukken De staat (naar
Plato) voor vier vrouwenstemmen en ensemble (1976) en De tijd (naar Augustinus) voor vrouwenkoor en ensemble, uit 1981.
En ook daar hoort een naam bij, die van Steve Reich, de Amerikaanse
minimalist. Maar eigenlijk moeten we dan al terug naar 1972, toen Frederic
Rzewski Andriessen een band liet horen met Terry Riley's In C, een van de
sleutelwerken van de minimal music. Zo ontstond het stuk De Volharding, wat
uitmondde in het gelijknamige ensemble, spontaan besloten na een concert in
Carre.
Carre, maar vooral theater Frascati stonden model voor de zogenaamde
„Inclusieve Concerten", die gratis toegankelijk waren en waar het voornamelijk jonge publiek getrakteerd werd op avant-garde, pop en jazz, op Middeleeuwse muziek, op strijkkwartetten en wat niet al, muziek zonder scheidslijnen, democratisch. Je hoeft het woord „inclusief" maar te laten vallen en bij de
lets oudere generatie beginnen de oogjes te glimmen. Steeds weer zijn er van die
half gelukte pogingen om dat fenomeen van weleer weer op te roepen, nostalgie te over. Je had het Amsterdams Electrisch Circus van Peter Schat in het
Vondelpark, je had de Stamp-Concerten (van Stichting Alternatieve Muziek
Praktijk) door Theo Loevendie eveneens in 1971 opgericht, overal waar maar
nieuwe ensembles klonken, braken de bloemen door het zware zwarte asfalt
heen van de Klassiek-Romantische muziekpraktijk.
Lang duurde die opwinding niet, de inclusief-concerten waren na een paar
seizoenen alweer opgeheven en zo heeft Andriessen vijf jaar achtereen bij
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„Writing to Vermeer", van Louis Andriessen, op een libretto van Peter Greenaway. Deze opera
ging in december 1999 in premiere te Amsterdam.

De Volharding het nog aardig stug weten vol te houden. Tot hij tot de conclusie kwam dat hij toch eigenlijk minder een speeldier is dan componist. Tien
stukken maakte hij voor de musici van het blaasorkest voordat hij begon aan
zijn meesterwerk De staat.
Materie en geest

Nog zo'n opmerkelijk avontuur betrof het ensemble Hoketus. Voor het reguliere symfonieorkest voelde Andriessen zich niet aangetrokken, liever schreef
hij voor de combinaties van zijn maten. Hoketus betrof een gelijknamig
project aan het Haags conservatorium. Twee fluitisten, Peter Weekers en Erik
Noske zaten in folkbandjes en speelden ook panfluit. Zo kwam Andriessen
op het idee om in twee gespiegelde groepen te componeren, panfluit 1 in de
ene en panfluit 2 in de andere groep.
Al die muziek klonk agressief en zelfverzekerd, musiceren als in een roes,
dat zijn de trefwoorden die horen bij deze groepen en dus vooral bij Andriessens muziek.
Hoe succesvol ook, niet een ieder was gecharmeerd van de keiharde betonklappen in de Haagse Stijl die Andriessen en zijn leerlingen uitdeelden. Zoals
ook Diderik Wagenaar (1946), Huib Emmer (1951), Cornelis de Bondt (1953)
en Cees van Zeeland (1954). Maar vriend en vijand was het er over eens dat
Andriessen met De materie, in samenwerking met Robert Wilson, gecomponeerd voor de opening van het Holland Festival in 1989 een mijlpaal had

bereikt, een opus magnum. Uitgangspunt: Marx' idee dat de geest door de
materie is bestemd: „Het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun zijn,
maar omgekeerd hun maatschappelijk zijn dat hun bewijstzijn bepaalt." In
vier delen spelen materie en geest elk een rol en staat een steeds weer ander
onderwerp uit de geschiedenis centraal. Hier zijn de tijdsverhoudingen
ontleend aan Bach, aan het Preindium in Es uit het Wohltemperiertes Klavier
Deel 1. Is er aanvankelijk sprake van tot op de zestiende noot uitgetelde tijdseenheden, het derde deel De sttjl kiest voor vrijheid en directheid. Er zijn weer
de betonnen klappen, deel 1 gaat over timmeren, maar er is ook de mystieke
glans van Hadewijch. Niet tegelijk, maar strikt gescheiden.
Werd je in 1994 overspoeld door de barokke beelden van filmer Peter
Greenaway in Rosa (reprise in 1998), dit in een flagrante tegenstelling met de
ingehouden „Japanse" regie van Robert Wilson in De materie, ook de muziek
was nu barokker dan ooit. Het (barokke) thema: Esmeralda wil liever een paard
zijn dan een vrouw omdat haar man, de raadselachtig omgekomen Braziliaanse componist Juan Manuel de Rosa meer om zijn paard gaf dan om zijn vrouw.
Een bloederig drama dat zeker in de buitenlandse pers als bijzonder schokkend
werd ervaren.
Weer ingehouden is Writing to Vermeer, premiere op 1 december 1999 in
het Muziektheater in Amsterdam. Na de extravaganties van Rosa ditmaal een
kleinschaliger gebeuren, huiselijk, popperig bijna. Die intimiteit heeft de lichtere toets van een Ravel, die als geen ander in staat was eenvoudige dingen op
een ongekend geraffineerde wijze uit to werken.
Dramatisch-lyrisch, extravert-introvert, wat het ook moge zijn, „Wij cornponisten zijn helemaal niet belangrijk, de muziek is veel belangrijker dan wij",
citeert de componist bij voorkeur zijn vader.
Literatuur:
70 jaarNederlandse muziek, Querido.
De slag van Andriessen, De Bezige Bij.
LOUIS ANDRIESSEN, „Heel hard schreeuwen", in: Ssst!, International Theatre & Film Books.
LOUIS ANDRIESSEN en ELMER SCHONBERGER, Het apolinisch uurwerk (over Stravinsky), De Bezige Bij.
LEO SAMAMA,

FRITS VAN DER WAA (red.),

399

N
E
0
N
E
C
U)
CD

C

0

400

C.O. Jellema (°1936) - Foto Bernard van Giessen.

De persoonlijke mythe
van C.O. Jellema

Anneke Reitsma
werd geboren in 1949 to Pematang
Siantar (Indonesia). Studeerde
(• •)
men denkt zich zo zijn tuin een hof
waar wat men elders deed en had
onschuldig en onschendbaar wordt,
en gaat het pad.
C.O. JELLEMA, D7-00771*

Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Is docent, dichter en essayist.
Publiceerde dichtbundels
„Wadlopen" (1983), „Overtocht"
(1990) en „Wonen in het
Avondland" (1998.) In 1998

V

verscheen haar studie „Een naam

orig jaar schreef Jan Fontijn in zijn literaire rubriek
en ster als boegbeeld" - de poezie van
in de Volkskrant (daarmee de aloude kwestie van vorm en Ida Gerhardt in symbolistisch
inhoud weer oprakelend): „Boeken maken is iets anders perspectief
dan het timmeren van een kast. Voor het schrijven van een
Adres: Dorpsweg 25,
volwaardig literair oeuvre lijkt een persoonlijke mythe me
NL-8755 JH Idsegahuizum/Skuzum
een eerste vereiste. Onder een persoonlijke mythe van een
schrijver versta ik de hoogst individuele en meestal problematische wijze waarop hij zich tot een aantal wezenlijke kwesties in
het leven verhoudt." Fontijn noemt als voorbeeld Bruno Schulz (auteur
van de autobiografische romans De kaneelwinkels en Sanatorium Clepsydra),
die ervan overtuigd was „dat wanneer we maar diep genoeg in onszelf
duiken de wortels van de geest in een soort mythisch oerland verdwijnen. Alles wat we aan ideeen hebben, stamt uit oeroude geschiedenissen.
Het zijn slechts scherven van een groter geheel." (1) Dit criterium geldt
uiteraard niet alleen voor fictioneel proza: alle grote dichters - van Dante
tot Borges - hebben hun persoonlijke mythe gecreeerd. In ons eigen taalgebied is Gerrit Achterberg daarvan misschien wel het meest overtuigende
voorbeeld.
Ook C.O. Jellema (°Groningen, 1936) bouwt met grote consistentie aan
zijn geestelijke autobiografie, waarbij hij voortdurend in gesprek is met literaire voorgangers als HOlderlin en Rilke, Meister Eckhart of de auteur van het
Gilgamesjepos:

En mythisch neergezet aan't firmament
van heugenis ztjt gij ster onder sterren
meeschuivend langzaam langs bestierde baan.
(uit: Ongeroepen ,1991).
De vraag is natuurlijk welke instantie hier sturend aan het werk is. In zijn
laatste bundel Droomtijd (die genomineerd werd voor de VSB Poèzieprijs 2000)
neemt Jellema verrassend genoeg een bijna autonomistische positie in, door het
gedicht zelf als scheppende instantie aan te spreken:
Maar in mijn hoofd, gedicht gaan dingen om
waarjtj geen weet van hebt en die niet rijmen:
dat wie jou leest een moordenaar kan zijn
om een stuk land, een vreemde taal, een god;
dat wie jou schrijft ten dode haten kan maar jij, gedicht, keert alle dingen om.
Dit Rilkeaanse procede van de omkering (zo spreekt Rilke in een van zijn
gedichten van een „omgekeerd ontwaken") wordt door Jellema wel vaker
toegepast. (2) Exemplarisch in dit verband is het gedicht „Bespiegeling over een
tuin in Slochteren", waar hij schrijft:
Zo simpel wordt symbool een tuin:
die boom ben ik, het bilzekruid mijn buur,
grondwater voedt mijn voet, wind kamt mijn kruin.
Maar het kan nog drastischer, want elders zegt Jellema: „Dingen denken ons
vooral." (3) Het risico van een dergelijke gedachtegang is natuurlijk dat de beschreven werkelijkheid - als mentale constructie - vervreemd raakt van haar aardse, zintuiglijke wortels. Het is precies deze tweespalt (waarvoor tal van antithesen te
formuleren zijn) die de kern vormt van Jellema's dichterschap. Binnen zijn
persoonlijke mythe neemt hij allerlei middelen te baat om dit gevreesde dualisme
het hoofd te bieden. De natuur (die Jellema de „moeder" van zijn gedachten
noemt) en het motief van de tweelingbroervervullen hierbij een sleutelrol.
Boer en dominee
Een persoonlijke mythe komt uiteraard nooit uit de lucht vallen, maar is altijd
gegrondvest op elementen uit het eigen levensverhaal. In Jellema komen via zijn
(Groningse) voorouders twee fundamentele lij nen samen: van vaderszij de stamt
hij uit een predikantenfamilie, terwijl zijn moeder voortkwam uit een boerengeslacht van „eigenerfden". Ziehier de polariteit die Jellema van huis uit heeft

meegekregen en die diep in hemzelf verankerd ligt: dominee en boer, hoofd en
hand, denken en doen, abstract en concreet, boven- en onderbouw, hemel en
aarde.
Zoals het een oprecht romanticus betaamt, ziet Jellema beide aspecten
belichaamd in de natuurlijke constellatie van het landschap: „Je moet de
gevolgen van de ruilverkavelingen en de gasboringen wegdenken", zegt hij.
„Dan zie je dat vlakke Groninger land met boerderij en met die hoge ruggen
en dan de horizon, die hemel en aarde scheidt, maar die ze ook ten opzichte
van elkaar laat spiegelen. Als kind liep ik daar in die wijde velden, waarin van
alles groeide, zwanebloemen nog groeiden, planten die er tegenwoordig nauwelijks nog zijn. Dat was een beeld van een leven, zoals het zou moeten zijn
(...). [Ik heb] nog altijd als ik door het land rij die ervaring van die twee helften: het land dat even groots is als de hemel erboven." (4) In een dergelijk archetypisch landschap - geretoucheerd namelijk door een onmiskenbare nostalgie
- vallen innerlijke tegenstellingen samen.
Ook in zijn debuutbundel Klein Gloria (1961) maakt Jellema al duidelijk dat
de bovenwereld - en daarmee het reflectieve aspect van zijn persoonlijkheid meestal de overhand heeft.
Vermoedelijk is deze beschouwelijke dominantie mede terug te voeren
op een bepalende jeugdervaring. Toen Jellema een jaar of twaalf was, werd er
bij hem tuberculose geconstateerd, waarna hij twee jaar moest kuren. In deze
periode van onvrijwillig isolement heeft hij - naar eigen zeggen - „het leven uit
de literatuur leren kennen", hetgeen uiteraard een weinig natuurlijke route is.
In een van zijn programmatische kwatrijnen zegt hij het zo:
Van Bingen spreek ik in de tweede werkelijkheid,
dat is de buigzame herinnering;
beleven is te snel zelfs voor verwondering:
een voetstap klinkt als men hem niet meer hoort.
Het is de tragiek van de denker, de beschouwer, dat hij in zijn noodzakelijke
distantie vervreemd dreigt te raken van die allereerste, momentane werkelijkheid: „houtduiven vroegvoor het raam als het licht werd, van / merels het avondalarm in de heesters" (Droomtijd, 1999). De filosoof kan de dichter - die beeldend en concreet hoort te zijn - in de weg zitten! Misschien schrijft Jellema
daarom, bij wijze van zelfaansporing, in het gedicht „Prediker":
voor een ding is het tzjd: jezelfherzien
als paradox van paradijs en aarde,
eufraat en tigris stromend door je hoofd
(uit: Spo/ia, 1996).
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Hortus conclusus
Het is opvallend dat Jellema aanvankelijk vooral het spoor van de vader heeft
gevolgd. Hij studeerde theologie in Amsterdam, maar toen het kerkelijk
examen in zicht kwam, brak hij die studie af, omdat er destijds nog geen wetenschappelijk alternatief voorhanden was. „Mijn toekomst was dus het predikambt", aldus Jellema in een gesprek met Jacobine Geel, „en daar deinsde ik voor
terug. Ik had geen roeping in die richting, had niet de behoefte het evangelie
to verkondigen en voelde mij bovendien in kerkelijk verband helemaal niet
thuis." (5) Veel later heeft Jellema dit losraken van instituties prachtigverwoord
in „Kerkje van Fransum", waarin de nog vrijwel intacte Griekse tempels van
Paestum een dialoog aangaan met een inmiddels gesloten romaans kerkje,
op een Groningse wierde:
KERKJE VAN FRANSUM
Bestaat nog god, kleine sarcofaag
van het geloof, even leeg
als de dorische tempels van Paestum:
bun zuilen een schuilplaats voor andere vogels
dan goden - als ik naar hen vraag?
Kleine mummie van steen
zonder hart, tabernakel,
zonder plaats voor een wijkaars, bescherm je
met jouw lichaam ons landschap
als bodem voor hemel? Ik vraag maar.
Stille klankkast voor buiten, voor grutto's
in juni, het loeiende melkvee bij 't hek zo gesloten, een avond, ik zit in het gras
tussen jouw zerken, zo ben je het mooist:
dicht, van het uitbltjvend antwoord de schrijn.
Niet toevallig is dit gedicht opgenomen in de bundel Spolia, welke titel
ontleend is aan een bouwkundige term uit de kunsthistorie. Men duidt er
het hergebruik mee aan van oudere elementen (bijvoorbeeld kapitelen en
reliefs) in bouwwerken van jongere datum, een procede dat men natuurlijk
ook heel goed in poeticale zin kan toepassen, omdat poezie - in de visie van
Jellema - „altijd gebruik maakt van brokstukken van voorgangers, en ook
van oude vormen, zoals het sonnet." (6) Maar voordat Jellema dit poeticale programma ter hand kan nemen - hetgeen in wezen neerkomt op een

recycling van de traditie - dienen er nog de nodige koerswijzigingen plaats
te vinden.
Ongetwijfeld vanuit verwantschap met de (wijsgerige aspecten van de)
Duitse Romantiek stapt Jellema over naar de Duitse taal- en letterkunde, met
als bijvak filosofie. Bovenop het theologisch fundament van zijn ouderlijk huis
komt nu de taal van Meister Eckhart en Rilke, van HOlderlin en Buchner, van
Heidegger en Nietzsche, van Thomas Mann en Robert Musil (figuren die via
motto's, vertalingen, verwijzingen of bewerkingen allemaal terugkeren in
Jellema's latere werk). Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit hele filosofische en
literaire universum voor hem een veilige bonus conclusus vertegenwoordigt,
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een besloten tuin van taal.
Het is een bij uitstek romantische strategie om ten opzichte van de disharmonische werkelijkheid een persoonlijke vluchtroute te creeren en voor
Jellema is die magische ontsnappingsmogelijkheid gelegen in het literaire E
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domein van de taal, zOzeer zelfs dat de verbeelding - in het gedicht „Stilleven" „jodium voor een vergissing" wordt genoemd. De tragiek is natuurlijk dat
o.
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zo'n vluchtroute slechts tijdelijk soelaas biedt voor de innerlijke gespletenheid.
.
Bovendien loopt iemand die voortdurend in een talige rnetawereld verkeert
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(naderhand nog versterkt door Jellema's jarenlange docentschap aan de Uni.
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versiteit van Groningen), uiteraard het risico zijn speelse onaffiankelijk>-,
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heid te verliezen. Toch is die speelse authenticiteit, waarin het anekdotische
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element niet geschuwd wordt, voor mij de grootste charme van Jellema's
.
vroege (en voor een deel ook wel onhandige) verzen. Zo waagt hij het om een
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sonnet - met de klassieke titel „Anthropou symbolon" - of te sluiten met het
.
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volgende sextet:
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Nooit zoon en vader, van hetzelfde wezen,
hoe je ook hebt geleefd en ik gelezen,
je bent op mij en ik op jou jaloers,
vergeefs verbondenen die, tweelingbroers,
gewaande wederhelft, het wonder willen:
ooit weg te wandelen in elkaars billen." (7)
Hier zijn intellect en sensualiteit - mede dankzij een bijna frivole humor volstrekt in evenwicht, vormen lichaam en geest een natuurlijk symbolon.
Vooralsnog echter is deze balans een uitzondering.
Metamorfose
Is dat wellicht de reden dat Jellema's eigen poetische productie na Klein Gloria
stagneert? Pas na tien jaar verschijnt de bundel Tijdverbli if, in 1975 gevolgd

door Een eng cocon. Ook de literaire kritiek laat het vooralsnog afweten. (8)
Misschien is Jellema in deze periode wel te rade gegaan bij de door hem bewonderde Rilke, die aan het begin van de 20e eeuw - toen zijn eigen creativiteit in een
impasse verkeerde - aan een jonge dicker schreef: „Laat uw oordelen rustig en
ongestoord tot ontwikkeling komen, een ontwikkeling die, zoals iedere vooruitgang, diep van binnenuit moet komen en door niets kan worden opgejaagd
of bespoedigd. Alles moet eerst tot wasdom komen en pas daarna worden
gebaard (...): alleen dat betekent als kunstenaar leven, towel begrijpend als
creatief. Dan wordt er niet in tijd gemeten, een jaar doet er niets toe, en tien jaar
zijn niets (...): geduld is alles!". (9)
Rilke heeft Rodin nodig gehad om afstand te kunnen doen van de „lyrischehoge-borst-zetterij" uit zijn beginperiode (Das Stundenbuch bijvoorbeeld en
Das Buch der Bilder). (10) Pas aan de hand van Rodins vakmanschap en diens
plastische manier van kijken, ontwikkelt Rilke het zo vruchtbaar gebleken
concept van de Ding-Gedichte: niet boven de dingen staan en al helemaal niet
erbuiten, maar langs de binnenkant hun wezen trachten te doorleven. Niet het
denken staat dan centraal, maar de ervaring. Overigens kon een Dingvoor Rilke
net zo goed een dier, een bijbels personage of een mythologisch gegeven zijn.
Doorslaggevend is de concentratie op het innerlijk van de dingen, waarbij de
persoon van de maker vrijwel uit beeld verdwijnt.
Welke stap zet Jellema?
In Aan de mond van al die rivieren beweert Fokkema dat Jellema sinds 1981
- toen De schaar van het vergeten verscheen - niets anders doet dan het uitvoeren
van Rilke's programma. (11) Dat lijkt mij enerzijds te veel eer en anderszins ook
onjuist. Wat Fokkema er namelijk niet bij vertelt, is dat hij in de betreffende
passage vrijwel letterlijk de vertalers van Die Sonette an Orpheus citeert, die in
hun voorwoord zeggen: „Zo is dus Orpheus voor Rilke het mythisch symbool
voor het dichterschap, dat tot taak heeft de zichtbare wereld, dat is de wereld
der vereenzaamde dingen, te veranderen in een onzichtbare, in die van de samenhang der dingen. En omgekeerd: de (gedachte) eenheid staat weer garant voor
de mogelijkheid van metamorfose van het een in het ander: „Want het is
Orpheus. zijn metamorfose /in dit en dit." (Sonnet V van Deel I). (12) Je moet
het gedachtegoed van vertaler(s) en oorspronkelijk auteur natuurlijk wel uit
elkaar weten te houden!
Dit neemt niet weg dat Jellema via Rilke een concept op het spoor komt, dat
een nieuwe impuls betekent voor zijn eigen dichterschap. Zoals Rilke van Rodin
leerde wat werkelijk kijken is, zo ontdekt Jellema bij Rilke de noodzaak van een
grotere vormbeheersing enerzijds en een zekere vrijmoedigheid in stofbehandeling anderzijds. Beide aspecten hangen overigens ten nauwste samen. In een
radiogesprek met Arjan Peters formuleerde Jellema het zo: „Wij verlenen
de dingen betekenis, maar op een manier alsof die ons door hen geschon-

ken wordt." Alleen wanneer het vertrekpunt in de dingen ligt (en niet in een
abstracte idee of gedachte) is een persoonlijke metamorfose mogelijk.
Kijken is beeldspraak
Deze zienswijze komt prachtig tot uiting in het gedicht „Aan het Reitdiep"
(uit: Ongeroepen, 1991). Het Reitdiep is een van de weinig overgebleven oorspronkelijke rivieren in het gekanaliseerde en verkavelde landschap van NoordGroningen. Dit gegeven lijkt Jellema te willen accentueren door een eigenzinnige syntaxis toe te passen, in combinatie met veelal dactylische metra, terwijl
de strofische ordening aan de Sapfische versvorm doet denken. Zoals Holderlin oden schreef over de Rijn en de Neckar, zo activeert Jellema een „verouderd"
genre door dicht bij huis - en bij zichzelf - te blijven. Ook een hedendaags
dichter als H.H. ter Balkt geeft met zijn „Olen en Anti-Oden" natuurlijk het
signaal of dat een genre als zodanigniet verouderen kan. (13) Wat het gedicht van
Jellema zo bijzonder maakt, is dat de beschrijving van het landschap volkomen
samenvalt met het - deels gerealiseerde - verlangen erin op te gaan („in het ogenblik vallen" noemt Jellema dat), terwijl de conflictmatige binnenwereld - ongeveer halverwege het gedicht - als scharnierpunt fungeert. Bovendien wordt de
lezer - idiomatisch gesproken - wel eens op het verkeerde been gezet. Zo wordt
„schouwen" in de tweede strofe niet in de meditatieve betekenis van het werkwoord toegepast (al resoneert zo'n betekenis uiteraard wel mee), maar als meervoudig substantief: traditionele platbodems. Deze open vaartuigen (nog altijd
in gebruik) werden destijds wel ingezet als veerpont over het Reitdiep. Omdat
het gedicht te lang is om in zijn geheel te citeren, laat ik hier alleen de eerste twee
strofen volgen (het geheel wordt als bijlage toegevoegd):
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AAN HET REITDIEP
Hoe, aan de regen prijsgegeven, het landschap
tot aan de horizon grijs en niemand
zichtbaar begaat het, langs wegen
te zijn als enige, ademend.
Schouwen, geslagen door windkracht
striemend, het water stroomt in zijn rietkraag
en neemt, een richting is de rivier
van oudsher.

Ziehier wat geconcentreerde aandacht, gesteund door vakmanschap, vermag: er ontstaat een mythisch oerland, binnen de lokale intimiteit van het

nabije. Want, zo zegt Jellema in „Terhorst": „kijken is al beeldspraak". Kennelijk fungeert de strakke vorm - ook tot uiting komend in Jellema's grote voorkeur voor het sonnet - als een verscherpte lens, die diepte verleent aan het detail.
Deze toegenomen vormkracht blijft ook in literaire kring niet onopgemerkt: De toren van Snelson (1983) wordt bekroond met de Herman Gorterprijs, Gedichten, oden, sonnetten (1992) met de Hendrik de Vriesprijs, terwijl
Jellema in 1997 met de A. Roland Holstpenning zijn eerste oeuvreprijs ontvangt. Toch is de waardering niet onverdeeld.
Mystiek
Men heeft Jellema wel voor de voeten geworpen (in de woorden van Maarten
van Buuren, die het betreffende verwijt doeltreffend ontzenuwd heeft) „dat hij
niet verder zou kijken dan de heg om zijn tuin, dat zijn poezie zoiets zou zijn als
het snoeien van buxusboompjes en het aanharken van het pad naar zijn pastorie: een kleine wereld waarin de volheid van het leven node wordt gemist. Die
beschuldiging snijdt geen hout. Het tegendeel lijkt me eerder het geval. De
mystici wisten al dat het onzegbare alleen gesuggereerd kan worden door beelden die ze in hun nabije omgeving waarnamen." (14) Dat is precies wat Jellema
doet, wanneer hij - in Spo/ia - schrijft:
ik heb vandaag de perken schoongemaakt, rondom de rozen
speenkruid gewied, de diepe wortel van
de paardebloem gestoken (..) en ik was het oor
van deze voorjaarsdag, mijn luisterende zin,
met ogenblik verzoend en plek, met lichaam, avondval.
De hovenier is een nevengestalte geworden van de dichter en de dominee!
Wanneer Jellema een van zijn interviewers heeft rondgeleid in zijn gigantische tuin (oorspronkelijk een schapenweide, ter grootte van anderhalf voetbalveld), zegt hij - te midden van de vele rozenstruiken - „Er zijn twee bezigheden
waarbij ik volledig kan opgaan in het moment: tijdens het maken van een
gedicht en tijdens het werken in mijn tuin." (15) De ware mysticus - ik denk
aan de prachtige Strophische Gedichten van Hadewych - is geen wereldvreemde
heremiet, maar werkt met hoofd en hart en handen. In dit Licht bezien heeft
Jellema's vroegtijdig afscheid van de universiteit een buitengewoon heilzame
uitwerking gehad: niet alleen is zijn poetische productie sinds 1986 aanzienlijk
toegenomen, maar hij slaagt er ook steeds beter in om zijn persoonlijke thematiek met „mythische oerscherven" te verbinden.
Tweelingbroer en dubbelganger
Zoals Jellema zijn ode „Aan het Reitdiep" projecteerde tegen de achtergrond

van het Gilgamesjepos („Vriend, ge hebt me niet geroepen? / Waarom ben
ik dan wakker ? / Ge hebt me niet aangeraakt ? / Waarom ben ik dan in de war?"),
zo ook weet hij een oeroude Eros-mythe in volstrekt eigen richting om te
buigen.
In het befaamde Symposium van Plato zijn alle genodigden bijeen om tijdens
een feestelijke maaltijd met elkaar van gedachten te wisselen over de liefde.
Aristophanes pakt de zaak grondig aan door de herkomst van de menselijke
natuur te behandelen. Elke mensengestalte vormde oorspronkelijk een bolvormig geheel, w-aarin alles dubbel was: vier benen, oren en handen; twee
schaamdelen en twee gezichten, die in tegenovergestelde richting keken. Bovenop dit wonderlijke geheel zat maar een schedel. Er waren ook Brie seksen: een
mannelijke (die bestond uit twee mannelijke delen), een vrouwelijke en een
mengvorm van die twee, „manwijf" , een woord dat volgens de verteller in zijn
tijd alleen nog bestond als scheldterm. Deze mensen - zo is eigenlijk de teneur
van Aristophanes' verhaal - waren zo krachtig en compleet dat Zeus zich door
hen bedreigd begon te voelen. Om hun macht in te dammen besluit de oppergod vervolgens om elke mens in twean te snijden. Plato schrijft dan: „leder van
ons is dus slechts een weder-helft van een mens, want doorgesneden als een schol,
uit een twee. leder is dus ook eeuwig op zoek naar zijn andere wederhelft." (16)
Waar in de vertaling sprake is van „wederhelft" staat in het Grieks symbolon
en het is dit element dat door Jellema getransformeerd wordt in het motief van
de tweelingbroer: de „vergeefs verbondenen" die eeuwig op zoek zijn naar
elkaar. Op tal van plaatsen in Jellema's werk komen we dit tweelingmotief
tegen. Soms geprojecteerd op een mythologische achtergrond, zoals in het
gedicht „Dioskuren" of in de cyclus „Thomas, genaamd Didymus" (waarbij
Didymus zowel tweelingals twijfelaarkan betekenen). Regelmatig echter wordt
het tweelingmotief in een eigentijdse context gelntegreerd:
Jij beeld in mij, vrucht van kindermiddagen,
een ander ik, dat ik niet baren kan,
broer van me die ik met mijn huid omspan
als zwangere - niemand waagt het te vragen
wanneer een vader op zal komen dagen,
want zip zou zeggen: zte er was geen man heb ik jouw beeltenis als idee van
het ingeschapen tweelingschap gedragen.
(uit de - aan de moeder gewij de - cyclus „Album").
Dit noem ik nu een uitgesproken voorbeeld van vrijmoedige stofbehandeling. Niet alleen verwijst Jellema hier onopvallend naar Nijhoffs „Het steenen
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kindje" („0 zoontje in me, o woord ongeschreven, / 0 vleeschlooze, o kon ik
u baren"), maar tegelijk evoceert hij - even impliciet - de homoseksuele versie
van het Eros-motief: twee mannelijke wederhelften immers sluiten het vaderschap uit. Het is karakteristiek voor Jellema dat hij het tweelingmotief vooral
een ideele invulling geeft: de gedroomde ander als complementair evenbeeld
(ook al komen er of en toe wel wat meer erotische passages voor). Qua procede
is het tweelingschap van Jellema verwant aan De Meedogenloze Jongen in het
werk van Gerard Reve, de gestalte die beschouwd kan worden als een homoseksuele pendant van La belle Dame sans merci uit de (zwarte) Romantiek. In de
poezie van C.O. Jellema wordt het bij uitstek romantische motief van de dubbelganger - via Platoonse impulsen - omgebogen tot een eigen leidmotief: „Kon
je maar beiden zijn, in wisseling / van lied en echo" (uit: Ongeroepen).
Droomtijd
Tot nog toe heb ik vooral geprobeerd om de thematiek van Jellema's poezie (en
het poeticale ideaal dat daaruit naar voren komt) te relateren aan zijn persoonlijk wereldbeeld, dat een amalgaam is van klassieke, bijbelse, middeleeuwsmystieke en romantische invloeden. Daarbij heb ik weinig kritische geluiden
laten horen. Dit betekent niet dat ik doof of blind zou zijn voor de frequentie
van een gewrongen syntaxis, rammelende beeldspraak, slordige enjambementen, storende rijmparen en houterige aforismen („Tegelijk // voelen wat is ligt
buiten denkbereik.").
Toch beschouw ik deze manco's - die in Jellema's poezie echt geen uitzondering zijn - als defauts de ses qualites: het is inherent aan „denkende" poezie dat
beeld en idee op gespannen voet kunnen staan. De filosoof en de dichter zijn nu
eenmaal niet als tweeling geboren. Jellema zelf beseft dit maar al te goed:
„Boven mij spooks wel eens het woord Verwey", zegt hij, „die het om de idee
ging. Het liefste zou ik altijd eerst het beeld hebben - misschien groei ik daar wel
naar toe." (17)
Hoewel Jellema in Droomtijd meer vrijere versvormen toepast, blijft de
spanning tussen beeld en idee zijn poezie beheersen (iets wat ook in de titel van
de bundel tot uiting wordt gebracht). Ondanks het spookbeeld van Verwey
begint hij het lange, programmatische openingsgedicht van de bundel als
volgt: „Is het van wezens het hoogste verlangen / aan te komen in oorsprong?"
Deze onvervalst filosofische vraagstelling wordt nader uitgewerkt via mentale
transformaties („Zo denk ik me vlinder") en herinneringen, in combinatie met
bezwerende formules en Homerische vergelijkingen. Er gaat van dit alles ontegenzeggelijk een magische werking uit, maar de directe zeggingskracht van het
beeld staat natuurlijk niet voorop, hoezeer de ik-figuur in de slotpassage er ook
naar verlangt „de terugkeer [te] aanvaarden naar / eenvoud, in oorsprong het
onbegonnene".

Daar staan prachtige gedichten als „Hovenier" en „Drijfjacht" tegenover
(en ik vind dat je een dichter altijd moet beoordelen naar het beste dat hij
gemaakt heeft). „Drijfjacht" doet in feite verslag van een soort initiatieritueel,
waaraan de ik-figuur - oog in oog met een haas - zich wel onttrekken moet, „want
ook een dier dat angst kent heeft een ziel" Hierin is niets terug te vinden van de
filosofische twijfelaar of wijsneus, die bOven de dingen zweeft; hier is een dichter aan het woord die zijn persoonlijk engagement binnen de dingen gevonden
heeft:
Van daar ziet hij zich staan: een kruin,
verwaaide haren, een snoeischaar in
de hand, en naast de schoenen
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die toefies prille spriet net niet vertrapt.
CI)

Zulke gedichten hebben geen ingewikkelde denkconstructies nodig: zij
vertegenwoordigen immers zelf
een hof
waar wat men elders deed en had
onschuldig en onschendbaar wordt.

Binnenkort, zo neem ik mij voor, reis ik of naar Noord-Groningen, naar het
kale landschap van de bijna-Waddenkust. Want dat is toch wel het aardige van
deze schuwe, teruggetrokken dichter (die de 19e eeuw van Schubert en Schumann, van HOlderlin en Rilke zo gepassioneerd in stand tracht te houden): dat
hij zijn gestileerde lusthof in de zomermaanden openstelt voor publiek. In de
theekoepel (plankje-voor-plankje overgenomen van een vroeger familielid)
zal ik „Rilke's graf in Raron" herlezen: „Van wie de slaap? Een roos. Een tegenspraak." (18) En ik zal niet meer weten dat hier ooit een schapenweide was.
Noten:
„De noodzaak van een persoonlijke mythe", in: de Volkskrant (rubriek de LEEScIub) van
30 juni 2000.
(2) Het gaat om het gedicht „Quai du Rosaire", waar Rilke over Brugge zegt: „Verging nicht diese Stadt? Nun
siebst du, wie / (nacb einem unbegreiflichen Gesetz) sie wach and deutlich wird im Umgestellten" . Peter Verstegen
vertaalt deze regels als volgt: „Is deze stad dan niet vergaan? Je ziet / (kracbtens een ondoorgrondeNke wet) / haar
omgekeerd ontwaken, scherp en fielder", in: RAINER MARIA RILKE, Nieuwe gedicbten, vertaling en commentaar door
Peter Verstegen, Amsterdam, 1997.
(3) Beide citaten ontleen ik aan de verzamelbundel Gedichten, oden, sonnetten uit 1992 , respectievelijk p. 143 en
p. 163. Het is jammer dat Jellema hierin de oorspronkelijke ordening van zijn bundels heeft losgelaten en in
plaats daarvan een genre-indeling hanteert. Aan de hand van het summiere commentaar is de oorspronkelijke
vindplaats lang niet altijd te achterhalen (hetgeen een accurate bronvermelding in feite onmogelijk maakt).
(4) FRANK LIGTVOET, „De bovenwereld van C.O. Jellema", in: de Volkskrant van 15 augustus 1986.
(5) „Ik heb vandaag de perken schoongemaakt" - JACOBINE GEEL in gesprek met C.O. Jellema, in: Trouw
(rubriek Letter & Geest) van 7 juni 1997.
(6) MARJOLEINE DE VOS, „Het gezang zit nog in de gewelfjes", in: NRC Handelsblad van 23 augustus 1996. Overigens maakte Jellema in een recent radio-interview duidelijk dat hij eigenlijk het liefste kunstgeschiedenis had
(1) JAN FONTIJN,

0
0

a,a

willen studeren, maar die studie bood - volgens zijn vader - te weinig beroepsperspectief (ARJAN PETERS in gesprek
met C.O. Jellema in het programma Opium, Avro, Radio 1,10 juli 2000).
(7)Anthropou betekent letterlijk: „van de mens". Eensymbolon was oorspronkelijk een merkteken, waarmee men
aan kon tonen bij elkaar te horen (bijvoorbeeld een in tweeen gebroken scherf, waarvan de helften precies in elkaar
pasten). Onze trouwring is hiervan nog een - geciviliseerde - echo. Letterlijk betekent het „het samengevoegde",
door Jellema geparafraseerd als „wederhelft" (vgl. 16). Ook in het literaire symbool worden verschillende
elementen - het letterlijke en het figuurlijke, het concrete en het abstracte - samengevoegd.
(8)Jellema zelf is hier in zoverre debet aan dat hij na zijn debuut bij Querido onderdak zoekt bij verschillende
uitgevers. Pas in 1981 keert hij met De schaar van het vergeten terug bij zijn eerste uitgever. Ook het feit dat hij in
De Revisor begon te publiceren, brengt een kentering teweeg in de literaire kritiek.
(9) De jonge - en onbekend gebleven - dichter is Franz Kappus. Rilke's brieven beslaan de periode 1903-1908.
Zie: RAINER MARIA RILKE, Brieven aan een jonge dichter, vertaald door Theodor Duquesnoy, Weesp, 1985.
(10) Rilke's diepgaande contact met Rodin (voor wie hij geruime tijd secretariaatswerkzaamheden verrichtte) is
van grote invloed geweest op zijn eigen poetische ontwikkeling. Rodin had hem, naar eigen zeggen, leren kijken.
Deze intense concentratie op het object komt tot uiting in de Neue Gedichte (1907/1908), waarvan het tweede deel
is opgedragen „A mon grand ami Auguste Rodin".
De term „lyrische-hoge-Borst-zetterij" is overigens afkomstig van Paul van Ostaijen, die een soortgelijke ontwikkeling doormaakte in de richting van een meer autonome poezie (waaronder het befaamde „Melopee").
Hoewel enigszins anachronistisch gehanteerd, is de term dus wel toepasselijk.
(11) De betreffende zinsnede luidt als volgt: „Het is vooral C.O. Jellema die sinds 1981 Rilkes programma
uitvoert, dat erin bestaat de zichtbare wereld, dat wil zeggen de wereld der vereenzaamde dingen, te veranderen
in een onzichtbare, in die van de samenhang der dingen in het gedicht", in: REDBAD FOKKEMA, Aan de mond van al
die rivieren, Amsterdam, 1999, p. 169 e.v.
(12) RAINER MARIA RILKE, Die Sonette an Orpheus / De sonnetten aan Orpheus, vertaling, inleiding en commentaar
door W. Blok en C.O. Jellema. Baarn, 1983.
(13) Vergelijk bijvoorbeeld: H.H. TER BALKT, Tegen de bijlen. Oden en Anti-Oden, Amsterdam, 1998.
(14) MAARTEN VAN BUUREN formuleerde deze tegenspraak in zijn recensie van De koude voorjaarsnacht (1986) in de
Groene Amsterdammer. Hier geciteerd via de prachtige beschouwing van JAFFE VINK, „Ode aan het Reitdiep",
in: Trouw van 3 januari 1992.
(15) JACOB MOERMAN, „Groninger dichter krijgt Roland Holst-penning", in: Leeuwarder Courantvan 23 mei 1997.
(16) PLATO, Symposium, in: Verzameld Werk II, vertaling en annotaties door Xaveer de Win, Antwerpen / Baarn,
1980, p. 221 .
(17) Vergelijk (4)
(18) Rilke's grafschrift (dat hij kort voor zijn dood ontwierp) luidt als volgt: „Rose, oh reine Widerspruch, Lust, /
Niemandes Schlafzu sein unter soviel / Lidern." Jellemaverwerkt dit gegeven op diverse plaatsen (bijvoorbeeld, in
Gedichten, oden, sonnetten op p. 107 en 111). Zie verder de Rilke-uitgave van Peter Verstegen (noot 2).

C.O. Jellema
Prediker
Voor alles is een tijd, voor lief een tijd,
tijd om het onbereikte na to staren,
voor nachten die in dromen openbaren
aan Welk verlangen wie gebaard werd lijdt:
met het gans andere, gescheiden, paren
in lang orgasme dat een eeuwigheid
uit de begrenzing van een lijf bevrijdt
en wij al - een zijn als wij eertijds waren voor een ding is het tijd: jezelf herzien
als paradox van paradijs en aarde,
eufraat en tigris stromend door je hoofd
sinds dat het schrift gedachtenis bewaarde
aan een ontwaken. Maar wat was voordien.
Wat heeft zo'n eerste eicel geloofd.

Uit: Spolia (1996).

C.O. Jellema
Anthropou symbolon
Ook jij bent bloed, vlees, buik met darmen,
een buidel door Apollo vastgesjord.
Als je voor mij je lendenen ontgordt
zal ik dat alles hebberig omarmen.
Te denken hoe je bent en het te zijn,
begeerte en het voorwerp van begeren,
mij voeden en als voedsel te verteren,
lucht en de long, de lippen en de wijn.
Nooit zoon en vader, van hetzelfde wezen,
hoe je ook hebt geleefd en ik gelezen,
jij bent op mij en ik op jou jaloers,
vergeefs verbondenen die, tweelingbroers,
gewaande wederhelft, het wonder willen:
ooit weg te wandelen in elkaars billen.

Uit: Gedichten, oden, sonnetten (1992).

Aan het Reitdiep
Hoe, aan de regen prijsgegeven, het landschap
tot aan de horizon grijs en niemand
zichtbaar begaat het, langs wegen
te zijn als enige, ademend.
Schouwen, geslagen door windkracht
striemend, het water stroomt in zijn rietkraag
en neemt, een richting is de rivier
van oudsher.
Maar rust onder dak en zich strekkend
van voorhuis tot baander de nok en het wonen,
het wonder der hoeven, geboomte
beschut dan de thuiskomst.
Doch binnen vervreemding, veel blijft verzwegen,
en onvrede heerst, het bevel aan de hond.
Wachten waarop. De klank van een haast
die zijn tijd heeft, tikkend. Het wachtwoord.
Hoor, in het duifhuis de tortel, hij lacht.
Een grootmoeder ligt in haar graf
hoog op een terp. Nog klinkt de klok
als hij niet meer geluid wordt.
Waar, om te zijn, vinden mijn ogen
beelden dan bier, mijn kinderen zij,
en ik dwing hen te zien als ik vroeger
zo open.
Hoe, en omvattend als enkel gedachte
vermag, in het ogenblik vallen, met regen
in 't water, in landschap, in aarde dit als mijn lichaam te voelen, pijnloos,
ontijdig, ademend, enige
weg

Uit: Ongeroepen (1991).

C.O. Jellema
Dioskuren
Zij baarde tweelingen. Want was gespleten.
Vogel en mens. Wat tot uitdrukking kwam.
Het dier dat haar in zijn vleugelen nam
heeft zij, omdat zij zwaan dacht, zo bezeten
dat wat in haar naast elkaar lag kon weten,
zichzelf aanziende: wij zijn van een stam.
Denken en zijn als spiegelbeeld: een ziel vernam
zichzelf waarin zij tevens lichaam heette.
Zij zien elkaar nu niet meer aan, dock schrijden,
van binnen uit bewogen en bedoeld;
hun blinde ogen zien \TO& achterruimte;
daarin de vogel, vliegend en gevoeld.
En staan. Maar geen van beiden ooit verzuimde
een dierbaarheid die voortbracht. Geen van beiden.

Uit: Gedichten, oden, sonnetten (1992).

Hovenier
Nog zit de vorst tien centimeter
diep in de grond, toch naast zijn schoenen
al sprieten groen van sneeuwklok, krokus.
Hij snoeit wat hoger werd dan hem, de vlinderstruik tot op de schijnbaar dode stam.
Van zeven zwanen ziet hij op hun roep
de vorkvlucht boven naar het noorden.
Nog hoger denkt hij zich planeten en
nog kouder, verder, sterren, overdag
onzichtbaar, en de grenzen van 't heelal.
Van daar ziet hij zich staan: een kruin,
verwaaide haren, een snoeischaar in
de hand, en naast de schoenen
die toefjes prille spriet net niet vertrapt.

Uit: Droomtijd (1999).
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C.O. Jellema
Drijfjacht
Plat op de rug zijn lange lepeloren,
gedoken in de yore lag de haas,
en ik, terwijl ik naderbij kwam, deed,
mijn taak van drijver dus verzakend, of
hij niet gezien werd, niet zijn ogen puilend
van angst, blikloos alsof niet mij hij waarnam,
niet achter mij de wijde vrijheid, maar
een niets in zich, een gat waar hij voor lag,
te diep, te breed om nog te durven springen.
Toen, met een stap van mij aan hem voorbij,
in een seconde was hij weg - me wendend
(verwensing uit de slootwal, doch geen schot)
zag ik hem rennend naar de horizon,
al haast een stip op wit bevroren klei.
Hoe zal zijn einde zijn geweest? In wijn
gestoofd, onder een auto of gewoon
van ouderdom tussen de koude voren wanneer in 't voorjaar op het veld voor huis
de hazen buitelen, denk ik aan hem:
hoe angst een plotselinge kracht kan zijn
die je bevrijdt tot in je kloppend hart.
Misschien zal; als het gat dat groeit in mij
te diep, te breed wordt om te kunnen springen,
bij god, een haas mijn voorspraak zijn (want ook
een dier dat angst kent heeft een ziel die wordt
verlost), al was het maar doordat die morgen
mij heugt, die ene stap, en dat instinct
waarmee bestaan zich redt op eigen kracht.

Uit: Droomtijd (1999).
Het gedicht is geInspireerd op een schilderij van Marianne Aartsen. Naar aanleiding daarvan
werd de betreffende jeugdherinnering geactiveerd.

Culturele kroniek
Literatuur
Vanaf nu ga ik dingen weten
„Hier is de tijd", heette de vorige bundel van
Esther Jansma, maar het is ook een titel die van
toepassing is op het derde deel van Jansma's
nieuwe bundel Dakruiters. Dat derde deel bestaat uit een lang gedicht, getiteld „1000".
Het werd eerder al uitgegeven als nieuwjaarsgeschenk van de Arbeiderspers bij de j aarwisseling
1999/2000. Met dit gedicht toont de dichter dat
gelegenheidspoezie tijdloos kan zijn.
Het is een eigenzinnige geschiedschrijving
in versvorm van het tweede millennium van
onze jaartelling. Via een handvol historische
gebeurtenissen, onder meer de Guldensporenslag, de ontdekking van Amerika of de crematie van Shelley schetst Jansma een periode van
1000 jaar. In plaats van een epos over de „res
gestae" van de mens, is het een losse babbel
over rampen en gruwel geworden. De anekdotes staan met elkaar in associatief verband en
hebben als gemeenschappelijk thema pijn en
lijden.
Het punt blijft natuurlijk dat het niet dondert
[hoe pijn
ontstaat, in welk jaar, twaalfdrieentwintig of
[ later
en hoe erover geschreven wordt. (p. 41)

Tegelijk is pijn te concreet-lichamelijk en
te individueel om er iets over te zeggen en is
pijn een universeel, niet-tijdgebonden ervaring, misschien zelfs de kern van het menszijn. Pijn doorkruist de chronologie, heeft lak
aan tijd en plaats. Zo stelt de verteller zich de
vraag of de ervaring van een vrouw die in de
16e eeuw levend begraven wordt, is „Zoals liggen onder/het puin van een Turkse stad, als
niemand je meer zoekt?" (p. 45). Het lijden is
de kern, de omstandigheden zijn bijzaak:
„Sindsdien is er alleen in technisch opzicht iets
veranderd, want/ kogels in plaats van knotsen,
moorden op afstand." (p. 46). Alle mogelijke
varianten van pijn zijn in de loop der tijden al
voorgekomen, zoals onder meer blijkt uit de
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Esther Jansma ( 0 1958) - Foto David Samyn.

gruwelijke opsomming van moordmiddelen
tijdens de massamoord van de Inca's. Jansma
brengt een heel gevarieerd gamma van lijden en
pijn, immers: „De tijd/ is lang en wijd genoeg
voor werkelijk alles alles alles" (p. 48). Maar
ze zegt ook: „Alles is gebeurd. Alles gebeurt
nu voor de eerste keer." (p. 48). Jansma verwoordt hier de spanning tussen het universele,
eeuwige en het concrete, individuele. Er is alleen nog maar herhaling mogelijk, want elk
mensenleven uit de laatste duizend jaar is met
pijn gepaard gegaan en tegelijk is de ervaring
van pijn telkens nieuw, ongekend. Angst en
pijn zijn immers ervaringen die je niet kan
communiceren of delen met iemand, je kan je
ze ook niet herinneren, omdat ze niet voor
woorden en gedachten vatbaar zijn. Daarom is
elke keer dat je pijn voelt weer een eerste keer,
hoewel net die pijn je over tijd en ruimte heen
verbindt met andere mensen. De laatste anekdote in de reeks behandelt de oerangst van een
jongen van zeven in 1999 in Amsterdam die
bang wegkruipt voor het onweer. Hij verschilt
daarmee niet van alle andere kinderen van zeven die door de jaren heen diezelfde reactie gehad hebben, maar die gedachte levert hem
niets op, geen troost, geen verlossing, hij moet
er zelf weer helemaal door, als was hij de eerste.

De toon van dit bijzonder geslaagde lange
gedicht is luchtig en cynisch. Zo over de Guldensporenslag:
Gelukkig
gebeurden er soms grappige dingen, galoppeerden
bijv duizend paarden met te dikke mannen ver[keerd en
verzopen. Bij Kortrijk was dat. De vzjand, wroklleig
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en boers en met pieken en knotsen bewapend,
hoefde alleen maar te oogsten: hoofden (tongen,
(ogen). (p. 42)

In deze bundel staan nog twee andere delen,
een getiteld „Hebben" en een getiteld „Voetlange vloertjes". Dat laatste deel bevat gevarieerde
gedichten over de liefde en over het schrijven
over de liefde. In de vier gedichten „Sjaantje en
de ruimte" gaat het over de menselijke ervaring
van ruimte en hoe de liefde de ruimte afbakent.
Sjaantje heeft een huis, maar zij is in haar eentje
niet in staat dat huis bewoonbaar te maken:
De wind giert erdoorheen
maar het is de wind niet, het is willen
dat je daar bent. (p. 29)

die knobbelige buidels en buikjes vol zetmeel
lyrisch minder geschikt zouden zijn. (p. 14)

Meteen bevestigt ze die stelling doordat de
leuke beschrijving van aardappelen hier boeiender is dan de soms wat zweverige-vage
beschrijvingen van rozen in deze gedichten.
Jansma gaat in deze reeks meer de filosofische
dan de lyrische kant op en dat verzwaart de
poezie aanzienlijk. Twee gedichten die naast
elkaar werden afgedrukt, heten „Realisme" en
„Nominalisme" en beginnen respectievelijk
met „Het bestaat al voordat ik het ophap" en
„Het is er niet tot ik het bedenk" (pp. 16-17).
Als Jansma te ingespannen bezig is een idee uit
te drukken, komt het gedicht vaak wat in het
gedrang. Wel mooi vind ik het gedicht „Aanwezigheid", waarin de „ik" moeder wordt en
daardoor plots degene is die de antwoorden
moet geven in plaats van de vragen te stellen: „Vanaf nu ga ik dingen weten". Doordat
haar kind zo snel verandert, lijkt het alsof zij
vanaf het moment van Julia's geboorte zelf
stilstaat:
Zelf verander ik zo langzaam dat zij niets merkt,
wanneer zij groot is
ben ik altijd oud en blij geweest. (p. 19)

Het verlangen naar de ander trekt als een
tocht door het huis. Gelukkig hoeft Sjaantje
niet lang te wachten: „Ik speelde alleen eenzaampje", zegt ze, want ze weet dat de ander
haar toch komt redden met „een thermosfles
met thee". Zo kunnen ze „als de noodvoorraad
van kleine/ dieren helemaal door elkaar heen tegen elkaar aan liggen slapen." (p. 31). De laatste
regel is een mooi voorbeeld van overeenkomst
tussen vorm en inhoud: de woordverhaspeling
waar je als lezer bijna over struikelt, beeldt de
verstrengeling van de geliefden uit.
De eerste reeks uit deze bundel, „Hebben",
verscheen in 1999 al als een bibliofiele uitgave.
Het zijn allemaal gedichten over rozen, dat
lyrisch symbool bij uitstek. Overigens stelt
Jansma dat laatste zelf ter discussie in het
gedicht „Aardappelen zijn belangrijker dan
rozen" dat verder gaat,
behalve in gedichten, daar zijn rozen belangrij[leer
terwij1 het een misverstand is te denken dat
[knollen

Jansma's beste poezie verzet zich tegen die
verstarring, zij hoeft daar geen dingen in te
weten, maar mag met „vraagtekenboogjes"
blijven zitten, ze mag zowel jong als oud zijn
en de tijd doorkruisen, ze mag behalve blij
ook boos zijn of weemoedig. Dakruiters is niet
erg coherent, doordat twee van de drie afdelingen ook al afzonderlijk gepubliceerd werden,
maar dat neemt niet weg dat er veel moois in
staat.
Elke Brems
Dakruiters, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000, 56 p.

ESTHER J ANSMa,

Burleske borderline-blues
van J.M.H. Berckmans
Ziehier Pafke, het meest concrete mafke!
J.M.H. Berckmans (°1953), alias Pafke, het
mafke, heeft er altijd van gehouden om zich
half schertsend, half ernstig als een schlemiel
voor te doen. Als er in de Vlaamse literatuur
een schrijver is geweest die zo ver is gegaan in

het verwoorden van zijn eigen gekte, dan is het
wel Berckmans. Die schaamteloosheid heeft
het voordeel dat ze soms literaire hoogstandjes
oplevert die je in geen enkel ander Vlaams boek
aantreft. Maar ze heeft als schaduwzijde dat
Berckmans vaak niet van ophouden weet. De
titels van zijn laatste verhalenbundels bij uitgeverij Houtekiet, Ontbijt in het vilbeluik
(1997), en Slecht nieuws voor Doctor Paf de
Pierennaaier, pandemonium in de grauwzone

(1998) waren veelbetekenend. Berckmans raakte niet alleen psychisch maar ook literair meer
en meer de trappers kwijt. Hij werd verliefd op
zijn eigen woorddiarree en het publiek haakte
af. Hij dreigde een cultschrijver te worden zonder lezers en daar houdt ook de meest genereuze uitgever niet van. Kortom, Berckmans zat
aan de grond en tot overmaat van ramp overleed
zijn moeder bij wie hij inwoonde.
Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, bij wie hij
sensationeel debuteerde met Vergeet niet wat
de zevenslaper zei (1989) gaf hem echter een
nieuwe kans en ontfermde zich over de verloren noon. De titel van dit tiende boek, Na bet
baden bij Baxter en de ontluizing bij Miss Grace,

doet het ergste vrezen. Is dit weer een zoveelste
proeve van scatologisch proza waarin de eigen
excrementen de hoofdrol spelen? Maar schijn
bedriegt. Berckmans heeft blijkbaar terug het
elan van vroeger herontdekt. In een soort van
literaire hiphop bezingt hij zijn miserie maar
tegelijkertijd omspeelt hij ook ironisch dat
miserabilisme: „Het kan niet anders dan de
kluts zijn, het moet de kluts zijn, het is de kluts
die Berckmans kwijt is, of ook wel z'n algehele integrale verstand. Waarom zou hij anders
verloederen. Verhongeren. Vervuilen. Vereenzamen. Verwezenlijken. Verzanden. Opgeraapt worden."
Berckmans serveert flarden taalmuziek die
hem vanaf zijn debuut zo bijzonder maakte.
Op een eigenzinnig ritme vol herhalingen en
groteske associaties zingt de verteller een
klaagzang over het eigen verval en dat van zijn
medebroeders aan de zelfkant. De Berckmans
van nu is blijkbaar melancholischer geworden
en minder zelfdestructief dan de Berckmans
van enkele jaren geleden. Hij tempert zijn verbale agressie. Er wordt sporadisch een onversneden lyrische, ja zelfs emotionele snaar betokkeld als de verteller terugdenkt aan de
tedere tijd van toen. Vooral de passages over
zijn overleden moeder zijn een hommage aan

J.M.H. Berckmans (°1953).

iedereen die ondanks alles het haardvuur brandend houdt. Zo groeien bepaalde fragmenten
uit deze verhalen uit tot een pieta voor zijn
mama. Het is via die omweg dat Berckmans
ook terugkeert naar zijn eigen jeugd en kindertijd. Misschien dat hij daar een goudmijn vindt
om weer inspiratie uit te putten voor verdere
verkenningen, weg van zijn hels universum in
de grauwzone: „Laat op deze zelfde avond in
een kroeg waar het woord kloten niet van de
lucht is in verband met kussen, en dan begin ik
te denken aan luchtkussens en zwevende matrassen en vliegende tapijten en kom ik terug in
de tedere tijd toen alles waar was en van niets
het tegendeel kon worden bewezen, ook niet
door grootmoeder die geklemd zat in haar fauteuil die dreigde te barsten naast de stoof."
Het zijn dergelijke volzinnen die deze
nieuwste bundel van Berckmans de moeite
waard maken. De krenten in de pap zijn niet zo
talrijk als destijds, maar die half groteske, half
uitzinnige Berckmans-toon is er weer. Berckmans' vermanend gepreek tegenover de zogenaamd gezonde goegemeente liegt er niet om.
Zijn we niet allemaal een beetje borderlinepatienten geworden die niet meer zien waar de
grenzen liggen tussen datgene wat echt is of authentiek en wat niet? Berckmans houdt niet van
half werk en gaat met de mitrailleur te keer tegen
het fatsoen van de modale, weldenkende Vlaming: „Ge moet ullie allemaal eens laten nakij-
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ken, misschien zijt ge allemaal een beetje borderline, uw buitenwereld is dan afgrijselijk en,
mede daardoor misschien is uw binnenwereld
gedereguleerd en gederangeerd." Nu ja, Berckmans, de clown, is in al zijn gemoraliseer helder
genoeg van geest om te beseffen dat hij met zijn
schrijverij ook maar kunstjes opvoert „op het
podium van z'n eigen tragische vaudeville".
De klassieke Berckmans is hier dus mondjesmaat weer aan het werk. Wie hem op zijn
best wil leren kennen, is nog altijd aangewezen
op de bloemlezing Berckmans' Beste (1997).
Deze collectie van negentien verhalen toont
waar Berckmans tien jaar geleden zijn reputatie van Vlaamse eenmansavant-garde vandaan
haalde. De elektriserende stijl waarvoor hij
toen werd geroemd, viert er hoogtij in onsterfelijke verhalen, zoals De killer van Kaggevinne. In deze burleske laat Berckmans, lang
voor Dutroux, een massamoordenaar in een
herberg binnenvallen: „Achter het masker van
de Killer van Kaggevinne zit het tweede masker van de Killer van Kaggevinne. Soms zijn
het er maar twee. Soms zijn het er honderden.
Soms duizend rond. En op zeer bijzondere dagen wel eens drie triljoen triljard miljard. Zijn
hart is een onbereikbare en nooit te vernietigen schuimrubberen elektrisch blauwe tennisbal van Pirelli. De maskers zijn afkomstig uit
de lage-loonlanden." Wanneer de „killer" in
het cafe van dikke Zwanita de finale moord
pleegt voor de ogen van enkele verbaasde tooghangers, denkt de daar toevallig aanwezige,
kromme Jules wat vele Vlamingen zichzelf
voortdurend toe mompelen: „het zal toch godverdomme weer niet mijn schuld zijn zeker?"
Dit absurdistisch Kaggevinne-gehalte waar
Berckmans' vroegere verhalen van doordrenkt
waren, speelt in verschillende fragmenten van
deze nieuwe bundel opnieuw een rol. In zekere
zin doet Berckmans zijn reputatie van „Brusselmans van de goot" weer alle eer aan. Wie de
marginalen in Berckmans' verhalen immers
zou omruilen voor de BV's uit Brusselmans'
vertellingen, komt terecht in eenzelfde misantropisch-burleske wereld. Alleen is die van
Berckmans honderd procent authentiek en
soms ietwat te, terwijl Brusselmans er zomaar
op los faket in zijn studentikoze ongein.
Frank Hellemans
J.M.H. BERCKMANS, Na het baden bij Baxter en de ontluizing bij
Miss Grace, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam/Antwerpen,
2000, 160 p.

Losgezongen stukjes

Stukjes schrijven, dat doen er heel veel.
Was Kronkel nog een opmerkelijke uitzondering en spraken we een halve eeuw geleden in
letterenkringen met een zeker dedain over de
zo door geboren Hagenaars gewaardeerde
„Hagenaars Hoek", de rubriek van mr. E.
Elias in de Haagsche Courant, anno 2001 is de
columnist geen uitzondering meer, maar regel. Geen krant, tijdschrift die zonder kan.
Tot in het vakblad toe roert zich de stukjesschrijver.
Bij zulk een veelheid van columnisme wordt
het tijd voor onderscheid. In de kwaliteitskranten in Nederland is een breed aanbod aan columns niet meer weg te denken. Hofland en
Heldring in NRC-Handelsblad hebben de toon
gezet voor de wat uitvoeriger beschouwing
over de maatschappelijke respectievelijk culturele verloedering van de samenleving, jongeren
als Elsbeth Etty en Marjoleine de Vos sloten
zich daarbij aan en voegden ook duidelijk iets
toe: het vrouwelijk element, strijdbaar bij de
een, gevoelig en bijna religieus bij de ander. En
in de Volkskrant ziet men een heel cohort dat in
hetzelfde kader vraagstukken van verschillende
aard aansnijdt: Kees Schuyt, Nelleke Noordervliet, Marcel van Dam, Robert Plasterk, om de
voornaamsten te noemen.
Misschien is nog wel dwingender dan de
sector van het leven die de columnist bespiedt,
de lengte waartoe hij zich veroordeelt. Want
die bepaalt in hoge mate op welk soort taalgebruik hij is aangewezen. Hoe meer woorden,
hoe breedsprakiger en met meer omslag, dat
ligt voor de hand.
Bij zoveel mogelijkheden bezit met name
het stukje, de kleine column, van zeg 250 tot
300 woorden een bijzondere charme. Zoveel
woorden gebruikte Kronkel, en met nog wat
minder kunnen columnisten toe als Campert
en Mulder in hun CaMu-stukjes op de voorpagina van de Volkskrant. Samen zijn ze er
elke dag, ieder is er eens in de twee dagen, en
dat maakt meteen enig verschil. Ze zijn vaak
verrassend, en, omdat ze om de dag komen,
moet je met zulke columnisten gaan leven als
met vrienden. Vooral het volgen van CaMu is
interessant, omdat je merkt dat je zelf gaat kiezen tussen de lichtvoetige, ontspannen Ca en
de met taal stoeiende, carambolerende Mu.
Beiden zijn schrijvers van de eerste rang, en
toch ben ik nog niemand tegengekomen die

ze allebei even aangename kost vindt bij het
ontbijt. Cabaretier Youp van 't Hek zet het
cabareteske dat veel stukjes van Campert en
Mulder bezitten, nog eens extra aan, met een
reeks van associaties in zijn middellange
column en een enkele in de kleine sportcolumn.
Koos van Zomeren schreef vanaf 21 maart
1992 tot 22 juni 1995 elke dag een stukje op de
voorpagina van NRC-Handelsblad. Openingszin van het eerste stukje dat „Liefde" heet:
„Iemand uit Rotterdam maakte me attent op
de onmogelijke liefde van een gans voor een
haan in het Kralingse Bos, en inderdaad; daar
lopen ze." Het is een fascinerend verhaaltje
over een hawaii-gans zonder bovensnavel, die
alle tekenen van verliefdheid vertoont voor
een uit de kluiten gewassen bruine haan. Een
tragedie eigenlijk, want het wordt nooit echt
wat.
Dag aan dag tikte Van Zomeren zijn tweehonderdvijftig woorden op weg naar het finale stukje. Zijn voorlaatste stukje markeert
de ontwikkeling die in die duizend kleine
stapjes gaande was: meer en meer lijkt de tekst
beInvloed door de context: het nieuws van de
dag of van de laatste dagen. Het gaat over de
directeur van de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst, en in de waardering die de schrijver toont voor de ruimhartigheid van deze
man vat hij een stukje van zijn eigen carriere
samen: „Ik was destijds nog maar net uit de SP
(Socialistische Partij), ik werkte voor Nieuwe
Revu en ik schreef thrillers". Belangrijke periode in de ontwikkeling van Van Zomerens
schrijverschap. Ze ligt zo ver achter hem en
ons, dat we haar bijna zijn vergeten. Maar het
is een berg romans en egodocumenten, die
hun oorsprong vinden in die tijd. In Ons E7fdeel (37/2, maart-april 1994) heb ik daarover
uitvoerig geschreven. Van Zomeren houdt van
intriges en zijn thrillers zijn in dat opzicht van
bovengemiddelde kwaliteit. Maar zijn plezier
in het maken van een mooie tekst werkt toch
het meest aanstekelijk in zijn kleine stukjes,
zoals ze hier verzameld zijn.
Het zijn vlugschriftjes zoals die van CaMu,
maar ze werden vanuit een heel andere houding geschreven. Niet de combinatie van fantasie en werkelijkheid die Campert en Mulder
ieder op een eigen wijze benutten om hun
oordeel to geven over het nieuws van de dag,
maar een registratie van eigen waarnemingen

Koos van Zomeren ( 0 1946) - Foto Klaas Koppe.

tijdens tochtjes en tochten door het hele land,
voornamelijk in de bedreigde natuur.
In zijn column Vandaag of Morgen zette
Van Zomeren in feite een genre voort dat hij
zes, zeven jaar eerder had ontwikkeld; stukjes
over de natuur, met heel veel aandacht voor de
dieren daarin. Ik meen dat Een vederlichte
wanhoop uit 1987 de eerste bundeling van dergelijke miniaturen was. In het openingsverhaaltje neemt Van Zomeren een buizerd waar
die op een paaltje zit. „Onaandoenlijk kijkt
hij uit over het besneeuwde weiland. Waarschijnlijk lijdt hij honger, misschien bevindt
hij zich op minder dan een uur van zijn dood,
maar hij laat het zich niet aanzien. De eenzelvigheid van de buizerd verdraagt geen medelijden." En daartegenover stelt de schrijver de
blauwe reiger, schaamteloos zielig. „De hele
vogel vormt een huilerige roep om dooi". Een
herinnering aan de winter van '79 doet daar
nog een schepje bovenop. En een derde vogeltype, de gans, versterkt het motief dat uiteindelijk dit stukje overheerst, de rampzaligheid
die in het leven kan toeslaan. Veel verteld in
ruim driehonderd woorden. Vaak is de verteller aanwezig in zijn observaties van dieren in
nood, en dat past ook in de verteltrant: wij lezers zitten als het ware om hem heen en luisteren naar wat hem nu weer in de natuur is
overkomen of opgevallen.
De column die Van Zomeren links in de

benedenhoek van de voorpagina van NRCHandelsblad publiceerde heeft ongetwijfeld,

424

door de kwaliteit ervan en de dagelijkse verschijning, de waardering en aandacht voor
zijn schrijverschap vergroot. Ze waren iets
korter dan de stukjes uit Een vederlichte wanhoop, maar de toon is even licht, aandachtig en
bescheiden en de stijl helder en eenvoudig.
Terwijl in de voorpaginastukjes van Campert
en Mulder heel vaak de context van de voorpagina resoneert, ging dat in Van Zomerens
geval nooit verder dan het weerbericht. Zijn
miniaturen vormden een aangename inbreuk
op de dwingende actualiteit, ja, ontstegen
daaraan door het feit dat ze vertelden over het
landleven en de natuur op een wijze die herhaalbaar was.
Dat daaraan behoefte is bij lezers, blijkt uit
het feit dat in Ruim duizend dagen werk, nu
verschenen, de complete bundeling van de
1001 stukjes, heel wat eerdere uitgaven schuilgaan. Zomer, Winter, Het eeuwige leven en Wat
wil de koe verschenen bij de eigen uitgever, De
Arbeiderspers. De meer dan honderd Gelderse stukjes werden trots geannexeerd door
de Stichting Kunst en Cultuur Gelderland
voor haar reeks Gelderse Cahiers onder de logische titel Stukjes Gelderland (1995). En een
uitgever van reisboeken, Weijdert & Peters in
Eemnes, viste de stukjes op die Van Zomeren
schreef over zijn verblijf in Zwitserland, onder de titel De lente, een veldslag. Voorjaar in
Grindelwald (1996).

Wat je leest als lezer die deze stukjes bij
hun verschijnen nooit oversloeg is een bewijs
van de selectiviteit waarmee het geheugen bewaart wat hem goed uitkomt. Ik zou gezworen hebben dat Van Zomeren vooral schreef
over vleermuizenkenners met wie hij in de
Sint-Pietersberg op stap ging en over koeien
op de veemarkt, over een ransuil doodgereden
langs de snelweg, de eerste grutto op de Hollandse Kade of de persoonlijke wensen van
hond Rekel. Maar nu, ervoor gesteld om mij
een beeld te vormen van dit bock, deze reeks
als geheel, lees ik veel meer. Dat je het erger
vindt om in een file te staan dan om de
schroothoop te zien die oorzaak is van die
file. Hoe betrokken een kok is die uitweidt
over het menu dat hij demente bejaarden met
Kerstmis voor wil schotelen. Wat er in je om
moet gaan, wanneer je, zoals die jongeman
met donkere krullen, naar een concert bent

met twee bijna identieke meisjes links en
rechts van je, zussen, als druppels water, l'embarras du choix! Deze voorbeelden markeren
de breedheid van ervaringen en observaties in
deze 1001 kleine columns.
Het zijn stukjes die je niet allemaal achter
elkaar moet lezen, dat kan eigenlijk nooit bij
stukken die dag voor dag geschreven zijn en
elk hun eigen achtergrond oproepen. Het is
goed om, ter wille van de ervaring van het bevrijdende ritme, ze bij vijf of tien te consumeren. Ze zijn, bij alle betrokkenheid op de wereld waarin we leven, zo losgezongen van het
al te actuele, dat ze hun geldigheid behouden
blijken te hebben. Dat tekent de ware schrijver. Het is Van Zomeren op zijn best. Nogal
eens aanwezig in zijn teksten, maar nooit opdringerig. Geestig, getroffen en geraakt door
wat hij ziet.
Warn de Moor
KOOS VAN ZOMEREN,

Ruim duizend dagen werk, Uitgeverij

De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000, 1.040 p.

Wie schrijft, die schrijft

Van Jan van der Hoeven weten we dat hij
geboren is in 1929 - het jaar van Hugo Claus in Brugge en dat hij „trimesters lang geIndoctrineerd" is geweest in hetzelfde college als
Guido Gezelle. De woorden tussen aanhalingstekens zijn van Renaat Ramon, beeldhouwer en zelf ook dichter. Hij stelde in de reeks
Dichters van Nu het veertiende deel samen
over de poezie van Jan van der Hoeven en
leidde het in met een essay van een zestigtal
bladzijden.
Wij weten ook dat Jan van der Hoeven licentiaat geschiedenis is en gewezen leraar.
Hedwig Speliers heeft in 1986 een profiel geschetst van de „poets poet" Jan van der Hoeven onder de titel van diens versregel, Tiaar
van mijn taal. In Van der Hoevens debuutbundel, Projektieschri jven (1957) kan men volgens Speliers gedichten aantreffen waarin katholicisme en poezie elkaar opvrijen. Hij
haastte zich om er dadelijk aan toe te voegen
dat het om een geseculariseerd katholicisme
ging. Van der Hoeven zelf blijkt daaromtrent
geen enkele frustratie te hebben. In zijn cyclus
„El camino de Santiago", ontstaan in de jaren
negentig en in deze bloemlezing voor het
eerst in zijn geheel gepubliceerd, schrijft de
reizende vagant Van der Hoeven bij zijn nadering van Santiago:

(..) de zon leerde mi j
zien en ik zag
naakte vrouwen in de
maan, glazen kinderen
deelden zij aan de sterren
uit als kleine nachtmuziek,
en toen in mi j
de zee leerde spreken
droeg ik haar parels aan de
tiaar van mijn taal
naar de warme landen van mijn lied. (p. 104).

Jan van der Hoeven (°1929) - Foto Willy Dee.

de hand
Gods, de ware, de
maker van hemels op aarde,
beitel (ik) in deze edele steen
een bewegend beeld van een
bestaan. (p. 208).
en met

Helemaal aan het einde van zijn Close-up der
Vlaamse dichtkunst van nu (1960) schreef Paul
de Vree over Van der Hoevens tweede bundel, Te
woord staan (1959), een evaluerende impressie
of een impressionistische evaluatie van die bundel in volgende ronkende zinnen neer: „Totaal
losgezongen, als in een surrealistische liefderoes, Eluard indachtig, snijdt Jan van der Hoeven in Japans hout. Pernath en Van der Hoeven
zijn elkanders tegengestelden, maar in het taalavontuur geen vijanden." Zoals Pernath hoort
Van der Hoeven tot de tweede experimentele generatie, de Vijfenvijftigers. In tegenstelling tot
Pernath en de atonalen had Jan van der Hoeven
geen behoefte aan het opbreken van de Nederlandse syntaxis. Terwijl in Pernaths poezie de
somberte overheerst, worden de verzen van Van
der Hoeven gekenmerkt door het tegendeel.
Kernwoorden zijn: zon, zee, azuur, sneeuw,
kleur, licht. Voor Van der Hoeven is het dichterschap zijn zaligheid, schrijft Ramon (p. 36). Ter
illustratie citeer ik de regels uit het gedicht waarmee de bundel Tewoordstaan afsluit:

Van der Hoeven huldigt ook vandaag de dag
nog een autonome poetica. Niet zijn stem
moet weerklinken, de taal moet gehoord worden, zij staat centraal. De ook door Gerrit
Kouwenaar by. geprefereerde enjamberende
woordafbreking wordt door Jan van der Hoeven veelvuldig gebruikt. De winst van betekenis door zo'n eenvoudige ingreep is vaak opvallend zoals uit de volgende regels mag blijken:
Van op de
steiger van mijn stem
schuif ik je,
wine plezierboot in mijn zeearm, langs de wolken (p. 97, cursief van J.G.).

Met heel veel genoegen brengt Van der
Hoeven door minimale woordingrepen maximale betekenisverschuivingen tot stand zoals
in „het water Gods dat / loopt over Gods stakkers" (p. 215), om maar e en voorbeeld
to noemen. Woordspelingen duiken voortdurend op, verrassen de lezer en maken hem er telkens opnieuw van bewust dat het in deze poezie gaat om het doorbreken van de harde schaal
van het clichematig gebruik van de taal en het
voortdurend aanboren van nieuwe taalgebruiksmogelijkheden. Die preoccupatie komt
zelfs in de titel van zijn bundels tot uiting:
Nuange en andere gedichten (1995) suggereert
„nu", „ange", „nu-ange", „nuage", „nuance".
Een eerdere bundel uit 1972 heet Anarchipel.
Renaat Ramon merkt daarbij gevat op: „De taal
is een anarchipel van woorden, de dichter gaat
er als een anarchist mee om, als een dissident."
(p. 51) De eerste cyclus eruit draagt als titel
„Hommage a la Peirefection", een zinspeling
op het oeuvre van de schilder Luc Peire waarmee Van der Hoeven zich verwant voelt. Peire
wordt de schilder van het verticalisme genoemd
en ook Van der Hoeven is de dichter van lange
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en smalle gedichten, constateert Ramon (p. 50).
De relatie tot kunstenaars met wie hij zich verwant voelt (Luc Peire, Paul Klee, Mondriaan) of
tot muziekstijlen waardoor hij aangesproken
wordt, zoals de jazz, maakt een integrerend deel
uit van Van der Hoevens poezie.
Een andere nooit opdrogende bron van inspiratie is Spanje, waar de dichter al vier decennia lang geregeld verblijft. Vanaf de bundel
Lecina je land (1961) is Spanje als een filigraan
in het dichterlijk oeuvre van Jan van der Hoeven aanwezig. Spanje is voor hem geen leuk
decor voor anekdotische reisgedichten, maar
een klimaat en een landschap dat hem in staat
stelt de ervaring van het meest elementaire van
het bestaan: water vuur lucht en aarde op een
zo ingrijpend mogelijke en toch haast vanzelfsprekend wijze telkens opnieuw te benoemen.
Behalve de taal en Spanje is ook de liefde een
centraal thema in de poezie van schrijver, reiziger, zeiler en performer Jan van der Hoeven. In
de cyclus Nuange is hij in al die gedaanten tegelijk aanwezig. De lezer treft er een maker van
gedichten in aan wiens techniek (enjambement, apokoinou, metaforiek, verwijzing naar
gewaardeerde voorgangers, woordspelingen) altijd zichtbaar is, nooit hinderlijk wordt, altijd
een verrassend effect heeft dat verder reikt dan
het zie-eens-hoe-knap-ik-de-taal-manipuleer.
Door de lectuur van Van der Hoevens poezie verandert de lezer ongemerkt van een geamuseerd getuige van een taalspel in een ingewijde in de essentie van de dingen, de kern van
het bestaan.
Van der Hoeven is een bescheiden dichter.
Zijn dichterlijk credo is een tautologische variant van de sloganeske uitspraak met eeuwigheidspretentie „Wie schrijft, die blijft". Dat
credo luidt: Wie schrijft, die schrijft (p. 174)
en dat doet hij gedreven, scherpzinnig en origineel. De bloemlezing in de fraaie reeks Dichters van nu zorgt ervoor dat zijn poezie dan
toch blijft. Binnen handbereik.
Joris Gerits
(samensteller), Bloemlezing uit de poezie van
Jan van der Hoeven, Poeziecentrum, Gent, 2000, 255 p.
RENAAT RAMON

Lopen met Van Lennep
Dagboek van zijn voetreis door Nederland
in de zomer van 1823
In de zomer van 1823, na de Franse tijd en
voor de Industriele revolutie, halverwege het
Wener Congres en de Tiendaagse Veldtocht,

trokken twee jonge Leidse academievrienden,
25 en 21 jaar oud, er drie maanden op uit om te
zien hoe het vaderland er voor stond. Te voet.
Ze lieten zich, gerecommandeerd door hun
welgestelde ouders en hun hoogleraren, in provinciesteden door de dominee, de dokter, de
notaris uitnodigen en waar mogelijk zelfs feteren. Bij herbergiers wisten ze door handig gebruik te maken van hun afkomst de mooiste
kamers te versieren. De oudste van dit edele
tweetal was de zoon van niemand minder dan
Gijsbert Karel, de graaf van Hogendorp die in
1815 Koning Willem I aan het bewind van het
met Belgie verenigde Nederland gebracht had.
De jongste, telg van een patricisch hoofdstedelijk geslacht en volgens zijn kleinzoon, tevens
zijn biograaf, gezegend met een „aangenaam
uiterlijk, hoofse manieren, geestige conversatie
en aangeboren welwillendheid" - wat wil een
mens nog meer -, was Jacob van Lennep. Geen
wonder dat de notabelen van Zwolle tot Zierikzee, van Bolsward tot Den Bosch zich zulk
hoog bezoek graag lieten welgevallen. Van Hogendorp bleef treurig genoeg zijn leven lang de
zoon van zijn vader, zijn reisgenoot werd als
schrijver van Ferdinand Huyck en Klaasje Zevenster een van de populairste schrijvers van
zijn tijd. Zijn naam is nog steeds bekend, zij
het als die van de bezorger van andermans
werk: Vondels volledige werken, De Gedichten
van De Schoolmeester, Multatuli's Max Havelaar. De provinciale fine fleur begeleidde het
sportieve, leergierige, arrogante duo naar gevangenissen, opvoedingsgestichten, bedelaarskolonies, scholen, pronkte er 's avonds mee in
de societeit en 's zondags in de kerk. Iedere
preek werd door de vrome studentjes van commentaar voorzien: goed maar te nederig, heel
stichtelijk, pedant, goed uitgewerkt.
Hun vriendschap overleefde de paar duizend kilometer te voet niet. De jonge graaf van
Hogendorp, die met Van Lennep toch honderd
dagen lief en leed had gedeeld, had ergens in de
Achterhoek advocaat voor hem gemaakt en in
de dronkenschap die daar op volgde, had hij de
rugzak van zijn vriend er maar bij genomen.
Toen Hogendorp vier jaar later in Amsterdam
kwam wonen, voelde Jacob zich verplicht hem
een beleefdheidsbezoek te brengen. „Gelukkig
vond ik v. H. niet te huis", noteerde hij diezelfde avond tot zijn kennelijke opluchting in
zijn dagboek. Paaltjens had een gedicht over de
teloorgang van zo'n knapenvriendschap kun-

nen schrijven. Jacob was inmiddels genezen van zijn religieuze dweepzucht, maar Dirk
allerminst. Dat is volgens Van
Lennep de reden waarom hij
zijn oude vriend liever niet
meer onder ogen kwam.
De reis werd overigens niet
geheel te voet afgelegd. Naarmate de tocht vorderde, werd
gemakkelijker een beroep gedaan op postkoets of diligence.
De tocht voerde hen in grote
lijnen van Amsterdam naar
Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Den Bosch en Middel- Bij de 25e verjaardag van J. van Lennep in de Letterkundige hemel:
burg. De reizigers beoordelen Van Lennep (rechts): „Wat zeggen ze daar beneden van me? Lezen ze me
daar en elders niet alleen de nog?"
mate van stichtelijkheid van Bode: „Ze hebben het vertellen, het schertsen en het lachen verleerd; - ze
alleen maar Grrroote Kunst".
de aangehoorde preken - dat doen
Betje Wolff: „Kom Kom, dat komt wel weer terecht..."
spreekt voor aanhangers van
Bilderdijk en sympathisanten
naar de societeit, waar wij aan een tafeltje vol
met het Reveil, een orthodox-protestantse oprijnwijn gingen zitten. Tussen het jonge
wekkingsbeweging, wel vanzelf maar ook de
nichtje en mij kwam door uitbreiding van het
stand van zaken in de scholen, gevangenissen,
gezelschap een heel mooi meisje zitten, toevalbedelaarshuizen, Huizen van Bewaring en derlig een juffrouw Van der Burg van Lichtenberg,
gelijke. Ze geven ook college in de volksaard
en dus met onze familie bekend." ZO zou het,
van de bewoners van de bezochte provincies.
krijg je de indruk, volgens de jongelui altijd en
Vooral de Friezen moeten het ontgelden. Voor
overal moeten zijn: met ons soort mensen oneen modale Fries, aldus Van Lennep, staat er
der elkaar, onder het genot van een goed glas,
's morgens voor het ontbijt al een glas jenever
en vooral ook in de directe nabijheid van een
klaar. Vervolgens verzwelgt hij een tiental kopfraai specimen van het vrouwelijk geslacht,
jes koffie of thee, waarna hij de bitterfles te
want daar had in elk geval Van Lennep nog
baat neemt, ondertussen stinkende baaitabak
meer belangstelling voor dan voor de noden
rokend. Niet lang daarna verschijnt de madera
van de armen in de inrichtingen of de econo- en dan zijn we nog lang niet aan het avondmische stagnatie in Enkhuizen of Stavoren.
eten toe. De beide studenten zelf hielden het
Op bijna iedere bladzijde geeft hij uiting aan
wat hun consumptiepatroon betreft vooral bij
zijn ongeveinsd enthousiasme voor vrijwel
rijnwijn, koteletten, zes eieren tegelijk en, inelke vertegenwoordiger van de schone sekse. In
dien voorradig, meikersen. Jaagt een Fries
Bolsward zijn de meisjes mooi, in Sneek hebdoorgaans „Liederlijke genieting, lage wellust,
ben de vrouwen goede figuren - maar ook het
tomeloze losbandigheid, smerige zedelooskoele en stijve dat aan Friese vrouwen eigen is,
heid" na, Groningers deugen evenmin. Die
voegt de 21-jarige connaisseur er aan toe -, in
zijn grof. Maar Van Lennep vindt dat dat nog
Meppel kruist een jongedame zijn pad van wie
wel te verontschuldigen is: ze komen immers
de hoge japon met tegenzin haar aantrekkenooit in beschaafde gewesten.
lijke vooruitstekende borsten bedekt, in KamEen kenmerkend citaat uit het reisdagboek
pen is voor hem de dochter van de herbergier
is het volgende. De wandelaars, inmiddels
een van de aantrekkelijkste vrouwen die hij
bijna aan hun laatste, veertiende, week begonooit gezien heeft. En zo voort en zo verder.
nen, zijn in Goes beland en hebben daar met
Van Lennep schreef zijn dagboek in de
de advocaat Blaubeen, een academievriend van
vorm van brieven aan zijn vier jaar jongere zusVan Hogendorp, een kunstkabinet bekeken.
ter Antje, dan kon die ze thuis voorlezen. Te„Hierna haalden wij de dames of en wandelden
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–

a)

rug in Amsterdam maakte hij er een doorlopende tekst van, die overigens pas in 1942, en
dat nog niet eens in z'n geheel, werd gepubliceerd. Om onduidelijke redenen wisselt hij
proza met poezie, althans met rijmen, of - meer
dan gerijmel is het meestal niet. Zoals een retorische tirade tegen de „ondoordachte mensenliefde" die een uitvloeisel is van de verfoeilijke
heersende liberale tijdgeest, waar een instelling
als de bedelaarskolonie Ommerschans een,
zijns inziens wrange, vrucht van is:
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Jullie die door medelijden worden gedreven,
jullie menen dat de gift door jullie gegeven,
voor jullie naasten een zegen zal zijn!
Maar snood worden jullie bedrogen door de
Misleid zijn jullie die door liefdegaven [schijn.
de schamele armoe menen te helpen
haar troost en bijstand willen bieden,
de droevige kommer willen verzachten,
ja zelfs, met verenigde krachten
de ellende helemaal verdwenen willen zien.

Al dat wandelen - de enige sport die hij beoefende; zelfs jagen en schaatsen waren aan
hem nooit besteed - zorgde ervoor dat Van
Lennep tot op hoge leeftijd gezond bleef. Op
63-jarige leeftijd hadden zijn ledematen, aldus
zijn biograaf, nog niets van hun vroegere vlugheid en lenigheid verloren. Hij demonstreerde
dat op een zomerdag in 1865, ruim veertig jaar
na zijn voettocht, door te Nancy met zijn voet
de hoed van het hoofd te lichten. Tandenloos
inmiddels, dat wel. Ten overstaan van een jong
meisje natuurlijk, want hij bleef zijn leven lang
een praktiserend charmeur.
Lopen met Van Lennep is voortreffelijk in- en
uitgeleid door twee kenners van het negentiende-eeuwse Nederland bij uitstek, Geert Mak
en Marita Mathijsen. Ze karakteriseren het
voor-industriele vaderland met zijn dichtgetimmerde standenmaatschappij, zijn allesdoordringende godsdienstigheid, zijn bekrompen
regionalisme en zijn reusachtig pauperprobleem voorbeeldig: de lezer krijgt alle achtergrondinformatie die hij nodig heeft om het verslag geboeid en geamuseerd te kunnen blijven
lezen. Mathijsen heeft het dagboek ook hertaald. Speciale vermelding verdient de keuze
van de talrijke grotendeels contemporaine illustraties. Misschien had, behalve een kaart waarop de afgelegde route precies te volgen was geweest als ware het het Pieterpad, een enkel extra

voetnootje geen kwaad gekund. Kent U de
schilder Hodges en weet U aan wat voor wiel
onze grote vlootvoogd De Ruyter in Vlissingen
gedraaid heeft?
Anton Korteweg
De zomer van 1823, Lopen met Van Lennep, Dagboek van zijn
voetreis door Nederland, bezorgd door GEERT MAK en MARITA
MATHIJSEN, Waanders Uitgevers, Zwolle, 2000, 287 p.

Volmaakt want onvolmaakt

Meer dan eens heeft Louis Paul Boon in
zijn stukjes in de krant en bij gelegenheid zelfs
in De Kapellekensbaan de intentie geopperd
een roman te schrijven die uitsluitend uit
krantenartikelen zou bestaan. Het is er nooit
van gekomen. Wel baseerde hij (het lange gedicht) De kleine Eva uit de Kromme Bijlstraat
(1956) en (de roman) De meisjes van Jesses
(1973) op reele feiten. En iedereen herinnert
zich de afbiezing van de pagina's van Menuet
(1955) met knipsels over gruwelijke feiten die
de hoofdfiguur heeft verzameld. Het dichtst
komt hij in de buurt van zijn bedoelingen als
hij in de zomer van 1963 het plan formuleert
zijn knipsels over de Christine Keeler-affaire
te versnipperen „en opnieuw aan elkaar te
plakken tot een soort roman. Ik plak dat alles
rechts van het papier, en links schrijf ik er mij
mogelijke en onmogelijke commentaren bij."
Ook dit draait anders uit. Het begint ermee dat hij de hele zaak reconstrueert in een
verhaal, wat als verslag van de feiten al erg on.betrouwbaar is. In de nazomer van 1963 laat
Boon weten dat hij er „haast een hele roman"
over heeft geschreven, „De nieuwe lady's hamilton". Het vriendinnetje van Christine
Keeler, Mandy Rice-Davies, had zich in een
opwelling van trots en inzicht in haar onverwachte macht namelijk voorgenomen de reputatie van lady Hamilton, de invloedrijke
minnares van Lord Nelson, naar de kroon te
steken. Drie fragmenten uit deze tekst publiceert Boon in zijn cursiefjes.
Begin 1964 herwerkt hij de tekst. Hij verplaatst de handeling naar het oosten, voert
een „Opperbevelhebber" en een „Grootmogool" ten tonele en laat het hele verhaal vertellen door Pomponneke, een personage dat
hij in een vervolgverhaal in Vooruit in 1960 al
eens in de filmwereld had laten evolueren.
Deze nieuwe versie noemt hij „Het boek Jezebel". In april en mei 1964 verschijnen er zes
stukken uit in zijn cursiefjes. Dan niets meer.

Pas in januari 1967 haalt
Boon de tekst weer van onder
het stof om er wat van te maken. Hij situeert deze nu in het
Vlaanderen van 1885, vervangt
Pomponneke door Petit-Fleurke, een Lolitafiguurtje dat hij al
eens in een verhaal gebruikt
had, en hij laat „Boontje" het
verhaal vertellen. Tussen januari en mei 1967 maakt hij er
namelijk vierentwintig „Boontjes" mee. En dan houdt hij er
abrupt weer mee op. Niet omdat het materiaal op was, want
in de nalatenschap zat nog
een heel stuk dat nog niet tot
Boontjes herschreven was. Wel,
volgens Kris Humbeeck, omdat Boon in die tijd onder
steeds grotere druk komt te
staan om zich maatschappelijk
te engageren en zijn tijd en aandacht niet te verbeuzelen.
In 1977 kijkt Boon in een
cursiefje nog eens terug op de
onderneming, maar dan heeft
hij de fut niet meer om er nog
eens aan te beginnen. De hele
Profumo-affaire, waarin een
Brits minister van defensie de
gunsten van een hoertje bleek
te delen met een Russische
marineattache, wat uitdijde
tot een zedenschandaal dat het
Britse establishment op zijn L.P. Boon (1912-1979) - Foto Paul van den Abeele.
grondvesten deed daveren, was
toen alweer lang geen nieuws
al zijn teksten par force literair of ideologisch
meer.
gesacraliseerd worden. Johan Dierinck ziet in
Het boek Jezebel bleef dus onafgewerkt. De
Het boek Jezebel een „allegorische zedenroteksteditie, bezorgd door Johan Dierinck en
man" die zou passen in Boons grote ideologiBritt Kennis, bevat dus een stuk waarin Boon
sche concept over de naderende ondergang
als een romancerende kroniekschrijver de feivan de westerse beschaving. Daarvoor hecht
ten uit de actualiteit op een rijtje zet, onder de
hij te veel waarde aan een (een) uitlating van
titel „De nieuwe lady's Hamilton", de vierenBoon in het manuscript, een krulletje in de
twintig Boontjes waarin hij die eerste versie
staart van wat voor de rest voor Boon eigenherwerkte, en „het reeds geschreven gedeelte
lijk een lekker verhaal was. Boon zegt (dan
niet meer verwerkt in stukjes."
nog als vertelster Pomponneke): „Wat toch geWat is de waarde van deze tekst? Die is Touwoon een lichtzinnig verhaal over een paar
ter documentair. Hij laat zien hoe Boon
lichtzinnige meisjes wil blijven, krijgt ongeknipte en plakte en steeds weer herschreef.
Boon is niet ten onrechte een gecanoniseerde
vraagd soms de allure van een Shakespeariaans
auteur, maar we moeten toch opletten dat niet
drama. Soms geloof ik mijn eigen pen niet. Ik
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wil alleen maar met wat gepaste ironie over
mijn vriendin Jezebel schrijven, maar onbewust heb ik het gevoel of ik de boodschapper
ben van de nakende ondergang onzer beschaving."
Veel meer dan op zedelijk verval ligt de nadruk inderdaad op de ironie van dit verhaal.
Met een grijns op zijn gezicht kleurt Boon het
zo in dat een paar ondernemende jonge meiden in Londen, speels en los in de omgang,
zonder het te beseffen met de macht van hun
mooie lichaam en hun seksualiteit de fundamenten van het hele koninkrijk vermurwden
en het hele zo gedegen geachte establishment
aan het wankelen brachten toen de pers erover
heen viel. Dat zal hem aangesproken hebben:
zo'n Lolita of Pomponneke of Petit-Fleurke
of Jezebel of Mieke Maaike of noem maar op
en de immanente macht die hun ongeremde
seksualiteit hun verleent, een geducht tegenwicht voor de geinstitutionaliseerde macht.
Het „Shakespeariaans drama" daarin, dat is
dat van John Profumo, van macht die door
zwakheid en menselijkheid jammerlijk ten val
komt. Maar Profumo, onder welke namen hij
ook optreedt in de opeenvolgende versies,
speelt nooit meer dan een bijrol. In twee versies schrijft Boon: „Wat ons interesseert is het
lady Hamilton-kompleks, en niet het in gevaar brengen van het Atlantisch Pakt." Geen
politiek of ideologie, maar seksuele passie en
speels verworven macht.
Veel moeilijker, maar toch ook niet onmogelijk, is het om De Kapellekensbaan en Zomer
te Ter-Muren over het paard te tillen. Jos Muyres promoveerde in 1995 op de ontstaansgeschiedenis van Boons magnum opus en vulde
dit werk nu aan tot een „biografie van een
tweeluik": het ontstaan en de langdurige herwerking van het manuscript, de contacten van
Boon met uitgevers, de druktechnische geschiedenis van de twee boeken, de receptie en
de belangstelling ervoor tot nu bijna vijftig
jaar nadat ze verschenen. Soms saai, waar bijvoorbeeld, zoals dat hoort in een proefschrift,
verschillende versies met elkaar worden vergeleken, zonder dat die verschillen wezenlijk
iets uitmaken in het definitieve geheel. Maar
meestal interessant, bijvoorbeeld omdat terugkijken op „hoe het groeide" een heel ander
perspectief oplevert. In beide gevallen duurde
het drie jaar na de ondertekening van het contract met de Arbeiderspers voor de boeken

ook verschenen. In beide gevallen werd de
voorziene eerste oplage zo goed als gehalveerd: slechts 1500 in plaats van 3000 exemplaren voor De Kapellekensbaan. Ondertussen
zijn er in zevenentwintig edities 143.750
exemplaren van gedrukt. Het smalend verwijt
aan Angele Manteau, nog altijd: dat ze zo'n
succesrijk Vlaams boek weigerde en het naar
Nederland liet versassen. Maar Boon verkocht
toen niet, ook niet in Nederland. Het duurt
tot halverwege de jaren zestig, zo blijkt o.a. uit
de uitstekende en bijzonder nauwkeurige documentatie van Muyres, voor er wat schot
komt in de verkoop en de oplagen enige duizenden exemplaren belopen. Dat heeft onder
meer, en wellicht niet in de eerste plaats, te
maken met Boons groeiende bekendheid als
televisiepersoonlijkheid, maar ook met blijvende terughoudendheid in de acceptatie van
zijn poetica, de moeizame verheldering van
zijn schijnbaar chaotische werkwijze, en
vooral de trage totstandkoming van een consensus over de verdienste van Boons werk. En
dan is er het fenomeen dat een consensus,
zodra hij ontstaat, zichzelf gaat versterken. Tekenend is de ommekeer in de appreciatie van
Kees Fens. Bij de publicatie van Zomer te TerMuren schrijft hij dat dit boek „nog chaotischer" is dan De Kapellekensbaan, dat Boon
„al zijn gedachten en gevoelens maar uitbraakt" en dat men „aan het eind van het
boek na veel gegeeuw met een complete chaos
zit (...) . En met de grote vraag: wat wil Louis
Paul Boon nu eigenlijk?" In 1972 noemt hij
De Kapellekensbaan „een der weinige heel
grote romans in de Nederlandstalige literatuur." Vijftig jaar en bijna 150.000 exemplaren later is het heel moeilijk het uitgeversrisico van toen nog juist in te schatten. Het
succes was niet te voorzien.
Dit perspectief, deze vooral in academische
kringen zichzelf versterkende consensus wil
de lectuur van het boek wel eens vertekenen.
Als toemaatje bij zijn studie presenteert Jos
Muyres nog „Tegen beter weten in: een constructieve lezing van De Kapellekensbaan en
Zomer te Ter-Muren". Samengevat komt zijn
lezing erop neer dat Boon in de tweede en volgende versies niet het verhaal van Ondineke,
dat aan de basis van het boek lag, onderbrak
om er bedenkingen over het schrijven van dit
boek en van romans in het algemeen tussen te
voegen. Boon zou een nieuw boek begonnen

zijn over het schrijven van boeken, waarin
stukken uit het verhaal van Ondineke verwerkt werden. Een omgekeerd perspectief.
Dit nuanceert het belang van wat altijd als de
„rode draad" door het boek werd gezien.
Daar kan ik nog inkomen. Dan wijst Muyres
op contradicties en onduidelijkheden. Dat
Boon in de beide boeken „verschillende poètica's in praktijk (heeft) gebracht, die op elkaar
botsen en een hybride karakter aan het boek
verlenen." Dat de visie op de werkelijkheid in
Zomer te Ter-Muren „nog minder eenduidig"
is dan die in De Kapellekensbaan. Dat Boon
wat verward raakt in de weerspiegeling in diverse personages (die soms ook nog eens van
naam veranderen) van de schrijver die blijft
schrijven, hoewel hij al doende steeds meer
beseft hoe nutteloos zijn onderneming is. Dat
Zomer te Ter-Muren eigenlijk niet afgewerkt is.
Enzovoort, ik kan het niet allemaal citeren.
De conclusie bij dit alles luidt dan dat er voor
dit alles geen uitkomst is, en dat het boek
daardoor heerlijk „polyinterpretabel" is, het
ultieme bewijs van (postmoderne) grootheid.
Aah, die poèticale dooddoener. Boons magnum opus kan niet gewoon een tikkeltje onvolmaakt zijn, het is volmaakt ()mat het onvolmaakt is.
Kom, laat ons Boon grondig lezen, maar
hoeden wij er ons voor om via welke kromme
redeneringen ook steevast tot dezelfde obligate conclusie te willen komen. Boon mag
zich terecht verheugen op een ruime wetenschappelijke belangstelling voor zijn leven en
werk, maar hij moet niet per se heilig verklaard worden.
Jos Borre
J. DIERINCK & B. KENNIS (ed.),

Louis Paul Boon. Het boek Jezebel, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 236 p.
JOS MUYRES, Moderniseren en conformeren. Biografie van een
tweeluik: „De Kapellekensbaan" en „Zomer te Ter-Muren" ,
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 303 p.

Friese verhalen

In 1994 verscheen de tweetalige Spiegel van
de Friese poezie van de 17e eeuw tot heden. Voor
het proza is daar nu bijgekomen het Fries stamboek van Alpita de Jong, een geheel Nederlandstalige verzameling van ruim 70 teksten
uit de Friese literatuur van de afgelopen 500
jaar, omkaderd door een helder voorwoord, informatieve noten en beknopte schrijversbiografieen, opgaaf van secundaire literatuur en

primaire bronnen (echter niet altijd met het
eerste jaar van publicatie), en een kaart van
Friesland. De nadruk ligt in deze bloemlezing
geheel op de Friese literatuur. We vinden hier
dus geen schrijvers als Piet Paaltjens, Simon
Vestdijk, Gerard Reve, Gerrit Krol en Rudi van
Dantzig, die in het Nederlands over Friesland
geschreven hebben en die wel zijn opgenomen
in de geografisch-thematische bloemlezing
Fries Letterland (1987) van Pieter Terpstra. Een
ander verschil met Terpstra's bloemlezing is
dat veel vertalingen speciaal voor dit stamboek
nieuw gemaakt zijn. Tegenover het gangbare
beeld van een literatuur die voornamelijk uit
volksverhalen en streekromans bestaat laat
deze nieuwe bloemlezing daarmee de creatieve
veelzijdigheid en de literaire kwaliteit uitkomen van de opgenomen verhalen, waarvan
ruim de helft afkomstig is uit de twintigste
eeuw
De bloemlezing is ingedeeld in vier grote
perioden. In de eerste periode (1500-1780) was
Friesland nog autonoom binnen de Republiek,
met een eigen buitenlandse politiek, een eigen
machtscentrum rond het stadhouderlijk hof
in Leeuwarden, en een eigen universiteit in Franeker. We vinden hier naast wetsteksten, een
boerenalmanak en een geschiedenis van Friesland ook Gysbert Japicx' uitleg van de Friese
spelling. De vroege Friese Verlichting is vertegenwoordigd door Balthasar Bekker en zijn
door geheel Europa vermaard geworden bestrijding van het bijgeloof en het geloof aan
heksen, tovenarij en wonderen in De betoverde wergild (1691). Jammer genoeg ontbreekt
daarnaast een fragment uit het Dagboek van
verlossingen 1693-1745 van de Dokkumer
vroedvrouw Catharina Schrader. Wel is er de
oorsprongsmythe van Friso, Koning der Gangariden en Prasiaten (1741) van Willem van
Haren.

In de tweede periode (1780-1880) valt het
verlies van de politieke zelfstandigheid, maar
ook de opkomst van de Friese Beweging en
haar door de Romantiek geinspireerde ideologie van de Friese identiteit (zie Goffe Jensma,
Het rode tasje van Salverda, 1998). Deze periode wordt gedomineerd door de verhalen
van de gebroeders Halbertsma, de Friese Tijl
Uilenspiegel van de populaire volksschrijver
Waling Dijkstra, en het beroemde Thet Oera
Linda Bok uit 1872, alweer een oorsprongsmythe, waar Rudy Kousbroek nog eens vrolijk de
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spot mee heeft gedreven in twee stukken over
„West-Groningen" in De logologische ruimte
(1984).
In de derde periode (1880-1940) krijgt het literaire leven in Friesland, na de agrarische depressie van eind 19e eeuw, een nieuwe impuls
vanuit de Jongfriese beweging. In deze periode
vinden we verhalen van armoe en sociale strijd,
allereerst van de dichter, advocaat en SDAPleider Pieter Jelles Troelstra, en verder ook van
Reinder Brolsma, Simke Kloosterman en
Theun de Vries. Ook vinden we hier het verhaal van de Friese KNIL-soldaat „Bjinse, de
fuselier" van Nyckle Haisma.
De vierde periode (1940-2000) opent met
een fragment uit de roman Drie getuigen (1944)
van Sjoerd Leiker, mede-oprichter van de verzetsuitgeverij De Bezige Bi j. De bezetting en de
Tweede Wereldoorlog komen verder alleen aan
bod in het spannende verhaal van de huiszoeking en arrestatie in De Fuik (1966) van Rink
van der Velde. Ik miste hier het aangrijpende
verhaal „Een fatsoenlijke vent" van Tiny Mulder, over een mislukkend dubbelspel en de
angst en schuldgevoelens waarmee dat gepaard
gaat (te vinden in de Friestalige oorlogsbloemlezing Skeind ferline, 1990).
Het stamboek laat goed zien wat een levendig bedrijf het sinds de oorlog in de Friese literatuur is. Naast historische romans als Elbrich
(1947-'49) van Ype Poortinga en Toch ook een
mens (1961) van Ypk fan der Fear vinden we
hier de jeugdherinneringen van de dichter en
journalist Fedde Schurer. De jaren zestig vormen een duidelijke waterscheiding, hier gemarkeerd door het experimentele verhaal „of
het moest zijn dat" van Hessel Miedema, en
het verhaal „De rode roos", over seksueel ontwaken op het Friese boerenland, van Anne
Wadman, een belangrijk, maar onder Nederlandstaligen nauwelijks bekend dichter, essayist en romanschrijver, wiens werk zowel in
1952 als opnieuw in 1989 bekroond werd met
de Gysbert Japicx-prijs. Daarna volgen de vermakelijke pop-thriller Komme dy kepers?
(1969) van Reinder van der Leest, de sociaalkritische verhalen van Bokwerder Belang, en
het vrolijk-erotische Sacramentsdag (1995) van
Piter Boersma. In de verhalen van deze schrijvers komen we flink wat vrijgevochten Friese
vrouwen tegen, wilde boerinnen, tovenaressen, vrijende meisjes, provinciale vamps en
spannende hoeren. Pas in de twintigste eeuw

zijn Friese vrouwen zelf gaan schrijven, en dat
heeft prachtige verhalen en romans opgeleverd. Een zevental is hier opgenomen, en daarvan noem ik speciaal het verhaal van de emigrantenvrouwen in de Friese diaspora uit Een
mooie leeftijd (1992) van Tiny Mulder, en dat
van de onafhankelijke feministe Maaike Hoogland in Een week en een dag (1985) van Baukje
Miedema.
Tussen de vier perioden in zijn verder nog
een tiental traditionele volksverhalen opgenomen - over Friso en koning Radboud, over
Menno Simons en de tovenares van Surhuisterveen, over de gevaarlijke smid van Eernewoude. Er bestaat een interessante spanning
tussen Balthasar Bekkers bestrijding van het
bijgeloof en daartegenover het voortleven in
deze volksverhalen van luchtgeesten, aardmannetjes, dwaallichten, spookverschijningen, toverkunsten en wonderbaarlijke gebeurtenissen. Een belangrijke bron is hier de grote
verzameling Friese volksverhalen van Ype
Poortenga, De ring van het licht (1977), in het
Nederlands vertaald door Theun de Vries.
In deze volksverhalen zit eenzelfde levendige verbeelding als in het eigentijdse reincarnatie-verhaal „Dakpannen" (1993) van Hylkje
Goinga. Ook het ongekunstelde en ongekuiste
taalgebruik ervan keert terug in de meer literaire verhalen in dit stamboek. Vergeleken bij
de Nederlandse staat de Friese literatuur veel
dichter bij de gesproken volkstaal en de orale
cultuur van verhalenvertellers. Er is daar een
vrijheid te vinden die een grote literaire kracht
is, en zo schrijft Trinus Riemersma, de Friese
Louis Paul Boon, een levend Fries dat veel
schandaal heeft gegeven, bijvoorbeeld in zijn
debuutroman Fabryk (1964). Om een indruk te
geven van zijn werk citeer ik hier een van de
mooiste teksten uit het hele boek, een fragment uit zijn roman De Rode Kater (1993), in
de vertaling van Jabik Veenbaas. Let op de
vaart en de spanning van dit verhaal, en het plezier waarmee het geschreven is. Lees, geniet,
leer Fries en geniet verder:
„Baldgrim is de eerste rode kater, de stamvader van alle rode katers. Aan het einde van de
vijftiende eeuw vertoefde hij hier op aarde in
beestachtige gestalte, koos iemand tot leerling
en voer op ten hemel. Wilt u weten wie Baldwin is, kijk dan naar de eerste de beste rode kater. Kijk hoe hij het poesje besluipt. Hij worstelt zich onder de heg door, springt door de

steeg. Het poesje trekt zich langzaam terug,
vlak langs de goudsbloemen. De kater loopt
op fluwelen pootjes, dichterbij, dichterbij. Een
sprong! Kijk naar het sierlijke lichaam, de poten uitgestrekt, het lijf slank en gespannen. Op
het harde, harige zakje kronkelt het taps toelopende fluitje. Mis! De goudsbloemen slaan tegen de grond. Het poesje springt tegen de
schutting naast de steeg op, haakt de nagels in
de balk, hijst zich op en kuiert over de balk
naar de dakgoot van de schuur en klautert dan
naar de nok. Ze gaat zitten, fatsoeneert haar
staart om de voorpoten heen. Poesmooi.
Miauw! De kater likt zich het kwijl van de bek,
trekt voor hij de sprong waagt het uitstekende
en windvangende fluitje terug, legt de haren
plat op zijn rug en springt. Terwijl de kater
springt, rent de poes de dakpannen af en ze laat
zich uit de goot in het aardappelloof vallen. De
kater stuift over de bovenste schuttingbalk, de
dakpannen op, over de nok, de dakpannen af
en springt in de aardappels. Het poesje is de
greppel door gehuppeld en steekt dan tussen
de sjalotten en zomerwortels door de akker
over naar de stokbonen. De kater wint terrein
doordat hij de akker schuin oversteekt tussen
de tuinbonen door, die hem tevens aan de ogen
van het poesje onttrekken. Vlakbij stormt hij
ineens op haar af. Het fluitje is alweer taps. De
felle nagels haken het poesje in haar rugvel.
Een schril gejank, het poesje springt in de stokken, maar mist en valt de kater recht op zijn
donder. De kater zakt door zijn poten maar
veert meteen weer op om het poesje na te zetten, dat er nu met grote sprongen dwars over
de akkers vandoor gaat. Haastig, te haastig om
een kunstwerk te scheppen, springt de kater
met een stijlloze sprong over het met lapjes
versierde stuk draad en stoot het taps toelopende fluitje. De pijn maakt hem feller, zijn
ogen worden groener dan groen. Waar is dat
kreng? Onder de steegdeur door. Ze is in een
halve cirkel gelopen, de kater neemt de str.aal.
Onder de deur door, daar zit ze, op de bagagedrager van een roestige oude fiets. Met een
sprong van zo'n meter of vier zit hij boven op
d'r. De poes jankt en kronkelt, de kater krabt,
bijt en delft met het taps toelopende fluitje.
Raak! Hier jij, daar jij, rotzak, mispunt, hoer,
hoer, hu-hoer-hu-hoer-hu-hoe-hu-hoe-hu-hoetsjiiippt. Het poesje rukt zich los uit de machteloze klauwen en springt over zadel en stuur.
De kater tuimelt van de bagagedrager, over

fietstas en kettingkast, en ziet voordat hij mooi
op zijn pootjes terechtkomt dat het roestige
oude kreng van een fiets er een van het merk
Union is."
Reinier Salverda
Fries Stamboek. 500 jaar proza uit Friesland, samengesteld
door Alpita de Jong, Contact, Amsterdam/Antwerpen,
2000, 599 p.

Na de ontploffing

Meteen na de capitulatie van Japan barstte
in het toenmalige Nederlands-India de dekolonisatie in alle hevigheid los. Nog net voor
het einde van de oorlog was de vrije Republiek
Indonesia uitgeroepen en dat wilden de Nederlanders niet accepteren. Tussen 1947 en '49
vonden in dat kader de zogenoemde „politionele acties" plaats. Tegenover de Nederlandse
troepen stond een geImproviseerd leger, dat
de nog jonge Republiek moest beschermen.
Voor de Indonesiers waren de Nederlandse
soldaten vooral de belagers van de nieuw verworven vrijheid, voor de Nederlanders waren
deze tegenstanders echter niet meer dan opstandelingen.
Ondanks de moderne wapens en de overmacht in materieel opzicht aan Nederlandse
kant, bleek de guerillatactiek van de Indonesiers succesvol. Bovendien konden ze opgaan
in de bevolking en zo als het ware onzichtbaar
worden.
Onder de Nederlandse troepen bevonden
zich veel oorlogsvrijwilligers. Een van hen
was de nu als dichter bekende Jan Eijkelboom.
Over deze periode op Java schreef hij het verhaal „De terugtocht", dat hij in 1953 publiceerde in het literaire tijdschrift Libertinage.
Het was een opmerkelijk debuut. Dat blijkt
bijvoorbeeld als het een plaats krijgt in de prestigieuze „Oost-Indische Spiegel", die in 1972
was samengesteld door Rob Nieuwenhuys. In
deze geschiedenis van de Indisch-Nederlandse
letterkunde, bleef het niet bij een vermelding.
Nieuwenhuys noemt het „een aangrijpend
verhaal voor wie achter de woorden en tussen
de regels door kan lezen." Daarnaast prijst
hij de ingehouden toon, die volgens hem „de
enige manier (is) om een complex van de
meest tegenstrijdige gevoelens van geluk en afkeer, van medelijden, schuld en verraad de
baas te worden." Een mooi begin dus voor
een jonge auteur. Maar het liep anders.
Eijkelboom kwam in de journalistiek te-
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recht, en leek verloren voor de
literatuur. Dat duurde tot 1979,
dus 26 jaar later, toen debuteerde hij opnieuw, maar nu als
dichter. Zijn eerste bundel had
al meteen succes; hij werd een
gevestigde dichter die in 2000
zijn zevende bundel publiceerde. In dat jaar verscheen tot veler verrassing opnieuw een prozaboek, waarin de inmiddels
75 jarige schrijver na al die jaren de draad weer oppakt. Het
gaat om een bundel verhalen
onder de titel Het krtjgsbedrill; die opent met „De terugtocht" uit 1953. Daaraan
zijn nieuwe verhalen toegevoegd en een eerder gepubliceerd gedicht. Uiterlijk bestaat
er een duidelijke samenhang;
het militaire bedrijf vormt Jan Eijkelboom ( 0 1926) - Foto David Samyn.
meestal de achtergrond en dan
vooral de eerder genoemde politionele acties.
Hiermee moet hij konvooien begeleiden over
Ik vind het van durf getuigen om na zoveel
wegen die zijn ondermijnd door bommen. De
tijd nieuw werk naast het zo geprezen oudere
tegenstander kan deze op het juiste moment
te zetten. Je kunt je immers afvragen of er geen
tot ontploffing brengen. Op een keer rijdt zijn
niveauverschil optreedt. Met andere woorden:
carrier in een trechter die zo'n bom net voor
zullen de toegevoegde teksten wel overeind
hem in de weg heeft geslagen. Het loopt goed
blijven naast het bekende verhaal? Dat geldt
af; wat kleine verwondingen door de loodvoor de opbouw, de plot, maar vooral de stijl
recht in de lucht geslingerde stenen en aarden de daardoor opgeroepen wereld van toen.
kluiten. Een onbelangrijke hoofdwond is het
Het verhaal uit 1953 gaat over de verhouenige dat 's avonds zichtbaar blijkt.
ding tussen een Nederlandse sergeant en een
In het nieuwe verhaal „Het nest" lezen we
Javaans meisje, dat hij in een bordeel ontmoet
opnieuw een incident met een „brencarrier".
en vervolgens zoveel mogelijk bij zich houdt.
Ook nu rijdt deze in een kuil en ligt daar „als
In het begin is er slechts sprake van een zekere
een gave metalen doos (...), rond en warm als
verliefdheid, maar later moet hij toegeven dat
een nest (...)." De inzittenden, dus ook de verhij van haar houdt.
teller zijn ongedeerd. Maar dan gebeurt er iets
Na een periode van geluk, blijkt dat ze door
anders. Als Jacob, de hoofdpersoon „uit de
de inlandse bevolking als een collaborateur
kuil, uit dat nest" is geklommen, weet hij
wordt beschouwd. Dan komt ook het moment
twee dingen heel zeker: „hij was onkwetsbaar,
naderbij, waarop hij terug moet keren naar
en de rest van zijn leven zou een grote vakanNederland. Ze voelt zich verraden en wordt
tie zijn." Die openbaring tekent zijn verdere
geestesziek. Hij bezoekt haar nog een keer en
bestaan: hij maakt noch zijn studie, noch zijn
vlucht dan als het ware; „zonder om te kijken".
vele banen af. „En altijd was er de feestelijke
Zowel de verteller als het meisje krijgen gaanbegeleiding van de fles en het glas". Als hij ladeweg een zekere geheimzinnigheid. Er zijn geter een levensgevaarlijke ziekte krijgt, weet hij
voelens en overwegingen die de lezer, zeker
toch zeker dat hij die zal overleven. „En hij
meer tegen het eind, zelf moet invullen.
overleefde ook."
Expliciet is de verteller echter over zijn
Het incident wordt omlijst door een tocht
tochten met zijn afdeling zogenoemde carriers
die hem langs het huis van zijn grootouders
„een soort ijzeren bakken op rupsbanden".
voert, dat door de moderne tijd met haar

zandwallen en nieuwe wegen bijna niet te vinden is. Dit is wellicht het andere nest, waaruit
hij voortkomt. Het verminkte landschap doet
denken aan gedichten die Eijkelboom eerder
en ook in dezelfde tijd schreef, zoals „o, en
voorgoed" uit „Het arsenaal", waarin het
„soevereine overzicht / (is) verzand tot opgehoogd terrein." Het geheel is opgebouwd via
flash-backs, terwijl het taalgebruik iets meer
hedendaags is. Daarnaast leren we het innerlijk van de hoofdfiguur redelijk goed kennen.
Verschillen met het oudere werk dus. Belangrijker is dat het indruk maakt en je bij blijft.
Dat geldt eveneens voor het slotverhaal;
„De opmars". Ook hier is de carrier weer een
belangrijk motief. De sergeant E., die hier de
hoofdpersoon is, neemt deel aan het binnentrekken van vijandelijk gebied. Net als in de andere verhalen, blijft de tegenstander, geheel in
overeenstemming met de toegepaste guerillatactiek, vrijwel onzichtbaar. De opmars, die
veelal uit wachten bestaat, vindt in een soort
niemandsland plaats. Maar dat is gedeeltelijk
schijn, want opnieuw spelen mijnen een rol.
Nu wordt de carrier van E. zelf getroffen. Hij is
opnieuw ongedeerd, maar een van de andere inzittenden is dodelijk getroffen en sterft. De aalmoezenier merkt op „dat het gezicht van de
soldaat geel begon te worden; dan weet je dat ze
doodgaan, voegde hij er (-) aan toe". Het zijn
bijna dezelfde woorden als in het gedicht
„Kennis van zaken" uit de bundel Hora incerta waarmee de schrijver in 1993 een vrijwel
identieke situatie benadert. De beelden moeten
hem lang hebben achtervolgd en dat terwijl het
alweer zolang geleden is gebeurd, zoals
Eijkelboom aan het eind van het verhaal vermeldt. Nog in de bijna vergeten tijd dat je als
man niet een soldaat kon troosten door hem
aan je borst te drukken, zoals de hoofdpersoon
doet. Een reactie, die overigens van groei, van
rijpheid getuigt. Zo suggereert het gevolg van
de ontploffing gaandeweg een ontwikkeling.
Uit dit alles blijkt in elk geval dat tussen
het vroeger gepubliceerde verhaal en de nu
toegevoegde teksten nauwelijks sprake is van
een niveauverschil. Zo wordt de eerder genoemde moed van de schrijver beloond en
hebben we er een verhalenbundel aan te danken, die de moeite alleszins waard is.
Kees van 't Hof
J. EIJKELBOOM, Het

Krijgsbedrijf Vijf benaderingen, De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2000, 112 p.

De taal van lichaam en landschap

Maarten Doorman is filosoof. Hij is poeziecriticus. Najaar 2000 werd hij voor vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar literaire kritiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hij volgt daar Hugo Bousset op. Recentelijk
verscheen Kloppend heden, zijn vijfde dichtbundel.
Doormans vorige dichtbundel Afstandsbediening van katoen (1995) was weliswaar niet
doorgecomponeerd, maar vertoonde wel een
grotere innerlijke samenhang dan zijn andere
bundels. Die valt temeer op nu Doorman met
Kloppend heden weer teruggaat naar zijn oorspronkelijke aanpak. Verzen van diverse thematiek, aanpak en kwaliteit zijn ondergebracht in afdelingen van wisselende omvang.
Kloppend heden brengt beeldgedichten, een
hommage aan Hugo Claus, uitbundige erotische gedichten in diens stijl, een parodie op
rappoezie en een parodie op Paul van Ostaijen,
een woordspelig rouwgedicht, een klankdicht,
een licht gedicht over een tocht met de veerpont dat effectief refereert aan de mythologie,
wat ironische levenswijsheden, en enkele poeticale gedichten. In een bundel waarin hun samenkomen meer reden heeft dan dat ze door
dezelfde kaft omsloten zijn, geven gedichten
elkaar extra kwaliteit. Ondanks het feit dat
Kloppend heden gedichten bevat die tot de
sterkste behoren die Doorman tot nu toe
schreef, stelt de bundel als geheel daarom teleur.
Afstandsbediening van katoen werd gedragen door een cultuurfilosofische scepsis
aangaande de heersende mentaliteit in Nederland en de verschijnselen die de hedendaagse cultuur in de rijke westerse landen
tekenen. Het Nederlandse landschap had in
Doormans eerdere bundels nog een positieve pers. De ordening van populieren, kanalen en riet noemde hij „Opengewerkte
weidsheid". In zo'n landschap kun je ademhalen. In Afstandbediening beschrijft Doorman diezelfde ordening als benauwend. Nederland is voor hem het resultaat van een ziekelijke ordeningsdwang. Waar het toeval de
orde dreigt te verstoren, worden de plooien
met nieuwe regels gladgestreken. Wij prijzen onszelf als een pluralistische samenleving. Voor Doorman stinkt deze eigenroem.
Hij ziet alleen eenheidsworst. Een van zijn
gedichten eindigt zo:

Maarten Doorman ( 0 1957) Foto Roeland Fossen.

Onverminderd waist infrastructuur ondertussen
elk uur elke meter op orde, kantoren huizen
jzwaar
en huizen kantoren, lag dit land niet plompverIloren
plat, het zou diep gebukt gaan onder gezwoeg van
eensgezindwoningen, gevulde eenrichtingsborden
amechtige eenvormigheid die deze
zelfgenoegzaamheid wasemt.

De hedendaagse cultuur neemt Doorman
in deze bundel onder andere op de korrel in
een gedicht over de lichaamscultus, een gedicht
over de oorlog op de Balkan en gedichten over
de massamedia. Een daarvan is een representatie in taal van een uurtje zappen, gemaakt in de
traditie van Barbarber readymades. In het gedicht waaruit de titel afkomstig is, schetst een
man zijn leven in zijn elektronische bedoeninkje van modem, fax en computer. Plots ziet
hij een glimp van zijn geliefde. Tegenover de
kunstmatige wereld ervaart hij die van het reele
contact met een ander mens. Het katoen dat de
geliefde aan heeft, of uitdoet, herinnert hem
aan zijn lichamelijk bestaan. Hij smeekt haar
van die katoenen „afstandsbediening" gebruik
te maken.
Deze zinnenprikkelende verbeelding van
een geliefde als stoorzender in de elektronische

wereld belooft de mogelijkheid van een authentieke, niet door techniek bemiddelde ervaring. Het is op die belofte dat Maarten Doorman zich in Kloppend heden verder waagt. De
hommage aan Hugo Claus in deze bundel
(„Het profiel stamt van een Romeinse Keizer /
Zijn beide ballen zijn van ijzer") zal Been toeval
zijn. Claus is de meester van de erotische poezie waarin de woordmacht zo groot is, dat er
niet besmuikt over de lichamelijke kanten van
de liefde hoeft te worden gedaan. Aan dat taalvermogen dat Claus soms een hele bundel
ontvouwt, herinnert de cyclus „Goddelijke
proporties" die het hoogtepunt vormt van
Doormans bundel.
Kloppend heden blijkt in de cyclus de vervulling van de „afstandsbediening van katoen".
Het hart klopt. De hartstochtelijke, lichamelijke taal doet het kloppend leven gevoelen. De
afstand is opgeheven, de elektronische bemiddeling is ingeruild voor ongegeneerde lichamelijkheid. Die blijkt het tegendeel van de lichamelijkheid van het met sport en apparaten
gecultiveerde lichaam dat Doorman eerder ironiseerde. Hij evoceert hier de liefde in de mythische termen die ook Claus zo lief zijn. Het
derde gedicht uit de cyclus:
Het is nemen mijn lief en bezetten mijn brandvan tepel en kruis in de legerstede [schat
het is zoete rook uit het schroeiende bos
aan de tweesprong glinsterend ingesneden
en het is als het verre gegrom dat meezong
in nat gras waar je tong is langsgegleden
en het gaan van de trom met zijn roffel
van waarom en gel* om de lieve vrede
van het strelen als je dreigt
ik kom, kom mijn lief
bied mij je gulden snede

Liefde is oorlog, strijd. Liefde is een elementaire drift. Op kunstige wijze schrijft Doorman de taal van het lichaam en de taal van het
landschap ineen. Ook de mise-en-scene is die
van een oerlandschap. Dat onderstreept het
anti-stadse, anti-technologische in zijn perceptie van authenticiteit. Tegelijk is de poezie van
deze liefde geenszins primitief. Die taalmacht
verheft de „primitiviteit" tot een kunstzinnig
fenomeen. En de cyclus brengt zelf die verbinding van deze vorm van authenticiteit met de
kunst aan, door aan het slot van elk van zijn
vier gedichten „gulden snede" als beeld te ge-

bruiken voor het vrouwelijk geslachtsdeel. De
„gulden snede" is de uitdrukking voor de
„goddelijke proporties" in de klassieke schilderkunst.
Veel andere gedichten in Kloppend heden halen helaas niet dit niveau van taalbewustzijn en
taaldichtheid. Doorman kan soms flauwe
woordspelingen niet laten. Zoals hij in zijn vorige bundel van „eensgezindwoningen" sprak,
tsjilpen hier mussen „woord en brand". Een levensles als de volgende is zowel door zijn gebrekkige formulering als zijn kneuterigheid of
flauwe ironie niet aan mij besteed:
Komen 's nachts langs de weg
het stopteken en de alcoholtest
omdat je grootgedronken bent
dan is het van uitademen
een kunst maken geblazen:
het is niet erin
maar eromheen
dat is de kunst
en het leven.
Hans Groenewegen
Kloppend heden, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2000, 52 p.

MAARTEN DOORMAN,

Zwierende rokken rond het kampvuur
Eind 2000 verscheen bij Querido de debuutroman Vuur van Bart Koubaa. Helemaal
onbekend was deze Vlaming niet. In 1988

won hij onder zijn ware naam Bart Vandenbossche met de groep Ze Noiz Humo' s gerenommeerde Rockrally. Wellicht heeft die bekendheid ertoe bijgedragen dat Vuur al een
week na zijn verschijnen massaal gerecenseerd
werd.
„In 1968 werd een op de tweeendertig postbodes door een hond gebeten en werd ik geboren onder het sterrenbeeld vissen. Ik werd Kuda
genoemd naar mijn grootvader, de Indier die
over het vuur liep. Naar het schijnt zijn mijn
voeten er het eerst uitgekomen. De oude Bux
zag er een teken in en hij ging zich over mij ontfermen, ik zou zijn opvolger worden." (p. 34).
Dit fragment zou het begin van de roman kunnen zijn, al is het dit niet. Wel is het de aanleiding tot het verhaal van de jonge zigeuner Kuda
Bux over de grootvader naar wie hij vernoemd
is. Een verhaal dat niet rechtlijnig-(chrono)logisch verteld wordt, maar zoals het Kuda,

Bart Koubaa (01968).

would-be verteller/chroniqueur van het leven
in het zigeunerkamp, voor de geest komt. Dit
van-de-hak-op-de-tak-vertellen maakt niet alleen een van de charmes van het boek uit, maar
geeft het ook een merkwaardig realistisch trekje. De lezer vormt zich langzaam een beeld van
de zigeunergrootvader, een eigen beeld, zoals
we doen als we ons iemand moeten voorstellen
die we slechts kennen van „horen zeggen".
Terzelfder tijd is dit realisme merkwaardig omdat het leven in het kamp en vooral dat van de
grootvader, zich meer dan eens aan de regels van
de logica en het realistisch denken onttrekt.
Het zou te ver gaan en Koubaa onrecht aandoen om dit „magisch realisme" te noemen,
het heeft meer iets weg van het magische tintje
dat zo typisch is bij veel Zuid-Amerikaanse auteurs en sluit perfect aan bij het (cliche)-beeld
dat wij van zigeuners hebben. Koubaa speelt
met die cliches, zonder echter zelf in banaliteiten of stereotypen te vervallen. „Ik heb nooit
begrepen hoe het komt dat ik stenen kan laten
vliegen", zegt de jonge Kuda op p. 137, „alleen
stenen, met een simpele bierfles lukt het me
niet (....). (ik weet alleen) dat het iets is wat ik
van opa Bux heb meegekregen; 'Steen, steen,
steen,' en hup de steen is weg en hij trekt me
mee naar het vuur waar zij omheen zitten zoals
ze altijd zitten. De gitaren zingen en de handen
klappen eigentijds. De danseressen draaien en
zwaaien en kronkelen hun notenbruine armen
tot vlammende krullen, een nieuw verhaal gaat
verder."
De verhalen over opa Bux spelen een centrale rol in het boek. Naar aloude traditie
komen de zigeuners van het kamp elke avond
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samen rond het vuur en dan worden heldendaden opgepoetst. Soms is de geloofwaardigheid ver te zoeken, maar wat doet het ertoe,
de verhalen worden verteld, dus ze bestaan
en ze geven samen met de anekdotes van de jonge Kuda over het kampleven, zijn relatie tot zijn
grootvader en zijn liefde voor het meisje Zoe
wier hart hij met de hulp van zijn opa stapsgewijs verovert, het boek een hilarisch karakter.
Soms neigt het naar slapstick, maar door het
momentane karakter doet dat geen afbreuk aan
de sfeer van het boek. „Op de dag van de opnames (opa Bux doet mee aan een televisiequiz,
GW) reden we in karavaan naar de stad. Ik
zat naast hem in de zwarte Mercedes van
mijn vader. Mijn moeder en tante wasmachine,
mijn peetmoeder, reden met de Perals mee,
omdat grootvader op zijn gemak wilde zitten
en tijdelijk een koelkast op de plaats naast mijn
vader had laten installeren. Onderweg vloog
de motorkap van de auto open waardoor mijn
vader van de weg raakte en Fernando, die altijd stomdronken achter het stuur zat, hem
zonder na te denken volgde en tegen ons
vlamde." (p. 13).
Maar het boek is meer dan dat. Het is ook
een ode aan het leven en de liefde, en aan de tradities die ondanks de generatieverschillen en conflicten worden doorgegeven van grootvader op kleinzoon. De niet altijd evidente liefde
tussen de jonge en de oude man wordt op eenvoudige wijze, zonder veel woorden maar met
treffende anekdotes weergegeven, wat het
boek, ondanks alle humor en kolder, uiteindelijk heel teder maakt: „Ik liet het bad vollopen
en vroeg me of wie opa zou komen bezoeken,
maar ik had niet veel tijd om na te denken want
hij zat alweer te roepen, dat hij problemen had
met zijn schoenen, dat ik de veters veel te stevig had gestrikt. Ik hielp hem met het uitkleden en ondersteunde hem tot aan de badkuip.
`Verdomme Kuda, wat is dat sop heet'. Ik liet
hem zachtjes zakken en draaide de koudwaterkraan open. `Waar is dat voor nodig zeg', en hij
trok zijn knie weg vanonder de koude straal.
`Het was toch te heet, ik heb gewoon...' (...) Ik
waste zijn rug en zijn voeten, zijn heilige voeten. Hij zat wat te murmelen en in het water te
pletsen als een klein kind. In deze situatie had
ik hem eigenlijk volledig in mijn macht, ik
glimlachte." (p. 23).
BART KOUBAA,

Gerti Wouters
Vuur, Querido, Amsterdam, 2000, 165 p.

Beeldende kunst
Henri Berssenbrugge,
schoonheid en niets dan dat
Er verscheen een machtig boek met de
foto's van Henri Berssenbrugge tegelijk met
een grote tentoonstelling in de Rotterdamse
Kunsthal. De foto's lijken gepoederd, badend
in een droge artistieke nevel. De haastige kijker
zal het werk picturaal noemen, verwijzend
naar de periode rond de vorige eeuwwisseling
waarbij de kunstfotografen de neiging hadden
om hun foto's schilderachtig te maken. Maar
dit werk is niet gemaakt voor haastige kijkers.
Het vraagt enige moeite om vertrouwd te raken met deze foto's en dingen te zien die anders zijn en specifiek: Hollands en nobel.
Henri Berssenbrugge (Rotterdam 1873 Goirle 1959) heeft een lange periode van de fotogeschiedenis meegemaakt. Tijdens Bressenbrugges actieve periode als fotograaf heeft zijn
werk een serieuze maar gestage evolutie meegemaakt vanuit een steeds veranderend gevoel
voor schoonheid. Nederlanders hebben de
Eerste Wereldoorlog niet echt meegemaakt en
daardoor zijn de foto's uit die periode en
vooral de periode erna anders dan bij de oorlogvoerende Buren. Zijn foto's hebben geen
weet van Dada en agressie. De schoonheid hier
lijkt nog enige eeuwigheidswaarde te hebben.
Van zijn veertiende tot de leeftijd van 27 jaar
volgde Henri Berssenbrugge - in stukken en
brokken, want tussendoor werkte hij nog en
vervulde hij enige legerdienst - lessen aan de
Rotterdamse academie voor schone kunsten
en techniek. In die tijd leerde men aan de academies het werk van de meesters kopieren en
kweekte men enige vaardigheid in het maken
van composities en tekenen en schilderen naar
gipsen beelden en levende modellers. De mensen die deze lessen volgden, waren voor de rest
van hun leven bevrucht met hetgeen we de
grammatica van de klassieke vormgeving kunnen noemen. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Het werkt een zekere verstarring in de
hand, maar brengt ook vaardigheid, waardigheid en een geruststellende goede smaak bij.
Wat Berssenbrugge ooit moge fotograferen, alles zal „verschoond" worden.
Berssenbrugge noemt zichzelf aanvankelijk
afwisselend schilder en fotograaf. Eigenlijk is
hij beide: de beelden die hij maakt ontstaan uit

een fotografisch beeld dat nadien verwerkt wordt tot een
object dat er qua vormgeving
en presentatie uitziet als een
beeldend kunstwerk. Daartoe
gebruikt hij een reeks zogezegd
nobele fotografische technieken. De combinatie tussen artistieke visie en technische
vaardigheid maken zijn werk
professioneel en duur, geschikt
om te verkopen en te bewaren.
Het zijn geen snapshots, maar
werkstukken, die enige ontroering en bewondering opwekken. Hij slaagt er in om een zeker monopolie te krijgen op
een techniek van de Duitse fotograaf Erwin Quedenfieldt,
maar hij kent tegelijk de hele
resem fotografische technieken
van zijn tijd. In de donkere
kamer laat hij zich helpen door
assistenten die zelf niet te
veel ambitie hebben. Hij beschermt zijn artistieke imago,
het is zijn lust en zijn leven.
Tijdens de belangrijkste periode van zijn actieve leven
werkt Henri Berssenbrugge in
zijn studio aan de Zeestraat 65
in Den Haag. Op deze plek Henri Berssenbrugge, „Nieuwe Maas, Rotterdam", ca. 1935, ontwikwerkte vroeger al een ver- kelgelatinezilverdruk op „Gevalux"-papier, 39,9 x 29,9 cm, Collectie
Gemeentearchief Rotterdam.
maard fotograaf en was tegelijk
ook een gerenommeerde kunstveel van deze foto's (bijvoorbeeld die van de inhandel gevestigd. Hij richt de appartementen
tussen verwoeste stad Rotterdam) een docuen studio's modieus in, de architectuurtijdmentaire waarde hebben, is dat een nevenverschriften van zijn tijd schrijven erover: „men
schijnsel dat zeker geen prioriteit was voor de
krijgt er een bad van zachte kleuren". Aan de
fotograaf.
Zeestraat was ook (en is nog steeds) het beDe kunst van Henri Berssenbrugge was geroemde panorama Mesdag te zien en er waren
baseerd op weglaten. Eigenlijk is dit de essentie
veel kunsthandelaars werkzaam. Op die mavan de fotografie: keuzes maken. Met een grote
nier lokt hij het burgerlijke en artistieke pucamera stelt hij alleen scherp op een stuk van
bliek van de stad, alsook de acteurs (die niet alzijn onderwerp, de andere elementen in beeld
tijd de rekening betalen).
worden dan onscherp. Met behulp van het
Hij maakt portretten in opdracht, fotogralicht laat hij onderdelen van het beeld zo donfeert de typische landschappen van Brabant,
ker worden dat ze slechts een silhouet zijn, de
Rotterdam, volkse gebruiken, zigeuners, menkijker wordt dan niet afgeleid door elementen
sen in de drukke stad, de nacht, folkloristische
die niets ter zake doen. Als hij een portret
evenementen, theater, dansers, naakten, stillemaakt, toont hij enkel het gezicht of een stuk
vens, handen en zichzelf. Henri Berssenbrugge
van het gezicht. De foto is niet overdreven
was naarstig, een man van weinig woorden tenscherp, vooral de grote karakteristieke omzij men hem vragen stelde over zijn werk. Als

439

C
a)

0C
0

a)

a)
co

tografiegeschiedenis. Dit boek is tegelijk haar
proefschrift. Ingeborg T. Leijerzapf heeft het
met gratie en wetenschappelijke ernst geschreven, zonder pathos. Zo krijgt Henri Berssenbrugge een mooie, tamelijk hoge sokkel in de
galerij van de Nederlandse fotografie.
Johan de Vos
en HARM BOTMAN, Henri Berssenbrugge, Walburg Pers, 2001, 352 p.

INGEBORG T. LEIJERZAPF

Het verschijnsel Hammacher

Henri Berssenbrugge, „The Mask. Wy Magito,
danseres met masker", ca. 1926,
ontwikkelgelatinezilverdruk, 29,6 x 23,6 cm,
Collectie SDCF, Universiteit Leiden.

trekken worden duidelijk weergegeven: zo tekent hij het gezicht. De achtergrond wordt
doorgaans een effen viak van een grijstoon die
een mooi contrast maakt met het gezicht, een
enkele keer zien we op de achtergrond een motief. En de gehele foto wordt ingelijst in een onscherpe rand. Elke afdruk wordt ten slotte met
de grootste zorg geprint op speciaal papier, en
omgeven met een passe-partout en een lijst.
Uiteindelijk staan de foto's niet alleen voor
zichzelf, ze zijn tegelijk - lichtjes overmoedig een symbool.
Toen na de jaren twintig de picturale fotografie al had afgedaan in Europa, nam Berssenbrugge ook de eigenheid van de modernistische fotografie over: hij gebruikte teksten,
industriele voorwerpen en eigentijdse situaties
als onderwerp voor zijn foto's. Hij hield de camera scheef, maakt fotogrammen en solarisaties. Op die manier sloot hij zich aan bij de
nieuwe mode, maar dan wel met de verworvenheden van zijn kiassieke opleiding en inborst. Zo komt het dat het werk van Henri
Berssenbrugge een tamelijk homogene eenheid vormt.
Het boek en de belangstelling voor Henri
Berssenbrugge is voornamelijk het werk van
Ingeborg T. Leijerzapf. Deze vrouw is als curator van het prentenkabinet en het documentatiecentrum van de Universiteit van Leiden een
autoriteit op het gebied van de Nederlandse fo-

Het gebeurt maar zelden dat het onderwerp
van een dissertatie bij de verdediging ervan aanwezig kan zijn; dit was het geval in 2000 aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Het onderwerp van de thesis was de vruchtbare kunsthistorische auteur en oud-museumdirecteur A.M.
Hammacher. Nadat Peter de Ruiter zijn dissertatie had verdedigd, nam, voor velen onverwacht, de 102-jarige Hammacher het woord.
Hij sprak zoals altijd zonder stemverheffing,
met een natuurlijk gezag. Iedere aanwezige besefte getuige te zijn van een bijzondere gebeurtenis. Eerst zal ik nu aan de hand van het proefschrift de figuur van Hammacher proberen te
schetsen en daarna het boek zelf, A.M. Hammacher: kunst als levensessentie, bespreken.
A.M. Hammacher werd in december 1897
in Middelburg geboren uit een luthers geslacht
dat in de achttiende eeuw met meer dan 20.000
geloofsgenoten uit Salzburg werd verdreven.
Vanwege de overgevoelige aard van het kind
hielden de bezorgde ouders er rekening mee
dat hun eerste zoon misschien niet oud zou
worden. Bram Hammacher had een gretige
maar ook een brede culturele belangstelling;
hij las poezie, onder meer Gezelle, bezocht
tentoonstellingen en speelde viool. Door een
toeval verhuisde hij als student Notarieel
Recht naar Utrecht. Daar werd hij in 1919
kunst- en literatuurcriticus van het Utrechtsch
Dagblad. In 1927 kreeg hij de kans over te stappen naar de landelijke Nieuwe Rotterdamsche
Courant; de literaire bijdragen hierin van Karel
van de Woestijne bewonderde hij al jaren vanwege hun vanzelfsprekende eenheid van literatuur en Leven. Ondertussen publiceerde hij
sinds 1921 in De Gids en vanaf 1922 in het algemeen culturele Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, waarvan hij met J.G. van Gelder redacteur zou worden.
De kunstenaars over wie hij al vroeg schreef
en die hij door de jaren heen trouw zou blijven

volgen, waren onder meer de
teruggetrokken schilder Floris
Verster, de beeldhouwer John
Radecker, de monumentale
kunstenaars Antoon der Kinderen en R.N. Roland Ho1st.
Maar ook de schilderes Charley
Toorop en de uit Hongarije afkomstige, in Parijs gevestigde
beeldhouwer Joseph Czaky.
Over vier van hen zou hij
zijn waardering neerleggen in
een monografie: Der Kinderen
(1932), Riidecker (1940), Verster
(1946) en Charley Toorop (1952).

Hammachers vroege teksten tonen veel invloed van de
literaire tachtigers en hun
woordkunst; ook in zijn latere, soberder geschreven boe- A.M. Hammacher in het „domein" van Giuliano Gori in Celle, bij
ken is het duidelijk dat de taal Pistoia, met sculpturen van Magdalena Abakanowicz, 1990 - Foto Vincent
zijn artistieke instrument is. Everarts.
Voor zijn monografie over de
Japan, en omdat er in verschillende talen van
schilder Eduard Karsen en zijn vader Kaspar
hem monografieen over Van Gogh versche(1947) ontving hij de nationale P.C.-Hooftprijs
nen, bijvoorbeeld in 1953 in Milaan, in 1957 in
voor literatuur.
Keulen en in New York in 1961 met vertalinHoewel Hammacher bij een schilder vrijgen in het Duits en het Frans.
wel altijd aandacht besteedt aan het palet, de
Voor een beperkter publiek is A.M. Hamverfstreek en de compositie, benadert hij het
macher vooral de schepper van de internatiokunstwerk eerder van binnenuit dan van buinale beeldentuin van het huidige KrOiler-Milltenaf. Het is vooral de eenheid van de artistieke
ler Museum, een schepping die tot stand kwam
creatie in relatie tot de mens achter het werk
ondanks forse tegenwerking van een bureaudie hem boeit. Het kunstwerk zo dicht nadecratische overheid. Geen enkel groot museum
ren dat het wonder van het scheppingsmoment
in Nederland had zich gespecialiseerd in beeldzich openvouwt, dat is wat hem beweegt.
houwkunst. In de loop van de jaren wist HamDaarom heet het boek van Peter de Ruiter ook
macher voor Otterlo werken te verwerven van
A.M. Hammacher: kunst als levensessentie; de
Rodin, Bourdelle, Duchamp-Villon; van Artoevoeging is een citaat uit een tekst over Charchipenko, Gonzalez, Lipchitz en Zadkine; van
ley Toorop. Hammacher beziet de kunstenaar
Barbara Hepworth en Henry Moore. En ook
bij voorkeur in een breed verband: binnen zijn
van Permeke, Oscar Jespers, Jean Arp en Mageneratie, een streven, een stroming. Bovenrino Marini. Met heel wat kunstenaars ontdien verwacht hij van beeldende kunst in prinstond een persoonlijke relatie. Een ander gecipe dat ze bevestigt in het bestaan, al denkt hij
volg van zijn betrokkenheid was soms, na een
veel te genuanceerd om dat zo onverholen uit
toewijding van jaren, een monografie. Zo
te spreken. In het Duitse expressionisme van
verscheen in 1958 zijn indringende Barbara
Die Briicke met zijn sombere levensvisie heeft
Hepworth in drie talen, in 1960 Lipchitz in het
hij zich mede om die reden nooit verdiept.
Nederlands en het Engels, in 1969 in het EnIn 1947 kreeg Hammacher de leiding van
gels Marino Marini.
het Rijksmuseum Kr011er-Muller in Otterlo
Het als tijdelijk bedoelde, betrekkelijk inmet zijn befaamde collectie Van Goghs. Voor
tieme Rijksmuseum Kr011er-Muller met zijn
het grote publiek is zijn naam verbonden
aangename verhoudingen en lichtval was in
geraakt met die van Van Gogh, omdat hij met
1936-'37 ontworpen door Henry van de Velde.
delen van de collectie de wereld afreisde, tot in

Deze Belgische architect en
vormgever voltooide aan het
einde van zijn lange leven in
overleg met Hammacher een
beeldenzaal als overgang naar
de beeldentuin. Op zijn beurt
schreef Hammacher na het
overlijden van de architect De
wereld van Henry van de Velde,

dat in 1967 prachtig verzorgd
verscheen in het Nederlands,
het Frans en het Duits.
Ondertussen was Hammacher al aan het schrijven aan
wat voor veel sculptuurliefhebbers zijn magnum opus is:
The Evolution of Modern Sculpture, Tradition and Innovation,

(New York 1969), waarvan een Tekening van Niki de Saint Phalle, met paaswensen aan Bram en Renilde
Franse en een Duitse vertaling Hammacher, 1976 - Foto Vincent Everarts.
verscheen en in 1988 een aangevulde herdruk. In dit grote
1969 een dag in de week hoogleraar was in de
overzichtswerk laat de auteur onder meer zien
kunstgeschiedenis.
wat de ene ruimtelijk werkende kunstenaar
De stof werd verdeeld over vier hoofdstukvan de andere kon leren en waarin daarnaast
ken: I Beginnend schrijverschap, II Oude en
zijn eigenheid schuilt.
moderne kunst, III Het Rijksmuseum Kr011erHammachers meest verspreide boek werd
Muller en IV Passie voor schrijven. De vier
Rene Magritte; de monografie over deze intrigehoofdstukken presenteren de contacten, actirende Belgische surrealist verscheen in 1973 in
viteiten en publicaties chronologisch. InteresNew York. In 1985 gaf Abrams er edities van
sant zijn onder veel anderen de figuren van de
uit in het Frans, Duits, Italiaans, het Pools,
alleen in kleine kring bekende filosoof Jan
Russisch en Japans. Geen kunsthistoricus of
Stempels en de auteur en journalist Frits Hopkunstcriticus van ons taalgebied bereikte zoman. In het laatste hoofdstuk komen nieuwe
veel lezers. Weinig auteurs oogstten bij de kuncontacten en boekpublicaties aan de orde.
stenaars zoveel bewondering. Door de indrinDaar laat de auteur bijvoorbeeld zien dat
gende aandacht voor het kunstwerk, waarvan
Hammachers huwelijk met de Belgische
hij probeerde de essentie te ontraadselen om
kunsthistorica Renilde van den Brande hem op
deze aan anderen te kunnen doorgeven, verhet spoor van Magritte zette. Maar wanneer in
diende A.M. Hammacher het ten volle zelf ondit hoofdstuk Charley Toorop, Lipchitz, Hepderwerp van een monografie te worden.
worth en Marini opnieuw aan de orde komen,
Het boek van Peter de Ruiter, A.M. Hamieder nog wel onder een eigen tussenkopje, bemacher: kunst als levensessentie berust op gedekruipt de lezer het gevoel op herhalingsoefegen onderzoek. De publicaties van Hammaning gestuurd te worden. Te meer omdat de ticher van 1921 tot en met 2000 biedt de auteur
tel „Passie voor schrijven" op het hele boek
aan in een lange lijst, terwijl die van het
van toepassing is.
Utrechtsch Dagblad en de Nieuwe RotterdamDankzij zijn archiefonderzoek kan Peter de
sche Courant afzonderlijk zijn gerubriceerd.
Ruiter te voorschijn komen met tekenende ciHij raadpleegde archieven en interviewde betaten uit brieven. In het geval van R.N. Roland
halve Hammacher zelf ook andere betrokkeHolst kruiden die zijn tekst meer dan eens op
nen. Zijn promotor, prof. dr. Carel Blotkamp,
smakelijke wijze. Roland Holst verdient het
was in Delft aan de Technische Hogeschool
echter volstrekt niet om voortdurend aangedrie jaar wetenschappelijk assistent geweest
duid te worden met de denigrerende term
van Hammacher, toen hij daar van 1952 tot
„sierkunstenaar", ook al was hij hoogleraar in

de „monumentale en versierende schilderkunst".
Clichematig taalgebruik is een euvel waar
de lezer regelmatig op stuit. Al te vaak mag
een feit niet onvermeld blijven, dient iets
onderstreept te worden of is iemand geen onbekende. Ook is er sprake van de „nodige" belangstelling en zelfs van „het nodige oponthoud". De man die mede om zijn stilistisch
vermogen de P.C.-Hooftprijs verwierf had
sterker proza verdiend.
Waardevol blijft, dat Peter de Ruiter een
breed onderzoek verrichtte -geen diep- naar
een heel bijzonder verschijnsel van onze twintigste-eeuwse cultuur. Dat verschijnsel dat
mij en veel anderen boeit, heet A.M. Hammacher.
Jose Boyens
PETER DE RUITER,

A.M. Hammacher: kunst als levensessentie,

De Prom, Baarn, 2000, 608 p.

Hedendaagse architecten in Nederland
en Vlaanderen
Na twee boeken over respectievelijk hedendaagse schilders en beeldhouwers in Nederland en Vlaanderen, verscheen er onlangs een
over bouwkunst, getiteld Hedendaagse architecten in Nederland en Vlaanderen.

Het stramien van de publicaties is identiek:
na een inleidend essay met een typering van
de situatie in Nederland en Vlaanderen volgt
een reeks profielen. Als een soort gids geven
deze boeken, beknopt en helder, een snel inzicht in de overeenkomsten en verschillen van
de Nederlandse en Vlaamse cultuur. De profielen of portretten kleuren deze algemene inleidingen: de persoonlijke demarches van de
architecten komen erin tot uitdrukking. Ongeacht de legitimiteit van deze of gene geselecteerde architect, doorbreken de zestien
portretten het „beeld" van de huidige architectuursituatie in de Lage Landen. Het toevoegen van een droge lijst met gegevens qua
opleiding, realisaties en zelfs telefoonnummers, maakt het boek in zekere zin tot een
soort collectieve portfolio. Een promotieboek
dus voor wie op zoek gaat naar een of andere
architect uit de olympiade der Lage Landen.
Over het opzet van dit stramien kan men
daarom bedenkingen hebben. In het geval van
Hedendaagse architecten in Nederland en
Vlaanderen zou men zich bovendien kunnen

afvragen: is het niet uiteindelijk de architec-

tuur die de architect overleeft en de architectuurcultuur die het gezicht van een land of
een streek bepaalt? Met andere woorden, is
vanuit historisch oogpunt de architectuur niet
belangrijker dan de architecten?
Deze bedenkingen hebben te maken met
het feit dat in de afgelopen jaren op het vlak
van de hedendaagse architectuur een interessante en intense culturele uitwisseling heeft
plaatsgevonden tussen Nederland en Vlaanderen. Vlaamse architecten krijgen belangrijke
opdrachten toebedeeld in Nederland. Ook
het omgekeerde geldt. Zo heeft Willem-Jan
Neutelings het optimistisch Nederlands modernisme ingang doen vinden in Vlaanderen.
Het is ook verwonderlijk dat een figuur als
Xaveer de Geyter in dit boek ontbreekt. Jarenlang werkte hij samen met het Office for
Metropolitan Architecture van Rem Koolhaas
in Rotterdam. De Geyter vormde trouwens
samen met Beel en de Nederlanders Neutelings en Karstenberg in de jaren tachtig nog
het Team Hoogpoort. Te meer omdat De
Geyter voor vernieuwing kiest, en resoluut de
opvatting verwerpt dat architectuur een zaak
is van nationaliteit of volksaard.
Hans Ibelings & Francis Strauven schrijven elk een inleidende tekst waarin ze de
kleine geschiedenis reconstrueren van de toch
wel zeer verschillende architectuurculturen
in Nederland en Vlaanderen. Het boek steunt
echter voornamelijk op de portrettering van
tien Nederlandse en zes Vlaamse architecten(-teams).
In zijn inleidende tekst behandelt Ibelings
vluchtig wat intussen bekendstaat als het succesverhaal van de Nederlandse architectuur.
Zonder enig onderscheid wordt iemand als
Rem Koolhaas, omwille van zijn architectuur
en geschriften internationaal gewaardeerd als
een historische vernieuwer van de hedendaagse architectuur, geplaatst naast een postmoderne nar als Sjoerd Sjoeters. Leuk! Zeker
voor wie altijd weer van iets anders houdt,
maar het leidt er wel toe dat Hans Ibelings in
zijn inleidend verhaal over de vele gedaanten
van het modernisme in Nederland tot de banale slotsom komt dat veel Nederlandse architecten zich niet specifiek onderscheiden van
collega's in het buitenland, en dat daarom, en
ik citeer, „Wat Nederlandse architectuur is of
zou kunnen zijn, is daardoor moeilijker dan
ooit te omschrijven."

Met zo'n trivialiteit kunnen nog honderden boeken over de architectuur in Nederland
worden gevuld, maar de vraag is of de lezer
daarmee is gediend.
Francis Strauven maakt een gedegen analyse van de Belgische politiek en haar invloed
op de verschijningsvorm van het stukverkavelde Vlaamse land. Die analyse krijgt echter
een genant aanhangsel. Strauven breit opnieuw zijn gekritiseerde theorie over de eenvoud in de Vlaamse architectuur aan zijn
nochtans consistent en legitiem oorsprongsverhaal over de „nevelstad" Vlaanderen.
Dit neemt niet weg dat Hedendaagse architecten in Nederland en Vlaanderen zijn
kwaliteiten heeft: het is een handzame gids
in het chaotische architectuurveld van Nederland en Vlaanderen. Zoals eerder gezegd kan
de lezer wel vragen stellen bij het concept van
het boek. Want nu lijkt het alsof Ibelings en
Strauven op een vraag van de redactie met veel
hoffelijkheid de koek hebben verdeeld. Dat
wekt de indruk dat beide auteurs de rationale eer van hun architectenteams moesten
redden. Alsof beide teams in een interland
een thuismatch wilden spelen. Daardoor krijgen de projecten of de oeuvres inhoudelijk
niet steeds de kritische doorlichting die ze
verdienen. Het was voor de lezer misschien
interessanter geweest om bijvoorbeeld te lezen
wat de Nederlandse samensteller dacht van
de Vlaamse architectuur en omgekeerd.
Hoe dan ook, het coauteurschap zorgt
voor een stijlbreuk in het boek. Laten we die
beschouwen als een welkome uiting van de
toch wel genuanceerd aangeduide cultuurverschillen tussen Nederland en Vlaanderen.
Koen van Synghel
en FRANCIS STRAUVEN, Hedendaagse architecten in Nederland en Vlaanderen, Stichting Ons Erfdeel,
Rekkem, 2000, 128 p.
HANS IBELINGS

(Er bestaan versies in zes verschillende talen: Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans.)

Theater
Een belangrijke datum
voor de theatergeschiedenis
De hoofdstukindeling van het onvolprezen
overzichtswerk Een theatergeschiedenis der Nederlanden (1996) is gebaseerd op historische
momenten in de ontwikkeling van het theater
in Nederland en Vlaanderen. In een toekom-

stige, bijgewerkte editie zal zo'n mijlpaal ongetwijfeld 1 januari 2001 blijken te zijn. Immers, de eerste dag van dit jaar betekende de
start van een aanzienlijke metamorfose in het
Nederlandse theaterbestel, en dat heeft alles te
maken met de Cultuurnota 2001-2004 van.
staatssecretaris Rick van der Ploeg en de gevolgen daarvan. Een aantal gezelschappen bestaat
domweg niet meer, een aantal probeert het financieel nog een jaartje uit te zingen, een aantal zocht steun bij elkaar en vaart nu onder
een nieuwe vlag verder. Zo ontstonden drie
nieuwe groepen die inmiddels hun mission statement hebben geformuleerd en een of meer
producties aan de schijnwerpers hebben toevertrouwd.
De Theatercompagnie is de nieuwe naam
van het Amsterdamse gezelschap dat voortkwam uit een fusie tussen de Trust en
Art&Pro. De enigszins voor de hand liggende
woordspeling in art we trust werd gekozen als
banier waaronder het gezelschap zich wil
scharen. De Stadsschouwburg, het Compagnietheater (voorheen het huis van de Trust)
en het Rozentheater (voorheen het huis van
Art&Pro) worden de vaste speelplekken,
maar de „compagnons" wilden ook op tournee. Theu Boermans van de Trust is algemeen
directeur, Frans Strijards van Art&Pro naast
Boermans de tweede huisregisseur. De laatste
regisseerde de eerste productie van de Theatercompagnie: Diskoobigge, een voorstelling
speciaal voor een jeugdig publiek, in 1996 als
Disco Pigs geschreven door de jonge Ierse auteur Enda Walsh.
Marcel Otten vertaalde de tekst en deed dat
op intrigerende wijze. De hoofdpersonen, twee
17-jarige kansloze pubers die zich Beer en Big
noemen, spreken een Nederlands dat in de
buurt heet te komen van het uitstervende stadsdialect van Nijmegen, maar dat in feite een taal
betreft die men nergens anders zal aantreffen
dan op het toneel gedurende de bijna anderhalf
uur die de voorstelling duurt. Het is een belevenis op zichzelf om te horen hoe de spelers aan de
haal gaan met dit allengs vertrouwder klinkende
gibberish, nog geheel onafhankelijk van de dingen waarover ze het hebben. Naast de fysieke
uitstraling van de acteurs — wisselend gekozen
uit een viertal jonge toneeltalenten - is het vooral de taal die de voorstelling moet maken: er is
vrijwel geen decor, en de beide personages presenteren hun belevenissen episch - in de vorm

van een begeleidend commentaar, met een
rechtstreeks beroep op de toeschouwers (door
Beer consequent als „dramafans" toegesproken).
Soms, als er op een onverwacht moment een
reactie is vanuit de zaal, wordt een kleine, brutale improvisatie ingevoegd waardoor de veroorzaker van het gerucht zich wat ongemakkelijk
voelt. Diskoobigge komt echter bij lange na niet
in de buurt van de Publikumsbeschimpfung daarvoor is de voorstelling veel minder verwarrend en schaamteloos dan de publiciteit van de
Theatercompagnie wil doen geloven. Praten
over drugs, seks en geweld is binnen dit curieuze
jargon bijna een goedmoedige aangelegenheid
waarop men geneigd is slechts met een berustend ach ja... te reageren. En daarbij heeft men
het geruststellende gevoel dat met een paar
therapeutische sessies dit ontspoorde tweetal
wel weer op de rails te krijgen valt. Aan het eind,
waar Big diep-in-de-put afhaakt op het moment
dat Beers' gewelddadigheid omslaat in moordlust, ontstaat even iets van betrokkenheid en
medeleven. Maar in de herinnering blijft toch
vooral de fysieke en verbale acrobatiek, die - dat
moet gezegd - virtuoos wordt uitgevoerd.
Reizen we van west naar oost, dan komen
we in Arnhem bij Toneelgroep Oostpool,
ontstaan door het samengaan van Theater van
het Oosten uit die stad en De Federatie uit
Maastricht. De eerste voorstelling is Shakespeare's Koning Lear in een bewerking van
Peer Wittenbols, tot voor kort alom bejubeld
als huisschrijver van De Federatie. Samen met
regisseur Rob Ligthert kwam hij van Maastricht naar Arnhem om de toekomst van het
oostelijk theater veilig te stellen. Een sterke
binding met stad en streek is wat het tweetal
voor ogen staat, en het heeft er alle schijn van
dat die belofte al meteen wordt ingewilligd:
Koning Lear is een locatieproject in de monumentale Arnhemse Eusebiuskerk, daarna is er
een project in Park Sonsbeek en in november
wordt de plaatselijke schouwburg bestormd
met een breed scala aan activiteiten. Dat in de
enscenering van Koning Lear naast de elf acteurs een dikke veertig figuranten uit Arnhem
en omgeving meespelen - als soldaten, boodschappers en wachters - bewijst eens te meer
hoezeer Oostpool solliciteert naar de goodwill
van het Gelders-Overijsselse publiek.
Of deze Lear-voorstelling zal bijdragen aan
het rekruteren van toekomstige theatervrien-
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a)

Toneelgroep Oostpool speelt „Koning Lear" regie Rob Ligthert - Foto Ben van Duin.

den mag intussen betwijfeld worden. In de
kerk is met gebruikmaking van heel veel hout
een arena-achtig theater gebouwd: een steil,
rond en hoog oplopende tribune biedt uitzicht
op een cirkelvormig plateau waarachter trapsgewijs ook de achterwand ver de hoogte in
gaat. Van het kerkgebouw zelf ziet men alleen
nog het dak, een deel van het orgel en het
bovenstuk van een stuk of wat pilaren. De
architectuur lijkt nog het meest op die van een
anatomisch theater ten behoeve van medische
studenten. En, bedoeld of onbedoeld, de regie
sluit daar naadloos op aan: de personages in
deze Lear worden onderworpen aan het klinische fileermes van het anatomisch onderricht,
niet aan de wilde dolksteek van de uitzinnigheid en de drift.
Van die laatste ingredienten zijn er in de
voorstelling te weinig, waardoor de toeschouwer nergens wordt meegezogen in het drama,
maar steeds op afstand blijft - en weliswaar zijn
hoofd erbij heeft, maar niet zijn hart. Hans
Hoes in de titelrol is de enige die er nu en
dan in slaagt een zekere warmte en bevlogenheid over te dragen. Juul Vrijdag is als jongste
dochter al niet erg geloofwaardig, maar in haar
dubbelrol van nar is ze een schoolvoorbeeld
van foutieve casting, en dat ligt niet zozeer
aan haar forse postuur - in de voorstelling nog

verhevigd door haar zwangerschap - als wel aan het type actrice dat zij is. Haar clowneske
toonzetting komt onecht en
geforceerd over. Zo zijn er verschillende misslagen en misrekeningen - waaronder een beroerde akoestiek en, zeker
voor het hoger gezeten deel
van het publiek, een zeer beperkt zicht — die maken dat
deze Lear niet de geschiedenis
in zal gaan als memorabel.
Onze tocht gaat verder in
zuidwaartse richting, naar Eindhoven, waar Hollandia, oorspronkelijk uit Zaandam, wel „Woyzeck", door het Zuidelijk Toneel Hollandia - regie: Johan Simons
erg ver van huis is getogen om Foto Ben van Duin.
met Het Zuidelijk Toneel een
eenheid te gaan vormen. Hoewel, Hollandia
terzijde gestaan door vertaler/bewerker Paul
was van oudsher al niet erg honkvast, domweg
Slangen.
omdat het een vaste speelplek ontbeerde en
Het toneel verbeeldt een medisch laboratomet projecten op diverse locaties in Nederrium met als opvallend element een groot,
land en Vlaanderen altijd al een beroep deed
transparant bad waarin de naakte Woyzeck
op de reislustige toeschouwer. De „werkrondkruipt, onderwijl in zijn doen en laten
plaatscultuur" van Hollandia zal ongetwijfeld
geobserveerd door een medische staf: dat is zo
zijn stempel drukken op het veel strakker en
ongeveer de constante in de voorstelling. Sughiërarchischer opererende Zuidelijk Toneel,
gereren Biichners nagelaten papieren het aanzeker nu Johan Simons, met het vertrek van
treden van de jonge soldaat Woyzeck op verIvo van Hove naar Toneelgroep Amsterdam,
schillende locaties als de kazerne, de kroeg, de
in Eindhoven de artistieke leiding in handen
kermis - hier lijkt alles geconcentreerd in dat
heeft gekregen.
kille, naargeestige laboratorium, waar Woyzeck steeds aanwezig blijft - tegelijk als weerDe eersteling van Zuidelijk Toneel Hollanloos proefdier en als latente moordmachine.
dia beet Woyzeck en wordt geregisseerd door
diezelfde Simons. De voorstelling ging van jaNatuurlijk kan men de achterliggende genuari tot en met april op tournee langs podia,
dachte van de makers bevroeden, daarvoor
en bijgevolg langs toeschouwers die Hollanhoeft men het programmablad niet te raadpledia waarschijnlijk nooit eerder in zijn bestaan
gen. Kort samengevat: in een tijd waarin de
is tegengekomen - van De Warande in Turnmens steeds nadrukkelijker geprofileerd
wordt als een hoeveelheid biologisch materihout tot de Koninklijke Schouwburg in Den
Haag. Met deze Woyzeck toont Simons zich
aal, verliest hij zijn menselijkheid en daarmee
een weerbarstig gastheer voor zijn nieuwe beook zijn morele besef.
Het is een troosteloze boodschap die Zuidezoekers, wat overigens volstrekt geen verlijk Toneel Hollandia uitdraagt, een metafoor
rassing is voor degenen die hem al enige jaren
volgen. De keuze van het stuk is op zichzelf
die gevonden werd in de aantekeningen van een
al tegendraads, omdat de jong gestorven
in 1837 op 24-jarige leeftijd gestorven medicus
Georg Buchner het nooit heeft voltooid en
en (toneel)schrijver. Bert Luppes in de titelrol en
omdat hij evenmin ooit expliciet gemaakt
Chris Nietvelt als zijn vrouw Marie samen zien
heeft wat hij er precies mee beoogde. Juist
spelen is een belevenis en ook het spel van de ovedoor het fragmentarische en ongewisse karakrigen is ter zake; de muziek is suggestief en het
ter van de tekst heeft Simons zijn kans schoon
toneelbeeld is prachtig - al komt dat waterbassin
gezien een uitermate eigenzinnige interpreeerder over als een trouvaille dan als een noodzatatie aan het geheel te ontlokken, daarin
kelijk element. Maar met Diskoobigge en Ko-

ping Lear heeft deze Woyzeck een enorm gemis

aan zeggingskracht gemeen. Weliswaar roepen
artistiek leiders van theatergezelschappen om
het hardst dat theater midden in het leven moet
staan, de toeschouwer moet verontrusten en
moet oproepen tot discussie, maar de genoemde voorstellingen doen dat op generlei wijze.
Men bewondert ze desgewenst als artistiek - de
neiging is groot om te schrijven: esthetisch hoogstandje, maar ondergaat ze nergens als een
louterende klap in het gezicht.
Niettemin hebben de bij de recente fusies betrokken gezelschappen in het verleden bij herhaling zulke „ontregelende" producties gemaakt en het is dan ook om verdrietig van te
warden dat een lange en rijke theatercultuur denk bijvoorbeeld aan Hollandia's locatieproj ecten in de Hollandse polders en de Schwab-ensceneringen van Boermans - sinds enige maanden een totaal nieuwe wending heeft gekregen.
Bij dat alles klemt te meer het gegeven dat het
Nederlands Theater Instituut in Amsterdam,
toch bij uitstek de plaats waar de bronnen voor
de theaterhistorie gewaarborgd waren, zijn museale functie dreigt te verliezen als gevolg van dezelfde Cultuurnota als die het theaterlandschap
zo'n totaal ander aanzien gaf. Als het beleid
van Van der Ploeg betekent dat enerzijds de
geschiedschrijving van het Nederlandse theater
noodzakelijker wordt dan ooit en anderzijds de
financiele middelen ontbreken om die geschiedschrijving mogelijk te maken, dan is 1 januari
2001 in meer dan een opzicht een mijlpaal.
Maar niet een waar iets bij te vieren valt.
Jos Nijhof

Muziek
Zorgvuldig en hard werk.
De unieke positie van dirigent Herreweghe
In 1998 verbond Philippe Herreweghe zich
als muziekdirecteur voor drie jaar aan het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen. Zijn opdracht luidde vooral het negentiende-eeuwse repertoire te dirigeren, met
uitlopers naar het classicisme en de twintigste
eeuw. Op het speelplan van 2000-2001 stond
dan ook veel Brahms, Bruckner en Berlioz.
Inmiddels heeft hij zijn contract met het orkest verlengd. Na een sabbatjaar zal hij vanaf
oktober opnieuw de artistieke leiding van het
orkest op zich nemen. Herreweghe was bij zijn

aantreden in Antwerpen al een beroemdheid
en zijn faam is nog gegroeid.
Het statuut dat hij met het Filharmonisch
Orkest aanging, bevat de sleutel tot wat Herreweghe zich altijd - eigenlijk vanaf de start van
zijn dirigentenloopbaan in 1970 - voor ogen
hield: een streven naar het hoogst mogelijke artistieke peil, te bereiken door een zeer zorgvuldige planning, diepgaande bestudering van de
partituur en nader bronnenonderzoek. Met de
verbintenis met dit orkest werd Philippe Herreweghe nu ook in staat gesteld het grote symfonische repertoire voor zijn rekening te nemen.
Wie Herreweghe gadeslaat in Amsterdam
met de muziek van Debussy, Franck en SaintSaens, in Lyon (Missa Solemnis van Beethoven)
of op de televisie met een uitvoering van Bach's
Hohe Messe wordt getroffen door zijn geconcentreerde inzet, zijn efficiente manier van dirigeren (altijd zonder stok) en zijn versmelting
met de musici. Als leider van het Collegium
Vocale Gent, het Orchestre des Champs Elysees en de Parijse Chapelle Royale beschikt
Herreweghe over een ongeevenaarde ervaring
met musici en de verschillende uitvoeringspraktijken, die hem vervolgens weer gastdirigentschappen bij vermaarde andere ensembles
opleveren. Voor elk muziekwerk heeft hij
aldus de beschikking over het passende instrumentarium en hij neemt daarmee een
unieke positie in het Internationale muziekleven in.
Wanneer men het programma van de Academies musicales in het Franse Saintes van
2000 beziet (Herreweghe is sinds 1982 directeur van dit zomerfestival, dat dit jaar van 13
tot 22 juli opnieuw plaatsheeft), krijgt men de
bevestiging van de rijkdom aan repertoire die
Herreweghe vergaart. Bachs Matthdus Passion
(tweemaal overigens al door hem op de plaat
gezet, in 1984 en 1999), het oratorium Paulus
van Mendelssohn, symfonieen van dezelfde
componist, cantates van Bach en symfonieen
van Mozart en Beethoven. Vanzelfsprekend
werkte hij met het hem zo vertrouwde Collegium Vocale Gent, de Chapelle Royale, het
Orchestre des Champs Elysees maar ook met
het Jeune Orchestre Atlantique. Als men weet
dat hij frequent gastoptredens heeft met het
Orchestra of the Age of Enlightenment, het
Koninklijk Concertgebouworkest, de Wiener
Philharmoniker en Concerto Köln dan lijken
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de honderd concerten die hij
jaarlijks geeft nog een gering
aantal.
Honderd concerten betekent een jaarlijks bereik van
zo'n tweehonderdduizend muziekliefhebbers. „Je staat per
keer voor tweeduizend mensen
die luisteren, zwijgen en genieten. En dat kun je niet rationeel
gaan duiden. Wat gebeurt er tijdens zo'n concert? Een aantal
mensen verveelt zich misschien, maar een groot deel van
het publiek verkeert bijna in
een soort van trance. Je voelt
hoe dan ook dat er iets magisch
aan het gebeuren is. Communicatie is levensnoodzakelijk,
en muziek is een vorm van
communicatie", zei hij eens.
Philippe Herreweghe (54)
volgde een studie piano aan het
conservatorium van zijn geboortestad Gent en daarna
koos hij voor een universitaire
studie medicijnen en psychiatrie. Hij formeerde al tijdens
zijn studie het Collegium Vocale Gent om zich te concentreren op de muziek van Bach Philippe Herreweghe ( 0 1947) - Foto Michel Gamier.
en diens voorgangers. In 1977
tijd kreeft en niets anders eten, wat tot een
richtte hij in Parijs, waar hij thans woont, het
soort verstikking zou Leiden. Ongeveer tien
ensemble La Chapelle Royale op dat zich spejaar geleden besloot hij zich meer op andere
cialiseert in de muziek van de renaissance en de
muziek te willen toeleggen. De resultaten zijn
vroeg-barok en veertien jaar later trad hij voor
het eerst naar voren met het Orchestre des
intussen bekend.
Dat laatste was enkele Nederlandse muChamps Elysees om het romantische en preziekcritici blijkbaar in het voorjaar van 2000
romantische repertoire op instrumenten uit
die periodes te laten klinken. Ook was er dan
ontgaan, want toen Herreweghe in het Amsterdamse Concertgebouw met zijn Orchestre
nog het Ensemble Vocal Europeen dat onder
des Champs Elysees uitsluitend Franse stukzijn leiding de oude muziek deed herleven. Op
ken uit de laat negentiende en begin twintigste
zijn twintigste dirigeerde Herreweghe voor de
eerste keer de Matthdus Passion. Nu hij de vijfeeuw speelde, verschenen er koppen als „Batig is gepasseerd, heeft hij Bach grotendeels op
rokspecialist rukt op naar de 20e eeuw" en bede plaat gezet en in de concertzaal gespeeld.
schouwingen in NRC Handelsblad en de VolksVolgens Herreweghe is de muziek van Bach,
krant over het ondergraven van vertrouwde
die hij al veertig jaar onderzoekt, de enige muterminologieen waarmee muzieksoorten en
ziek uit de barokperiode die hem echt interesstijlopvattingen worden aangeduid. Hoe kon
seert. De rest raakt hem niet.
een barokspecialist als Herreweghe nu opeens
In een vraaggesprek merkte hij op dat hij
het romantische repertoire (Saint-Saens, Cesar
z'n hele leven wel aan Bach zou kunnen wijFranck) stijlgetrouw aanpakken? Het kdn, en
den, maar hij schetste dit als een vorm van alHerreweghe schaarde zich daarmee onder

„specialisten” als John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt en Frans Briiggen die evenmin bij Monteverdi en Bach waren blijven stilstaan. Misschien was die verwarring in de
Nederlandse pers veroorzaakt door de komische aankondiging door het Concertgebouw
dat het Orchestre des Champs Elysees zou optreden in de serie Wereldberoemde Barokorkesten. Er klonk die avond vanzelfsprekend geen
noot barokmuziek.
Het is geen toeval dat Philippe Herreweghe
door zijn consequente artistieke visie en zijn
aimabele verbondenheid met de muziek al op
verschillende plaatsen verdiende erkenning
kreeg. In 1990 werd hij door de Europese muziekpers uitgeroepen tot „Muzikale Persoonlijkheid van het Jaar". In 1993 volgde de benoeming samen met het Collegium Vocale Gent
tot „Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen".
Een jaar later werd hem de orde van „Officier
des Arts et Lettres" toegekend en in 1997 benoemde de Katholieke Universiteit van Leuven hem tot Doctor honoris causa. Met al zijn
orkesten bouwde Herreweghe in de loop der
jaren een uitgebreide en zeer gevarieerde discografie op. Hoogtepunten hieruit zijn de opnamen van Bachs vocale meesterwerken (zoals de
Matthiius Passion en de Johannes Passion, de
Hobe Messe, het Weihnachtsoratorium, de grote
Franse motetten van Rameau, Lully en Charpentier, het Requiem van Mozart, de Missa Solemnis van Beethoven, de oratoria Elias en Paulus van Mendelssohn en Schonbergs Pierrot
Lunaire. Dat hij zijn huidige wereldfaam voor
een groot deel heeft te danken aan zijn lange
verbintenis met het Collegium Vocale Gent is
aan geen twijfel onderhevig. Het was de eerste
groep zangers die in de jaren zeventig de
nieuwe stijlprincipes met betrekking tot de in.terpretatie van barokmuziek toepaste op de vocale muziek. Instrumentalisten waren destijds
al enkele jaren bezig aan een zoektocht naar
een uitvoeringspraktijk die nauwer aansloot
bij de historische context. Ze grepen hiervoor
terug naar origineel bronnenmateriaal dat aan
een grondig onderzoek werd onderworpen.
Het was niet verwonderlijk dat musici als Gustav Leonhardt, Ton Koopman en Nikolaus
Harnoncourt al snel interesse voor de gelijklopende aanpak van dit Vlaamse ensemble op het
terrein van de vocale muziek toonden. Dit resulteerde in een intense samenwerking, zowel
op het concertpodium als op de plaat. Philippe

Herreweghe is zich steeds bewust geweest van
de waarde van een dergelijke samenwerking.
Philippe Herreweghe bewandelt 's Heren
wegen met onblusbare energie. Hij is zelden
thuis, heeft spaarzame vakanties in zijn huis in
het Italiaanse Toscane. Zijn vrouw, celliste in
zijn ensembles, reist mee. Als het gevraagd
wordt, signeert hij na afloop van een concert
zijn goedverkopende cd's. Zelf acht hij zich
een (rusteloos) medium tussen componist en
publiek. Het doet hem plezier om te weten dat
mensen iets hebben aan wat hij doet. En dat
plezier geeft hem „de moed om elke morgen
weer op te staan en goed werk te leveren."
Jan Rubinstein

Film
Brussel acteert

Vier cineasten draaiden zopas ieder een
film in Brussel. De stad fungeert niet zomaar
als decor maar kaapt een hoofdrol weg in bespiegelingen over verlopen relaties en hunker
naar menselijk contact. Kaat Beels (scenario
en regie van de korte films Bedtimestories en
Eten, liefde en NYC), Peter Vandekerckhove
(scenario van de tv-serie Moeder, waarom leven
wij?) en Marc Didden (Brussels By Night,
Istanbul, Sailors Don't Cry, Mannen maken
plannen) bekennen hun haat-liefdeverhouding
met de hoofdstad in het drieluik Bruxelles mon
amour. De Brusselse Hogeschool Sint-Lukas
bracht de scenarist-regisseurs uit Brie verschillende generaties samen. Alex Stockman maakte met Verboden te zuchten zijn eerste langspeelfilm. Hij laat een man verloren lopen, in
de stad maar misschien nog meer in zichzelf.
De gemoedstoestand van de hoofdrolspelers van de vier films - mistroostig, melancholisch, verlaten, gedesillusioneerd - weerspiegelt
zich in de stad. Brussel trekt blijkbaar zulke gevoelens en mensen aan. Ze verpersoonlijkt eenzaamheid en gemiste kansen. Tegelijk
biedt de stad zich met open armen aan als een
overgangsplek. Het tijdelijke vindt er even onderdak. Ook de kommer gaat voorbij, fluistert Brussel ons in - en met haar de vier cineasten; verboden te zuchten, na regen komt
zonneschijn. Ja, in het Brussel van Manneken
Pis voelen ook verlopen cliches zich thuis.
Sinds het toedekken van de Zenne en de
aanleg van de noordzuidverbinding heet Brus-
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sel niet langer een stad aan de
stroom maar een stad aan een
spoorwegverbinding. De trein
zet de stad letterlijk en figuurlijk op het spoor. Hij veruitwendigt beweeglijkheid en gerichtheid op de toekomst.
Tegelijk roept de spoorwegverbinding Brussel van noord
tot zuid uit tot een grote
wachtzaal. Die weifelende rol
tussen impasse en stap naar
morgen vertolkt de stad in
beide films erg overtuigend.
Brussel laat zich erin kennen
als de stad van de sur place. Of
opname in het kerkhof van Molenbeek. „Bruxelles mon amour",
verwissel ik nu de actrice Brus- Een
een film van Kaat Beels, Peter Vandekerckhove en Marc Didden - Foto Phile
sel ten onrechte met haar rol? Deprez.
Een jongeman baant zich
Om zijn gebroken relatie te ontvluchten
een weg langs de spoorwegas die Brussel door-.
heeft Joris zijn koffers gepakt met Portugal als
kruist. De camera volgt hem langs de met grafreisdoel. Meteen neemt hij zijn intrek in het
fiti en affiches opgesmukte muur. Een trein
zou hem kunnen wegvoeren naar overal en
eerste het beste Brusselse hotel. Met zicht op
nergens. Voorlopig verkiest hij te blijven en
de spoorweg. Als toerist voelt hij zich nog
nog wat in Brussel rond te zwerven. Het is de
meer een vreemde in de eigen omgeving en
kan hij zich in zijn mistroostigheid wentelen.
centrale scene die me zowel in Verboden te
„Je suis en transit," vertelt hij de hotelhoudzuchten als Bruxelles mon amour bijblijft. Bij
Alex Stockman vertolkt Stefan Perceval die
ster. Die overgang brengt hem nergens. In
Brussel lopen zijn leven en de film dood.
jongeman (en heet hij Joris), bij Kaat Beels in
Bruxelles mon amour (deel 1) kruipt Peter Van
Stockman laat zwart contrasteren met
den Begin in de huid van Jens. Beide mannen
zwart. Naast de sombere Joris plaatst hij de gepensioneerde dokter en gediplomeerde zwartzijn onderweg naar hun ex-geliefde. Joris
kijker Louis Hanot (een magistrale Senne
krijgt die van hem de hele film lang niet te
Rouffaer) en een radeloos meisje met zelfpakken. Hij hengelt naar hernieuwd contact
moordneigingen. Zo sluipt er alsnog een relativia het antwoordapparaat of aan de deurteleverende toon in de film: het kan altijd nog erfoon op de stoep. Jens mag nog wel een keertje
ger. Ik heb het verbod van de titel dan ook
met zijn ex slapen. Alleen maar slapen. Op de
feestelijk in de wind geslagen en of en toe diep
deurbel en de boodschap op haar antwoordapgezucht. Niet uit verveling maar omdat zuchparaat staan nog altijd hun beide namen. Hun
afgelopen relatie wacht nog even met uitdoten oplucht.
Stockman kiest voor zwart-wit. Dat maakt
ven. Niet omdat er nog wat sluimert maar gehet donkere van Brussel er nog zwarter op,
woon omdat een nieuw leven beginnen enerhet tijdelijke nog vluchtiger. Wat we zien, lijkt
gie vergt. (Kleren verhuizen, het bericht op je
al bij voorbaat voorbij, als bekijken we een
antwoordapparaat opnieuw inspreken, herinherinnering. De stad oogt nog sterker als een
neringen een plek geven...) Joris en Jens lopen
in Brussel rond maar zetten in hun leven een
spookstad. Doorgaans is een stad de plek waar
pas op de plaats. Dat maakt vooral van Verbohet allemaal gebeurt. De toekomst dient er
zich aan. De zwart-wit beelden vertragen dit
den te zuchten een slepende - en allerminst
meeslepende - film. Je ziet de tijd wegtikken.
hier en nu. Ze slepen het heden nu al het verVerboden te zuchten is even kort van stof als de
leden in. Tegelijk maakt het zwart-wit de film
nog gewichtiger en op de dode momenten korte films die samen Bruxelles mon amour heten, maar doet er langer over om te laten vermet als absoluut dieptepunt het ongelnspistrij ken.
reerde slot - verstikkend zwaarwichtig.

Bruxelles mon amour brengt
Brussel luchtiger in beeld. De
drie verhalen zoomen in op de
lotgevallen van bewoners van
de Europawijk. In de SaintQuentinstraat kijken het oude
Brussel en het nieuwe Europa,
het verleden en de toekomst, op
elkaar uit als afstandelijke Buren. Zo is het ook gesteld met de
drie korte films en de mensen
die er in rondwaren. De films
dienen zich na en naast elkaar
aan. Je voelt hoe de mensen
naast elkaar leven. Het anonieme van een grootstad krijgt
„Verboden te zuchten" een film van Alex Stockman. Een opname aan het
telkens een ander gezicht. Even kanaal
- Foto Piet Goethals.
duikt Josse De Pauw, de priester die in het middendeel dat
op naam staat van Peter Vandekerckhove de
zich of wat hij nog in Brussel doet. Waar hoort
hoofdrol speelt, op als cafegast in de film van
hij thuis? Tot de vader zelf naar Belgiè komt
Marc Didden. De films en de levens kruisen elen Brussel nog mooier blijkt te vinden dan op
kaar. Cheb, de Marokkaanse jongen om wie het
de ansichten, vooral 's nachts. Door zijn ogen
dan draait, kijkt de priester aan, legt zijn biljartverschijnt Brussel niet als spookstad maar als
keu neer, verlaat het cafe en zegt: „Er zijn hier teeen wonderlijke sprookjesstad.
veel vreemdelingen." Wie is waar thuis? Daar
Brussel doet het erg goed op film en foto.
gaat het bij Marc Didden om.
Vooral in vogelperspectief schittert ze. Als
Chebs ouders zagen voor zoonlief in Brusacteur lijdt ze voorlopig nog wat teveel onder
sel het beloofde land. Maar Cheb heeft het na
typecasting: ze krijgt voornamelijk de misvijf jaar niet verder geschopt dan schoenentroostige rol toebedeeld die we van haar verpoetser in hotel Metropole. Hij wil de droom
wachten. In het slotdeel van Bruxelles mon
van zijn ouders niet vergallen en stuurt zijn
amour bewijst Marc Didden dat Brussel ook
ouders prentbriefkaarten van het toeristische
het lichtvoetigere register aankan. Dat belooft
Brussel: Grote Markt, Manneken Pis, het Atowat.
mium. Als zijn moeder sterft, vraagt Cheb
Kurt de Boodt

ADVERTENTIE

Gliberte F, ex-zapkampioene

Wandel door ons literatuuraanbod. En je wereld ziet er anders uit.
Poezie die doet wegdromen, een detective waarvoor je op het puntje van je stoel
zit. een turf van een wetelciroman waar je de hele vakantie zoet mee bent lezen
verrijkt elke day je leven literatuur heeft bij ons altijd een streepje voor. Dat
merk je zo als je door ons aanbod wandelt. Alvast veel leesgenot!
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Taal- en cultuurpolitiek
De Algemene Conferentie der
Nederlandse Letteren (1951-1983)
Het moet wel een vrolijke bedoening geweest zijn, die zesde en zevende oktober 1951
op de eerste Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren, tenminste als we de brief
mogen geloven die Nescio er enkele weken
later aan een schoolmeisje over schreef. Weliswaar zat hijzelf meer buiten in de herfstzon
dan binnen op het congres, want hij was nog
niet zo vaak in Brussel geweest, maar het
gedrag van zijn landgenoten kon hij toch
goed observeren, vooral hun nachtlawaai. Ze
hadden in het hotel zoveel kabaal gemaakt,
dat de mensen boven en onder hen op de vloer
of tegen het plafond hadden gestampt, en om
half vier 's nachts was er nog een de straat opgegaan om een fles cognac te halen - want, zei
Nescio: „in Belgie gaat alles dag en nacht
door."
Het is niet zeker dat Maurice Roelants het
zich zo had voorgesteld, toen hij het eerste
contact legde met het Nederlandse ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
om te komen tot een bijeenkomst van Nederlandse en Vlaamse schrijvers in Brussel ter
gelegenheid van de vijfde verjaardag van
het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord.
Binnen in het Paleis voor Schone Kunsten ging
er ongetwijfeld meer om dan door Nescio
werd gerapporteerd. Er waren een boekententoonstelling, een plenaire openingsvergadering, zittingen van de verschillende secties van
de Conferentie - letteren, uitgeverij en boekhandel, bibliotheekwezen, pers en radio - en er
waren publieke manifestaties: een luisterrijke
hulde aan de tachtigjarige Streuvels (waarop
hijzelf naar goede gewoonte afwezig bleef) en
een opvoering van Shakespeares Leer om leer
door de Nederlandse Comedie onder regie van
Johan de Meester.
Kortom, Maurice Roelants en Herman
Teirlinck hadden eer van hun werk. Het
Brusselse initiatief werd in 1952 hernomen in
Den Haag, in 1953 in Antwerpen enzovoort,
tot het in Brussel in 1983 met stille trom werd
begraven, omdat de Nederlandse Taalunie in

dat jaar operationeel werd en de joligheid toen
niet meer hoefde.
Joligheid? Wat hebben we gesakkerd over
het vrijblijvende van alle inspanningen die van
jaar tot jaar werden geleverd om de banden tussen Noord en Zuid aan te halen, tussen schrijvers, boekenvakkers, bibliothecarissen, j ournalisten en (vanaf 1959) toneelmensen, allemaal
lieden die zoveel gemeenschappelijke belangen
hadden en zo weinig „structuren" om die een
solide inbedding te geven. Wat hebben we resolutie na resolutie de wereld ingestuurd om ambtelijke apparaten in Brussel en Den Haag of
Zoetermeer wakker te schudden en gezamenlijk te doen opkomen voor de verdediging en de
uitstraling van onze taal en onze letteren, op de
terreinen waar wij dat nuttig en nodig achtten;
de 36 nummers van Gedeeld domein, het orgaan
van de Conferentie, verschenen tussen 1957 en
1983, hebben ze allemaal voor het nageslacht
opgetekend. Wat hebben we gediscussieerd
over het statuut van de schrijver in Noord en
Zuid, de begeleiding van de eigen toneelschrijfkunst, het „bedreigde" literaire boek, het leenrecht en het reprorecht, de promotie van de
Nederlandse taal, letteren en cultuur in het buitenland (zowel op het terrein van de lectoraten
als op dat van de vertalingen), de gezamenlijke
documentatie van de Nederlandse letteren kortom, over vrijwel alle facetten van wat toen
nog „culturele integratie" werd genoemd. De
Conferentie was ook de initiatiefnemer voor
het uitgeven van de gemeenschappelijke bloemlezingen Literair Akkoord, Kritisch Akkoord
en Dramatisch Akkoord, waardoor waardevol
scheppend, kritisch en toneelwerk, vooral van
jongeren, over de grens bekend werd gemaakt.
Maar de Conferenties vormden van 1956 of ook
het kader voor de uitreiking van de driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren, aan Herman.
Teirlinck, Adriaan Roland Holst, Stijn Streuvels, J.C. Bloem, Gerard Walschap, Simon Vestdijk, Marnix Gijsen, W.F. Hermans, Maurice
Gilliams en Lucebert - feestelijke gebeurtenissen, waaraan de koningin ter ene en de koning
ter andere zijde telkens de gepaste luister bij zetten.
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Daar droeg ook al niet weinig toe bij dat Garmt Stuiveling, die Anton van Duinkerken als Nederlands voorzitter had opgevolgd, afwisselend met zijn Vlaamse collega
Albert Westerlinck de Conferenties voorzat en ook bij de
prijsuitreikingen met de gepaste grandezza de toon zette.
Voor Westerlinck was er ach'NO
teraf des te meer behoefte aan
een borrel onder vrienden.
Nu het woord „vrienden"
is gevallen, moet ik wel zeggen
dat de voornaamste winst van
de Conferenties niet zozeer op
het vlak van de concrete ver- G. Stuiveling en A. Westerlinck, voorzitters van de Algemene Conferender Nederlandse Letteren, samen met hun secretarissen, H. Klompen en
wezenlijkingen lag, als wel in tie
G. van Cauwelaert. Archief en Museum vanhet
Vlaamse Cultuurleven,
het bijeenbrengen van men- Antwerpen.
sen. Zeker, met name op het
tot dan toe aan de inzet van vrijwilligers werd
gebied van radio en televisie, theater en biblioovergelaten; een apparaat dat zelf initiatieven
theekwezen kwamen gezamenlijke initiatiezou ontplooien en een structurele dialoog op
ven van de grond die er anders niet geweest
gang zou brengen - en houden - tussen alle
zouden zijn: coproducties, uitwisselingen, gedaarvoor in aanmerking komende instanties,
meenschappelijke projecten van bibliografipublieke en private, politieke en apolitieke,
sche aard ... Maar belangrijker dan dat was de
voor zover zij zich bezighielden met het stimugelegenheid die aan enkele tientallen „veldleren van een grotere samenhang tussen door
werkers" in Noord en Zuid elk jaar opnieuw
een staatsgrens gescheiden taalgenoten. Kortwerd geboden om elkaar gedurende twee a drie
om, een stevig en professioneel instrument
dagen formeel en informeel te leren kennen,
ter vervanging van het broze houten fluitje
van gedachten te wisselen en inzicht te krijgen
waarop wij jaar na jaar ons deuntje bliezen.
in de problemen en de mogelijkheden van de
De ontwerpteksten van het Taalunieversector aan de andere kant van de staatsgrens.
drag lieten evenwel het ergste vrezen inzake de
Dat heeft meer voor het wederzijdse begrip
verambtelijking en politisering van het nieuwe
betekend dan alle officiele demarches samen.
apparaat. Dat schoot de vrijbuiterachtige lieIn 1983 zong de Conferentie haar zwanenden uit de Conferentie in het verkeerde keelzang, in mineur, want de manier waarop
gat. Er was een tussentijdse Conferentie nodig,
de Taalunie, die haar voortbestaan overbodig
op 18 maart 1978 in Roosendaal, om de gemaakte, tot stand was gekomen, had bij de
moederen te bedaren, en een Commissie van
Conferentie tot grote commotie geleid. Het
goede diensten, in de zomer van datzelfde jaar,
idee van de Taalunie was gegroeid in het hoofd
die de ontwerpteksten omboog naar minder
van lieden die eveneens met de „culturele integratie" waren begaan en, zoals wij, telkens opbureaucratische modellen. De gemoederen benieuw op pijnlijke wijze het bestaan misten
daarden, de teksten kwamen een jaar later van
hogerhand naar ons terug in de nagenoeg oorvan een goed functionerend apparaat dat hiervoor de logistiek zou leveren, de financiele
spronkelijke vorm, alleen hier en daar nog wat
middelen ter beschikking stellen en toezien op
verstrakt en verstroefd - sommigen onder ons
de uitvoering van de besluiten. Een overheidsmerkten het niet en anderen wilden het niet
apparaat, vanzelfsprekend, dat door Nedermerken, de „besten" onder ons hoopten dat
land en Vlaanderen op evenredige basis gefier ook met de Taalunie zoals ze door in hoofdnancierd zou worden en dat, soepel en flexibel,
zaak ambtenaren was uitgebroed, wel te werde continue opvolging zou verzekeren van wat
ken zou zijn.

Er viel een zekere gelatenheid over de
geesten, en die groeide nog kort voor de laatste Conferentie in 1983, toen, althans aan
Vlaamse kant, de samenstelling van de eerste
Raad van de Nederlandse Taal en Letteren bekend raakte. Er was, om maar wat te noemen,
bij de Vlaamse leden van de Raad als gevolg
van de partijpolitieke dosering niet een vertegenwoordiger meer uit het boekenvak en niet
een uit de bibliotheeksector - en dat terwijl
de Sectie Bibliotheekwezen op de oude Conferentie der Nederlandse Letteren altijd, naar
ieders oordeel, een van de werkzaamste en
meest efficiènte was geweest en terwijl het
boekenvak stond te schreeuwen om overleg
over problemen zoals de vaste boekenprijs
of de distributie van het Nederlandse boek
over het hele taalgebied. Voor zover de gelatenheid niet de overhand kreeg, was er aan
alle kanten protest te horen. De Vlaamse
Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en
Documentatiewezen (VVBAD) bijvoorbeeld
protesteerde bij de bevoegde minister om haar
ongenoegen kenbaar te maken. De reactie van
de minister was hartveroverend: er was een
parlementair ambtenaar in de Raad benoemd
die zich speciaal met de sector bibliotheek en
documentatie zou gaan bezighouden, zo
schreef hij, en bovendien zouden wij ons wel
zeer vergissen indien wij van mening waren
dat vele leden van de Raad, „die respectievelijk voor een andere sector initiaal zijn aangeduid, onbevoegden zijn in het bibliotheekwezen, gelet op hun huidige of vroegere
werkzaamheden"... Daarop legde behalve de
Conferentie zelf ook de VVBAD de handen
in de schoot.
Over de laatste Conferentie, die met een
„Memorie van overdracht" de fakkel doorgaf
aan de Taalunie, werd door De Standaard
van 15 oktober 1983 bericht onder de titel
Konferentie Letteren niet blij met Taalunie.

Zoals alle krantenkoppen gaf ook deze maar
de helft van de waarheid weer; we waren wel
blij met de Taalunie, we hadden er zelf om gesmeekt, maar met deze Taalunie waren we
lang niet allemaal even tevreden. En zoals met
alle historische processen heeft de geschiedenis
ons ook in dit opzicht gelijk en ongelijk gegeven.
Vooral toch ongelijk, denk ik. Gelukkig
maar.
Ludo Simons

Hoe Nederlands
is de Vlaamse letterkunde?

„Uitgevers zijn niet noodwendig of filantropen Of schurken. Evenzo zijn zij gewoonlijk noch hoogheerlijke magnaten noch kruiperige schooiers. Beschouw hen, bij wijze van
werkhypothese, als gewone menselijke schepsels die hun bestaan trachten te verdienen met
een ongewoon moeilijke bezigheid." Deze
woorden richtte de Engelse hoogleraar Stanley
Unwin in 1926 tot schrijvers die op zoek waren naar een uitgever. Hij noemt het uitgeversvak „een ongewoon moeilijke bezigheid".
Unwin sloeg daarmee de spijker op de kop,
want een uitgever bevindt zich in een uiterst
complexe situatie. Hij balanceert op het koord
tussen economie en cultuur. Is een boek een
cultuurproduct of een commercieel product?
Hij moet altijd afwegen wat de doorslag geeft
en deze taak is bijzonder lastig.
Als literair uitgever in het Nederlandse
taalgebied begeef je je bovendien in een risicovol marktsegment. De grootte van deze markt
beperkt zich tot 21 miljoen mensen. Het uitgeven van algemene boeken - en zeker van literaire - beweegt zich in het Nederlandse taalgebied ergens tussen zakendoen en het beoefenen van een liefhebberij. Die problemen zijn
niet nieuw en het Nederlandstalige uitgeversbedrijf heeft daar vroeger al op gereageerd.
Sinds 1965 werd het gekenmerkt door een verregaande concentratie en multinationalisatie.
De grootste uitgeverijen multinationaliseerden hun werkterrein wegens de kleine thuismarkt en de noodzaak de risico's in geografisch opzicht te spreiden. De Nederlandstalige
uitgeefmarkt is klein. Mede daardoor werd ze
al vrij snel gedomineerd door enkele grote uitgeefconcerns. Veel Vlaamse uitgevers kwamen
op dat moment in Nederlandse handen terecht. Er zijn verscheidene oorzaken voor
deze situatie, zowel van historische als markttechnische aard. Of is het zoals Marc Reynebeau ooit beweerde dat er geen enkele Vlaamse
uitgeverij van betekenis in Vlaanderen verankerd is om de eenvoudige reden dat het
Vlaamse kapitaal het nooit de moeite waard
vond om te investeren in een Vlaamse boekencultuur (Reynebeau, p. 76)?
Hoe dan ook, het werk van vrijwel alle
Vlaamse literaire auteurs van enig belang kreeg
onderdak bij de Vlaamse bijhuizen van de Nederlandse uitgeverijen, zo het al niet direct van-
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Tom Lanoye ( 0 1958) - Foto David Samyn.

uit Amsterdam op de markt werd gebracht.
Dat geldt voor het beste deel van de Vlaamse
schrijvers: van Hugo Claus over Walter van
den Broeck tot Kristien Hemmerechts. Kortom, er zou niet eens een hedendaagse Vlaamse
literatuur bestaan als die niet met Nederlands
geld werd uitgegeven. Wat die Amsterdamse financiers naar Vlaanderen drijft, is niet louter
de liefde voor de Vlaamse letteren, maar stellig
ook hun zakeninstinct. Door de oververzadiging van de Nederlandse boekenmarkt valt
daar van omzetverhoging niet veel meer te verwachten. In Vlaanderen waar de markt nog
vrijwel onontgonnen is, kan men nog geld verdienen.
Doordat Vlaamse uitgeverijen bij Nederlandse concerns terechtkwamen, ontstond er
een aantal specifieke problemen. Zowel in
Vlaanderen als in Nederland wordt Nederlands gesproken. In de praktijk is er echter een
Zuid-Nederlandse en een Noord-Nederlandse
variant van het Nederlands. Deze verschillen
komen niet alleen voor op het lexicale vlak,
maar evengoed op het niveau van de syntaxis.
Veel onderzoekers zijn het erover eens dat de
norm voor het Standaardnederlands in het
noorden ligt. Er zijn researchers die dit betwisten, maar we kunnen toch wel stellen dat het
taalcentrum van het Nederlands in Nederland
ligt, meer bepaald in Amsterdam. Uiteraard
heeft dit grote implicaties voor de uitgeverspraktijk: Nederlandse redacteuren worden geconfronteerd met Vlaamse teksten. Wat gaan
ze ermee doen? Aanpassen aan hun NoordNederlandse norm of toch de Vlaamse versie
behouden? Je mag ondertussen niet vergeten

dat het boek een commercieel product is dat in
het hele taalgebied verkocht moet worden.
Een uitgever kan het zich in ons kleine taalgebied niet veroorloven twee verschillende versies van hetzelfde boek op de markt te brengen. Deze situatie vormt een probleem
waarmee men vooral sinds de fusies geconfronteerd wordt en men is er nog niet uit. Vaak
wordt gewezen op het Vlaamse karakter als
een reden om veranderingen aan te brengen in
een manuscript. Jeroen Brouwers, die een tijdje in dienst was bij Manteau, verantwoordde
deze praktijk door te verwijzen naar wat hij
noemde „de taalonkunde van de Vlaamse auteurs".
De enige manier om echt te weten te komen
wat Nederlandse uitgevers doen met Vlaamse
manuscripten is de wijzigingen die zij aanbrengen onder de loep nemen. Daarom heb ik drie
manuscripten van Vlaamse auteurs aan een onderzoek onderworpen. Drie Vlaamse auteurs,
drie generatiegenoten: Tom Lanoye, Kristien
Hemmerechts en Stefan Hertmans, die bij drie
verschillende Nederlandse uitgevers hun werk
publiceren, respectievelijk Prometheus, Uitgeverij Atlas en Meulenhoff/Kritak. Drie uitgeverijen, gevestigd aan de Amsterdamse grachtengordel, het centrum van het Nederlandse
taalgebied. Tom Lanoye, Stefan Hertmans en
Kristien Hemmerechts zaten in eerste instantie bij Vlaamse uitgeverijen. Deze zijn echter
allemaal in Nederlandse handen terechtgekomen. Hierdoor worden de Vlaamse auteurs geredigeerd door Nederlandse redacteuren. Bij
de drie schrijvers heb ik telkens een van hun
prozawerken onderzocht: Wit nand (1992) van
Hemmerechts werd geredigeerd door Emile
Brugman, Naar Merelbeke (1994) van Stefan
Hertmans werd nagelezen door Wouter D.
Tieges en Het Goddelijke Monster (1997) van
Lanoye werd aan het kritische oog van Haye
Koninksveld onderworpen.
Hoe distilleer je de typisch Vlaamse woorden, constructies, e.d. uit een Nederlandse
tekst? We kunnen niet terugvallen op een degelijk standaardwerk dat duidelijk maakt waar
de verschillen zitten. Daarom hebben wij ons
gebaseerd op een aantal andere bronnen zoals
de Algemene Nederlandse Spraakkunst voor
typische grammaticale eigenaardigheden Een
andere bron was De geschiedenis van het
Nederlands in de twintigste eeuw van J.M. van
der Horst (1999). Hij wijst ook vaak op ty-

pisch Vlaamse constructies. Wat de woordenschat betreft konden we ons baseren op twee
werken. Enerzijds Het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal ofwel de Grote Van Dale. Je
vindt er immers labels die wijzen op het regionals karakter van bepaalde woorden. Anderzijds Verboden op het werk te komen: Vlaamse
taal- en andere eigenaardigheden van Ton van
der Wouden.
De manuscripten van deze schrijvers bevatten allerlei aantekeningen van de redacteuren
en van de schrijvers zelf. Zo'n manuscript pendelde een tijdje tussen auteur en redacteur en
werd op die manier een zeer interessante bron
voor ons om de evolutie van de gehanteerde
taal te volgen. Deze aantekeningen stelden ons
in staat na te gaan welke wijzigingen de redacteur in eerste instantie suggereerde. In die
aantekeningen vond je vaak ook terug of de
auteur die veranderingen aanvaardde. De uiteindelijke toetssteen om te zien of een verandering al dan niet werd doorgevoerd, was
uiteraard het gepubliceerde boek. Door visuele vergelijking heb ik lijsten aangelegd
waarin het originele manuscript vergeleken
werd met het uiteindelijke boek. Op die manier kun je de evolutie volgen van verschillende woorden, zinsconstructies, syntactische
eigenaardigheden, e.d. Al de wijzigingen werden dan ingedeeld in de volgende categorieèn
die een stijgende graad van complexiteit moeten representeren: typografie, spelling, morfologie, woord, woordverbinding, syntaxis en
inhoud.
De praktijk om woorden uit vreemde talen
te cursiveren, merk je in veel boeken. Bij
Stefan Hertmans komt daar een interessant
element bij. Op een vraag van Wouter Tieges
cursiveerde hij ook de uitgesproken Vlaamse
wendingen die in het noorden onbegrepen
zouden blijven. Naar eigen zeggen om de
eigenheid van de Vlaamse groteske te bewaren.
Op die manier wordt het „speciale" karakter
van deze woorden natuurlijk nog geaccentueerd. De cursivering is dan een soort uitroepteken voor Nederlandse lezers dat hen er attent
op moet maken dat het woord typisch Vlaams
is. Je kunt deze cursivering dan alleen maar interpreteren als een toegeving aan de NoordNederlandse norm.
Onder morfologie namen wij de vorming
van het verkleinwoord op. Lanoye gebruikte
een aantal keer het suffix -ke (en varianten -eke

457
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en -ske). Dit suffix komt alleen voor in regionaal taalgebruik en wordt in Vlaamse spreektaal frequent gebruikt. De redacteur opteerde
in deze gevallen echter voor de standaardtaalsuffixen. Tom Lanoye weigerde deze veranderingen.
Op het vlak van de woordenschat waren er
tal van veranderingen. Het zou ons te ver leiden om in dit artikel ellenlange voorbeelden te
geven. Om die reden heb ik lukraak uit het
eerste hoofdstuk van Het Goddelijke Monster
enkele wijzigingen genomen.
eindwerk > examenwerkstuk
goesting > zin, lust
Deze woorden worden in laatste editie
(13e) van Van Dale gelabeld als „Belgisch
Nederlands". Ze zijn evenwel niet foutief en
het mag dan ook niet verbazen dat Lanoye de
verandering weigert.
een malheur > pure pech
fezelen > fluisteren
onaangekondigd > onverwacht
propere > schone
greep lossen > greep verminderen
over tijd > te laat
invallen > instorten
zijn bekomst hebben > er niet genoeg van
hebben
eigenste moment > zelfde moment
mailboot > postboot
Dit lijstje bevat woorden die je in Van Dale
kunt terugvinden zonder label en met de bete-
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Stefan Hertmans (°1951) Foto David Samyn.

kenis waarin ze in de roman voorkomen. Deze
woorden zijn dus volgens Van Dale onderdeel
van de standaardtaal. De woorden die ze vervangen zijn synoniemen en drukken dus Been
andere betekenis uit. Dan kunnen wij ons de
vraag stellen waarom de redacteur deze woorden wilde vervangen. Ze zijn niet foutief gebruikt. De redacteur doet er dus verkeerd aan
malheur te vervangen door pure pech. Lanoye
weigert deze veranderingen dan ook.
In Wit Zand van Hemmerechts merken we
dezelfde tendens. De volgende woorden worden weliswaar gelabeld in Van Dale, maar ze
hebben een begrijpelijke betekenis:
lossen > loslaten
opblinken > oppoetsen
zich dubbel plooien > zich dubbel vouwen
compenseren > goedmaken
fruitsap > vruchtensap
ruitenwasser > glazenwasser
vooraleer > alvorens
bedden verluchtte > bedden luchtte
Hemmerechts' houding verschilt hier wel
omdat zij deze wijzigingen wel allemaal aanvaardt.
In Stefan Hertmans' Naar Merelbeke komen dit soort wijzigingen veel minder voor.
Op syntactisch vlak vinden we verschillende noord-zuid tegenstellingen terug. Zo bijvoorbeeld bij het grammatisch geslacht. In de
drie manuscripten worden vaak woorden van
geslacht veranderd. De keuze voor het geslacht
wordt dan in grote mate regionaal bepaald: in
het zuiden kiest men voor de vrouwelijke va-

riant, terwijl men in Nederland voor het mannelijk genus kiest. Deze scheiding merken we
ook in onze manuscripten. Vergelijkbare wijzigingen vonden we eveneens terug bij het gebruik van lidwoorden, bij congruentie, de keuze tussen hebben en zijn als hulpwerkwoord,
de werkwoordtijden, de keuze van het betrekkelijk voornaamwoord, het gebruik van hen of
hun, enz. Het meest prominent was evenwel
het verschil van mening over de woordvolgorde. Dit merk je bijvoorbeeld bij de werkwoordelijke eindgroep. Hier is er zeker een groot
noord-zuidverschil (in Nederland kan alleen:
„dat Guido daar niet aan had willen denken",
maar in Vlaanderen hoor je ook: „dat Guido
daar niet had willen aan denken"). In het
Noord-Nederlands is de werkwoordelijke
eindgroep nagenoeg ondoordringbaar geworden voor andere woorden. Andere woorden
staan er ofwel voor, ofwel achter, maar niet ertussen. In het Vlaamse Nederlands is het niet
ongewoon dat er andere woorden tussen de
werkwoorden in staan. Waarschijnlijk is dezelfde ontwikkeling in Vlaanderen ook gaande, maar het proces is er vooralsnog niet zo ver
gevorderd als in Nederland. Dit fenomeen
treffen we in alledrie de manuscripten aan
waarbij de Vlaamse auteurs hun werkwoordelijke eindgroepen nog doorbreken terwijl de
Nederlandse redacteur dit niet meer aanvaardt.
In het algemeen kunnen we zeggen dat
Lanoye zeer bewust omgaat met de voorgestelde veranderingen. De houding van Lanoye tegenover het Vlaams is vrij consequent. Hij is
een Vlaams auteur en hij wil Vlaams schrijven.
Naar eigen zeggen behoudt hij Vlaamse constructies tenzij ze door Nederlanders niet of
verkeerd begrepen kunnen worden. Wanneer
we zijn manuscript bekijken, vinden we deze
houding inderdaad terug.
In het essay Alti jd met uw gezever, gtj (1996)
beweert Kristien Hemmerechts dat ze
Nederlands spreekt en schrijft. Ze is er zich,
naar eigen zeggen, van bewust welke woorden
Vlaams zijn en dus veranderd moeten worden
in een Nederlandse tegenhanger. Ze weet dat
ook zij Vlaamse is en dus soms Vlaamse uitdrukkingen gebruikt, maar in haar schrijftaal
die ze als artificieel bestempelt, probeert ze
consequent Vlaamse constructies te vermijden. Ze beschrijft hoe een tournee in 1995 met
Geertrui Daem en Leo Pleysier haar heeft

doen inzien dat het gebruik van Vlaamse
woorden soms toch functioneel kan zijn. Wit
Zand werd echter geschreven in 1992. Dit betekent dus dat Kristien Hemmerechts toen in
de overtuiging leefde Nederlands te schrijven,
of beter niet-Vlaams. Wanneer we de veranderingen in het manuscript van Wit Zand bekijken, merken we evenwel dat zij ook toen
Vlaamse woorden en constructies gebruikte.
We vinden in het manuscript typisch Vlaamse
woorden zoals verlof (in de betekenis van
„vakantie"), schouw en schoonbroer. Zij gebruikt ook Vlaamse zinsconstructies zoals
blijkt uit ons syntaxis-onderzoek.
Wouter Tieges had volgens Hertmans een
goed inzicht in de talloze Vlaamse wendingen die door Vlamingen als „normaal" beschouwd worden en die in Nederland amper
begrepen worden. Toch merken we dat Tieges
vaak Vlaamse woorden verandert waarbij je je
kunt afvragen of deze woorden echt niet begrepen worden in Nederland.
Op basis van de lijsten is er een tendens
merkbaar waarbij deze Vlaamse manuscripten
alledrie vernederlandst worden. De redacteuren doen suggesties waarbij zij de Nederlandse
norm hanteren. Woorden die te Vlaams klinken, stellen ze steeds voor te veranderen. Het
spreekt vanzelf dat als een woord volkomen
onbekend is in het grootste deel van het verkoopsgebied van een boek, de redacteur dan
opteert voor een ander woord. Wanneer is een
woord echter volkomen onbekend? Nu beslist
de redacteur daar steeds over, maar bij zijn
keuzes kunnen we toch vaak bedenkingen maken. Soms wordt er al te gemakkelijk voor
de Nederlandse variant gekozen, terwijl het
Vlaamse woord perfect mogelijk zou zijn.
Uiteindelijk ligt de beslissing bij de auteur.
Hij of zij bepaalt welke veranderingen aanvaard worden en welke niet. Natuurlijk spelen
hier ook andere factoren mee: als een auteur
veel boeken verkoopt, staat hij sterker in zijn
schoenen dan een debutant. Toch zou dit geen
argument mogen zijn. Wat telt is de correctheid van de tekst.
Kan of moet er iets aan die vernederlandsing van Vlaamse manuscripten gedaan worden? Het blijven immers Vlaamse auteurs die
vanuit hun eigen achtergrond schrijven en ook
hun idioom hebben. Dat taaleigen van auteurs
is een wezenlijk onderdeel van de literatuur,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit het werk van

Boon en Claus, en men moet dus oppassen die
eigenheid te ontkennen en teksten aan te passen aan normen die niet in het volledige taalgebied gehanteerd worden. Hoe meer contact
een Nederlandse redacteur heeft met het
„Vlaams" en dus met de Vlaamse taaleigenaardigheden, hoe meer hij zich bewust zal zijn
van welke woorden wel en welke niet kunnen.
Dit is geen pleidooi voor Vlaamse redacteuren, want dan zouden we misschien in het andere uiterste vervallen waarbij men geen oog
meer zou hebben voor typisch NoordNederlands taaleigen. Het is belangrijk dat een
Nederlandse uitgever van Vlaamse boeken een
beredeneerde beslissing neemt wanneer hij een
bepaalde redacteur een manuscript laat redigeren. Als de redacteur vertrouwd is met de
Vlaamse of Zuid-Nederlandse taalvarianten,
zal hij of zij beter kunnen inschatten of een
woord al dan niet veranderd moet worden.
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Een staalkaart van de Neerlandistiek
in de Franstalige wereld
Van 22 tot 24 maart 2001 werd door de vakgroep Nederlands van de Universite Charlesde-Gaulle in Rijsel een colloquium georganiseerd over „Het Nederlands in Frankrijk en in
Franstalig Belgie wetenschappelijk en didactisch benaderd". Het colloquium had een dubbele bedoeling. Op de eerste plaats wilde het
informatie verstrekken over de recente ontwikkelingen in het onderwijs van het Nederlands als vreemde taal en daarnaast was het de
bedoeling een dialoog tot stand te brengen tussen de docenten Nederlands in beide landen.
De organisator Philip Hiligsmann is hiervoor
goed geplaatst. Deze Waal studeerde Nederlands aan de universiteit van Luik en is sinds
kort verbonden aan de Vakgroep Nederlands
in Rijsel.
Zevenenveertig lezingen stonden op het
programma. Er werd aandacht besteed aan
taalkunde, letterkunde, vertaalwetenschap,
maatschappij en cultuur, zakelijk Nederlands
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en didactiek van het Nederlands als vreemde
taal. Zo werd een staalkaart geboden van de diverse activiteiten van de neerlandici in het
Franse taalgebied. Er werden ook drie enquetes voorgesteld. In het tweede semester van
1999 deed het arbeidsbemiddelingsbureau Forem in La Louviere in samenwerking met de
Talenacademie in Maastricht een onderzoek
naar de kennis van het Nederlands bij arbeiders uit de streek van La Louviere en naar de
behoefte om die taal aan te leren. In een tweede
enquete peilde M. Deldicque van de Universite
Catholique de Louvain naar de motivatie van
Noord-Franse leerlingen uit het middelbaar
onderwijs om Nederlands te leren. De resultaten waren interessant, maar niet echt verrassend: men leert Nederlands om een beter
contact te hebben met de aangrenzende Nederlandstalige gemeenschap en vooral omdat
men van oordeel is dat de kennis van het
Nederlands een belangrijke economische troef
is. Dat dit een belangrijk argument is, bleek
ook uit de bijdrage van V. Kempinaire van
de Forem van Moeskroen. Zij stelde vast dat de
arbeidsmarkt in de Frans-Belgische grensstreek onevenwichtigheid vertoont: aan Franstalige kant is er werkloosheid en aan Vlaamse kant een grote vraag naar arbeidskrachten.
Om dit probleem op te lossen, willen de verschillende overheden de mobiliteit van arbeiders en van bedrijven stimuleren. De kennis van het Nederlands is hierbij een grote
troef.
In een derde enquete ten slotte onderzocht
L. Mettewie van de Vrije Universiteit Brussel
de houding van Franstalige leerlingen tegenover het Nederlands. Ze ging ook na of contacten met Vlaanderen deze houding konden
beInvloeden.
In verschillende lezingen vroegen de sprekers zich ook of wat het vak „zakelijk Nederlands" nu precies inhoudt en waarin het verschilt van de lessen „standaard Nederlands".
De vraag werd gesteld hoe „zakelijke neerlan-

distiek" een plaats kan hebben naast taalkunde, letterkunde en maatschappijkennis.
E. Leijnse van de universiteit van Namen had
het in haar lezing over „Nederlandse literatuurgeschiedenis voor Franstalige leerders". Uit
haar praktijkervaring blijkt dat de Nederlandse
handboeken literatuurgeschiedenis in de regel
ongeschikt zijn voor haar Franstalige studenten. Zij kwam ook tot de conclusie dat de intramurale canon niet samenvalt het de extramurale.
Dat impliceert dat een Nederlandse literatuurgeschiedenis niet zo maar te vertalen is.
Interessant was ook de bijdrage van K.
Gerth uit Valenciennes die de rol van het cultuuronderwijs in de neerlandistiek in Frankrijk onderzocht. Welk cultuuronderwijs moet
er aangeboden worden ? Daar bestaat geen
eensgezindheid over. Hier heet het vak onderwijs van „Land en yolk" en elders heeft men
het over „Dutch studies". Men is het ook niet
altijd eens over de inhoud en soms zelfs niet
over het geografisch gebied: heeft men het over
Vlaanderen en Nederland of alleen over Nederland, enz. Gerth probeerde in zijn lezing de
contouren te schetsen van wat onderwijs over
de Nederlandstalige maatschappij zou kunnen
bevatten en wat daarvan de didactische consequenties zouden kunnen zijn.
Verder kwamen er didactische, grammaticale en literaire problemen aan bod en zelfs een
oude kwestie als het eventuele belang van het
Vlaamse dialect voor het aanleren van het Nederlands in de Franse Westhoek stond op het
programma.
Het is onmogelijk om alle lezingen in dit
korte bestek ter sprake te brengen. Geinteresseerden zullen moeten wachten op de handelingen van het colloquium die gepubliceerd
zullen worden in de reeks „UL3" van de Universite Charles-de-Gaulle.
Dirk van A ssche
Universite Charles-de-Gaulle Lille 3, Sciences Humaines,
Lettres et Arts, U.F.R. d'Etudes Germaniques, Sect. de
Neerlandais, B.P. 149, F-59653 Villeneuve d'Ascq cedex.

Publicaties
Horzels op het luie paard
In 1998 werd J'accuse van Emile Zola oor-

verdovend herdacht aan Europese ronde tafels
waar „intellectuelen" zich afvroegen wat „intellectuelen" zijn, of ze vandaag nog wel een
taak hebben, en zo ja, welke. Er is altijd iets
loos als men zich afvraagt wie men is en wat
men moet doen. „Intellectueel" is soms een
scheldwoord in Vlaanderen, en kan iemand
van zichzelf zeggen dat hij „intellectueel" is?
Over die crisis van de intellectuelen heeft
Patrick Loobuyck nu een boek geschreven
waarin hij omstandig de positie van de intellectueel sinds Zola bespreekt, en vervolgens
het intellectuele landschap in Vlaanderen onder de loep neemt. Het boek is een degelijke
status quaestionis. De auteur heeft veel gelezen en schetst meestal een evenwichtig en genuanceerd beeld, ook al brengt hij weinig
nieuws aan en herhaalt hij zich in het tweede
deel nogal eens.
Intellectuelen zijn in zijn opvatting een
verschijnsel van de moderniteit: het zijn academics, kunstenaars, schrijvers die de ivoren
toren van hun kennis verlaten om zich in het
maatschappelijk debat te mengen. Ze begeven
zich daarvoor in de openbare ruimte en legitimeren hun optreden op basis van universele
Verlichtingswaarden (vooral Waarheid en Gerechtigheid). Zo nam de schrijver Zola de verdediging op zich van de onrechtvaardig veroordeelde joodse officier Dreyfus. Hij moest
daarvoor het antisemitisme in de Franse samenleving ontmaskeren en ten strijde trekken
tegen de Franse raison d'etat en de machtsaanspraken van het leger. Een open brief aan de
president van de Republiek, gepubliceerd op
13 januari 1898 op de eerste pagina van de
krant L'Aurore, waarin op het einde het telkens herhaalde J'accuse als rituele bezwering
diende, zette de Loon van het debat. De Dreyfusaffaire groeide uit tot een model in de bepaling van wat een optreden van intellectuelen
moest zijn. Zola werd hun icoon.
Deze icoon stelt ons al voor problemen:
waren er dan geen intellectuelen voor het
einde van de negentiende eeuw? Wat doe je

met een andere icoon als Socrates b.v. die in
grote trekken beantwoordt aan de hierboven
beschreven criteria? Noemde hij zich niet de
horzel op het luie paard van Athene? Hij
schreef alleen niet, maar trad wel op in de
openbaarheid, de nog overzichtelijke agora,
alle openbare plaatsen waar Atheners samenkwamen om met elkaar te spreken over wat
hen en hun politieke gemeenschap, de polis,
aanging.
Maar de auteur van deze studie lijkt Habermas te volgen die de burgerlijke openbaarheid
pas op ziet komen in de achttiende eeuw (met
de geschreven pers en de conversatie- en debatcultuur in hoofdzakelijk Franse salons). In de
loop van de negentiende eeuw groeide een onafhankelijke boekenmarkt en een voldoende
pluriforme pers. Toen Zola de eerste pagina
van een krant uitkoos voor zijn frontale aanval was het forum voor de verspreiding van
de ideeen aanwezig, soepel functionerend en
overzichtelijk. De Dreyfusaffaire kwam perfect op tijd.
Volgens dezelfde Habermas komt openbaarheid op in de achttiende eeuw om ten onder te gaan in de twintigste. De huidige openbaarheid wordt gekolonialiseerd door de
massamedia.
De openbaarheid bestaat niet meer. Ze is
versplinterd over honderden plaatsen, een netwerk van ruimten. Er is alleen nog een vermeend centrum in de vorm van zendmasten.
Televisie en meer en meer ook Internet nemen
de plaats van de openbaarheid over van kranten en tijdschriften. Echte intellectualiteit (die
bedachtzaamheid, gearticuleerdheid en nuancering veronderstelt) komt meestal niet aan
bod in de massamedia. In plaats daarvan heerst
er de „demagogie van de spontane meningsuiting" (Bourdieu). Anders gezegd, meningsuiting verdrukt meningsvorming. Nog anders
gezegd, er zijn genoeg (vrijblijvende) meningen (iedereen mag zeggen wat hij „vindt" over
om het even wat), maar weinig (overdachte)
ideeen. Journalisten die intellectuelen willen
spelen, slingeren volgens Bourdieu J'accuse de
wereld in zonder L'Assommoir of Germinal te
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hebben geschreven. En hij voegde eraan toe dat
indien Zola nu op de tv zou komen, hij net genoeg tijd zou hebben om „J' accuse" te roepen.
De Italiaanse dichter, publicist en cineast Pasolini (1922-1975) voelde het onvermogen om te
raken en te beinvloeden al scherp aan in 1975,
toen hij vanop de eerste pagina van de Corriere
della Sera keer op keer het politiek corrupte,
blind consumerende Italie geselde. Zijn geval is
interessant omdat hij zelfs met zijn meest vernietigende kritiek (ook op de media) als geen
ander toegang bleef hebben tot die media. Op
de tv kwam hij zeggen waarom hij de tv haatte.
Maar zijn maximaal verspreide aanklachten
bleven gedoemd tot geconsumeerde vluchtigheid. Om het met een boutade te zeggen: de
leegte die Pasolini's woedende analyse heeft
achtergelaten, werd gevuld door de brilj ante en
vrijblijvende commentaren van de beroepsintellectueel Umberto Eco.
Loobuyck legt de spanning bloot waarmee
elke intellectueel moet leren leven: hoe distantie (kritische zin en onafhankelijkheid) en
(maatschappelijke) betrokkenheid combineren? Hoe toeschouwer zijn en geengageerd?
Partij kiezen zonder partijdig te zijn? Kan dat?
In ieders geheugen is het „verraad van de
intellectuelen" in de twintigste eeuw gegrift
tegenover het reele communisme (de SovjetUnie, en later Cuba en China). Uitzonderingen als Andre Gide (na zijn reis door de Sovjet-Unie in 1936), George Orwell (na zijn
ervaring met communisten in de Spaanse burgeroorlog in 1938) en Albert Camus bevestigen de regel dat een groot deel van de Europese intellectuelen (Sartre voorop, maar ook
Jan Romein, Joris Ivens en Harry Mulisch)
zich in hun „engagement" schromelijk hebben vergist.
Het lijkt daarbij vandaag de dag moeilijker
te weten waartegen men moet kiezen dan ten
tijde van Zola, of Hitler. Intellectuelen waren
en zijn verdeeld over de vraag of men Irak en
Belgrado moest bombarderen of niet, en ook
over de aanzwellende stroom van mensen die
hun land ontvluchten en naar Europa trekken, boor je van alles.
We leven volgens de auteur in postmoderne tijden, en aangezien de intellectueel een
kind is van de moderniteit, kan hij niet meer
dezelfde rol van weleer spelen. De postmoderne intellectueel is geen lid meer van een
voorhoede die de mensheid via universele

ideeen naar de vooruitgang leidt, een legislator die met gezag de keuzen van anderen bepaalt. Hij is nu, heet het, een interpretator
in de culturele jungle, de supermarkt waar
men consumeert in plaats van reflecteert. Hij
dringt niet meer op, maar orienteert. Deze intellectueel heeft een stap teruggezet, is bescheidener geworden, „democratischer". Hij
is midden in de verwarring gaan staan, en laat
zich meer leiden door de redelijkheid van
Erasmus en Montaigne dan door de Rede van
Descartes. Zijn intellectuele twijfel, die mooie
loot aan de boom van de Verlichting, mag
daarbij niet leiden tot het twijfelen aan de
waarde van het kritische denken zelf. Hij weet
wel tot welke uitwassen die Verlichting geleid
heeft. Zo heeft de secularisatie ons bevrijd,
maar ook een spirituele leegte opgeleverd.
Loobuyck besluit dat de intellectueel van nu
niet meer vanuit hoop en vaste overtuigingen
ageert, maar vanuit verantwoordelijkheidsgevoel: hij neemt een taak op zich, ook al is er
geen uitdrukkelijk doel.
In het tweede deel van zijn studie gaat de
auteur in op het intellectuele landschap in
Vlaanderen en de Vlaamse intellectuelen. De
eerste intellectuele traditie in Vlaanderen had
haar lot verbonden met de Vlaamse ontvoogdingsbeweging. De Vlaamse beweging was
oorspronkelijk bescheiden van omvang: zij bestond hoofdzakelijk uit katholieke intellectuelen, die in een romantische traditie stonden.
We zijn ver verwijderd van het Franse voorbeeld. De socialistische arbeidersbeweging zag
te weinig de potentieel emancipatoire kracht
van de Vlaamse beweging, en ook de liberalen
lieten haar op enkele uitzonderingen na links
liggen. Onder de noemer verzuiling komt de
tweede periode van de Vlaamse intellectuele
traditie aan bod. De zuilen waren levensbeschouwelijke machten die het individu begeleidden van de wieg tot het graf. Volgens
Loobuyck is de verzuiling geen alibi geweest
voor het vermeende gebrek aan openbaarheid
en discussie in Vlaanderen. Het debat kan volgens hem gediend zijn met een duidelijke profilering. Zuilen kunnen wel degelijk intellectuelen van niveau voortbrengen. Jammer van de
verzuiling van de vrijzinnigheid: een vrijzinnige zuil zou een contradictio in terminis
moeten zijn, maar de strijd van een minderheid tegen het katholieke machtsblok heeft die
minderheid in Vlaanderen nu eenmaal in een

verkrampte houding gedwongen. Kerk heeft
kerk gebaard. Maar ook dat is voor een groot
deel geschiedenis.
De zuilen zijn intussen politiek-corporatieve netwerken geworden, politieke concerns,
met veel intern pluralisme, maar toch nog met
beschotten. Loobuyck beschrijft de situatie
waarin Vlaanderen verkeert aardig als volgt:
„De verzuiling zoals die ideologisch functioneerde in het verleden kunnen we zo goed
als dood verklaren, het skelet van het lijk zal
ons echter nog lang in de weg blijven liggen."
(p. 313).
De ontzuiling is volgens de auteur niet
het werk van „intellectuelen" geweest, ook al
heeft hij aandacht voor de rol van figuren als
de filosoof Leo Apostel en Jozef Deleu. De
oude breuklijnen (Vlaams-Waals/Belgicistisch;
links-rechts; katholiek-vrijzinnig) zijn vervaagd. Termen als links, rechts, progressief en
conservatief verliezen hun oorspronkelijke betekenis en gaan allerlei combinaties aan. Intellectuelen sluiten meer en meer wisselende coalities of om individuele problemen (single issues)
te lijf te gaan.
De derde periode in de Vlaamse intellectuele traditie vindt volgens Loobuyck plaats in
een tijdperk waarin de „universele" en „moderne" intellectueel op sterven na dood lijkt
te zijn. Laat ik het wat scherper stellen: er was
in Vlaanderen een tragische coIncidentie van
de economische en politieke emancipatie en
van de overwinning van het „neokapitalisme". Met een boutade: Vlaanderen is te snel
te rijk geworden. Het heeft nu wel een ruime
autonomie, maar onderweg is men vergeten
na te denken over Welk Vlaanderen men wil.
Zo had Deleu het in de jaren '80 over de „onvoltooide emancipatie". Toch is Loobuyck tamelijk optimistisch over de kwaliteit van het
huidige intellectuele forum in Vlaanderen.
Ook daar is de openbare ruimte gefragmenteerd in een netwerk van ruimten. In enkele
jaren zijn de opiniepagina's er als paddestoelen uit de grond geschoten. Men is mondiger
geworden. De auteur weet met zijn verstand
dat de postmoderne intellectueel (hij noemt
Leo de Haes) hoogstens nog een interpretator
is. Maar is hij dan meer dan een smaakmaker,
een criticus of recensent, of een specialist?
Zijn sympathie gaat in elk geval nog uit naar
de ouderwetse intellectueel a la Zola, die blijft
dromen van het alternatief. Meer dan ooit

moet de intellectueel in zijn optiek machtsmisbruik en totalitaire aanspraken benoemen
en bestrijden, ook al kan hij daarbij niet meer
terugvallen op universele waarheden. Horzel
op het luie paard.
Overigens ben ik van mening dat we al bij al
die rol van intellectueel moeten nuanceren. De
belangrijkste wijziging waaraan de intellectueel onderhevig is, is de verandering van de aard
van de openbaarheid zelf: de agora is een markt
geworden, de burger een calculerende consument. Op die markt dreigen imago, stijl, vorm
belangrijker te worden dan inhoud, „communicatie" belangrijker dan conversatie. Er is een
inflatie aan meningen, die vaak lijden aan gratuIte ironie en/of verlammend cynisme. Ook
Vlaanderen telt nu veel columnisten, maar dat
zijn niet per definitie intellectuelen. De auteur
van deze studie heeft ook kritiek op de intellectueel die zich terugtrekt in zijn studeerkamer en zwijgt. Ik zou toch ook een lans willen
breken voor die stilte. Als men maar op geregelde tijdstippen terugkeert naar de openbaarheid met een boek, een kunstwerk. Ook al
gaat dat over liefde in Mesopotamia. De eerste
verantwoordelijkheid van kunstenaars, academics en intellectuelen - en eigenlijk van iedereen - ligt in het werk dat ze doen. Een samenleving heeft vooral een breed draagvlak van goed
uitgevoerd werk nodig. En laat de twist dan
bloeien. En niet met mate. Na de lectuur van
dit boek weten we waar de intellectuelen staan.
En nu weer aan het werk.
Luc Devoldere
Hoe ver-dri jven intellectuelen de postmoderniteit? Vlaamse intellectuelen in de postmoderne wereld,
VUBPRESS, Brussel, 2000, 341 p.

PATRICK LOOBUYCK,

Vreemdelingen in een wereldstad

Bij uitgeverij Lannoo verscheen najaar
2000 de boekversie van het proefschrift van.
dr. Lieven Saerens, Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en
zijn joodse bevolking (1880-1944). Het schitte-

rende werk, gebaseerd op een gedegen, doorgedreven en zeer breedvoerig archiefonderzoek, is intussen al aan zijn tweede druk toe.
Voordat we ingaan op de meest ophefmakende hoofdstukken, over de Tweede Wereldoorlog, willen we wel benadrukken dat
Saerens' verhaal reeds aan het einde van de
19e eeuw begint. Het is dan ook een turf van
847 pagina's, met een detaillistisch fijne analy-
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se van Antwerpen en zijn joden gedurende zoveel decennia. Het boek wemelt van gegevens
en namen - ik telde ca. 2000 personen - en dat
vergt van de lezer wel enige inspanning. Dat
microscopische gewriemel is anderzijds ook
de kracht van dit werk. De doorgedreven analyse voor een zo lange periode laat immers toe
heel precies aan te geven wat er gaande is.
Saerens toont op indringende wijze aan hoe
vreemdelingenhaat zich kan nestelen. Het is
een sluipend en langzaam werkend gif, dat
teert op gewenning en groeiende onverschilligheid en dat daarom ook lange tijd vrij onschuldig lijkt. Zijn epiloog, in de oorlogsjaren,
is de gruwelijke apotheose van het verhaal.
Ver tot in de jaren 1920 onderscheidde
Antwerpen zich geheel niet door opvallend
antisemitisme. De katholieken waren er wel
ontvankelijker voor dan de liberalen en de socialisten, maar ook bij hen bleef het allemaal
erg beperkt. De verdraagzaamheid moge wel
hieruit blijken: de militante Vlaamse beweging, toch behoorlijk gelieerd aan de katholieken, telde in haar rangen een aanzienlijk aantal
joden.
Vanaf 1929 keerde het tij echter, en in de
volgende jaren groeide er steeds meer een typisch Antwerps antisemitisme. Waarom dat
scharnierjaar? En waarom werd Antwerpen
uiteindelijk veel meer anti-joods dan Brussel
en Luik, de andere steden met grote joodse
concentraties? Wat 1929 betreft, geeft Saerens
twee essentiele factoren aan. In dat jaar verleende Belgie amnestie aan de activisten, zij
die in 1914-1918 met de Duitse bezetter hadden gecollaboreerd. Welnu, de activistische
ballingen die uit Duitsland terugkeerden, hadden er kennis gemaakt met het opkomende nationaal-socialisme, en met het raciale daarin.
In 1929 ook arriveerde in Vlaanderen de eerste
lichting van jongens die in Duitsland met een
studiebeurs van het Reich hadden gestudeerd.
Ook zij waren in contact gekomen met het nazi-gedachtegoed. Veel teruggekeerde activisten
vestigden zich uitgerekend in Antwerpen, en
de stad ontving ook heel wat „Duitse" studenten. De metropool onderscheidde zich immers al sinds de 19e eeuw door een opvallend
politiek radicalisme, en ook was de Vlaamse
beweging er het sterkst. De gevolgen van dit alles bleven niet uit. De „Duitse" flaminganten
zouden in de volgende jaren een grote rol spelen bij het inplanten - haast als een vreemd ge-

was - van het antisemitisme in Antwerpen.
Dat kon nu gedijen tegen de achtergrond van
een sterk toenemende joodse immigratie vanuit Duitsland en Midden-Europa. Ook in
Brussel en Luik was er een groeiend aantal
joodse immigranten, maar het bleef er rustig.
Het verschil met Antwerpen werd in de
daarop volgende jaren nog versterkt. Over het
waarom daarvan blijft Saerens wat in het ongewisse. M.i. hebben zeker twee factoren een rol
gespeeld. Als nationalistische beweging was de
Vlaamse beweging ipso facto wel ontvankelijk
voor „volksvreemde" gevoelens. In Brussel
speelde het flamingantisme echter nauwelijks
mee, en in Luik helemaal niet. Bovendien was
Antwerpen uitgesproken katholiek, in tegenstelling tot de twee andere steden. Nu leefde
er onder de katholieken een eeuwenoude antisemitische traditie, vanuit het gegeven dat de
joden Christus hadden afgewezen. Bovendien
stond het katholicisme in de jaren '30 sterk onder invloed van het traditionalisme, dat moeite
had met een samenleving waarin alle mensen
als vrij en gelijk werden aanzien. Kortom, de
combinatie „Vlaams" en „katholiek" heeft
aanzienlijk bijgedragen tot het versterken van
de Antwerpse specificiteit. Waarmee ik natuurlijk niet beweer dat alle katholieke Vlamingen er zo over dachten.
Saerens gaat diep in op de gebeurtenissen.
Op indringende wijze toont hij aan hoezeer
Antwerpen in de jaren '30 al een andere richting uitging dan Brussel en Luik. Opvallend
zijn onder meer de oprichting in Antwerpen
in 1937 van Volksverwering, de uitsluiting in
mei 1939 van joodse advocaten uit de Vlaamse
Conferentie der Balie van Antwerpen, de antijoodse rellen op 25 augustus 1939 (tijdens de
crisis rond Danzig enkele dagen voor het uitbreken van de oorlog). De Antwerpse specificiteit blijkt overigens ook uit de lokale
pers, het verenigingsleven, de verkiezingscampagnes, enzovoort. Saerens brengt het allemaal in kaart en analyseert met veel zin voor
nuance.
In 1940-1942 liep het helemaal uit de
hand. De vooroorlogse specificiteit zette zich
dus voort. Saerens toont minutieus aan hoezeer de Antwerpse overheden wel meegaand
waren met de Duitse anti-joodse politiek. Ze
deden gewoon zowat alles wat de Duitsers
vroegen. Zonder dwang, zonder geweld en
zonder zich ernstig te bekommeren over de

legaliteit van de medewerking met de bezetter.
Enkele feiten. In december 1940 besloten
de Duitsers ongeveer 7000 Antwerpse joden
naar Limburg te deporteren. Het precieze doel
daarvan is tot op vandaag niet bekend, maar de
bezetter deelde wel mee dat deze deportatie gebeurde in het kader van een Duitse verordening over militair-strategische gebieden. De
bezetter vroeg de Antwerpse politie om de opvorderingen aan de betrokkenen te bezorgen
en de joden op de treinreis te bewaken en te
escorteren. Nu stelde een na 1918 ingevoerd
artikel uit het Belgisch strafwetboek het meewerken aan de militaire politiek van de vijand
strafbaar; daarop stond de doodstraf! Toch verleende de Antwerpse politie probleemloos
haar medewerking. Geheel in deze lijn zou ze
in juni 1942 joden ophalen en begeleiden naar
Noord-Frankrijk, waar ze als dwangarbeiders
aan de Atlantikwall moesten werken; Antwerpen had duidelijk veel over voor een overwinning van het Reich.
De Antwerpse gemeentediensten gingen in
juni '42 over tot de verdeling van de davidsterren onder de joden. De burgemeesters van het
arrondissement Brussel waren daar niet toe bereid: „nous ne pouvons nous resoudre a une
prescription qui porte une atteinte aussi directe a la dignite de tout homme, quel qu'il soit",
zo deelden ze aan de bezetter mee. Het werd
een cruciaal signaal: de Duitsers zouden de
Brusselse overheden niet meer betrekken in de
anti-joodse politiek. De Brusselse politie werd
dus weken later niet gevraagd mee te werken
aan razzia's op de joden, waardoor die er weinig succesvol zouden zijn (37 % opgepakt tegen 65 % in Antwerpen; daarbij moet worden
vermeld dat in Brussel de joden tijdens de oorlog ook geconcentreerd waren, zij het in twee
stadsgedeelten i.p.v. in een).
De Antwerpse politie werkte „uiteraard"
mee aan de jodenrazzia's van augustus-september 1942. Saerens beschrijft die operaties
nauwgezet, in de meest beklemmende pagina's van dit boek. Uiteindelijk werkten Antwerpse politieagenten, met het al dan niet expliciete fiat van de hierarchische oversten of op
hun uitdrukkelijk bevel, mee aan het oppakken van 3 a 4000 joden, die via Mechelen op
transport zouden worden gesteld. Dat is nog
meer dan de 2000 joden waar de chef van de
politie te Bordeaux, Maurice Papon, voor te-

kende. De vergelijking met het buitenland is
nog in andere opzichten demystificerend en
onthutsend. Relatief zijn er in Antwerpen in
die weken meer joden opgepakt dan in dezelfde periode te Parijs bij de zo beruchte operatie
„Vel d'hiv". Antwerpen is ook, voor zover bekend, de enige Europese stad waar de bezetter
een beroep kon doen op het lokale vooroorlogse establishment om deze klussen te klaren.
In Antwerpen waren de lokale gezaghebbers
immers aangebleven. Die factor verklaart overigens mede het grote „succes" van de Duitsers
inzake het judenrein maken van Antwerpen.
Saerens brengt een van de zwartste bladzijden uit de collaboratie, de jodenvervolging.
Het Antwerpse antisemitisme van de jaren '30
was daarbij een cruciale factor. Maar bij de collaboratie als zodanig ging het om veel meer.
Neem by. de hang naar een Nieuwe Orde: het
is geen toeval dat onder de partijkatholieke gezagdragers in Antwerpen heel wat voorstanders zaten van het beginselakkoord met het
Vlaams Nationaal Verbond (VNV) uit 1936;
Saerens wijst daar terecht op. Of neem nu de
„zekerheid" dat de Duitsers de oorlog zouden
winnen: dat kan verklaren waarom men in
Antwerpen en elders, in 1940, 1941 en zelfs
nog in 1942, probleemloos bereid was om in te
gaan tegen het strafwetsartikel over de medewerking aan de militaire politiek van de vijand
(zie hoger). Historici zullen nu ook al deze aspecten in kaart moeten brengen, en de onderlinge samenhang en wisselwerking moeten
schetsen. Er ligt nog veel boeiend werk op de
plank.
Herman van Goethem
Vreemdelingen in een wereldstad: een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking Lannoo, Tielt,
LIEVEN SAERENS,

2000, 847 p.

Verloren zekerheid

In 1978 plande een groep academici, onder
voorzitterschap van de Leuvense socioloog Jan
Kerkhofs, een onderzoek dat het typisch
Europese waardesysteem in kaart moest brengen. In 1981 vond het eerste veldwerk plaats.
Aan tienduizenden Europeanen werd gevraagd
welke waarden - „opvattingen over het wenselijke" - hun Leven bepalen wanneer het gaat
om arbeid en vrije tijd, gezin en seksualiteit,
ethiek, religie en politiek. Die resultaten werden gepubliceerd in het boek De stille ommekeer. In 1990 werd dat Europese waardeonder-
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zoek herhaald, wat zijn neerslag vond in De
versnelde ommekeer. . In 1999, ten slotte, vond
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een derde ronde van de European Values Study
plaats. De Belgische resultaten daarvan verschijnen nu onder de titel Verloren Zekerheid.
Op het eerste gezicht lijkt er in de afgelopen tien jaar niet zoveel veranderd. De resultaten liggen in het verlengde van het vorige
boek, de trends worden bevestigd. Zo bijvoorbeeld wat het belang betreft van arbeid, gezin,
godsdienst, politiek, vrienden en vrije tijd
voor de geinterviewden. In vergelijking met
1990 is er weinig variatie in de antwoorden.
Voor negen van de tien Belgen komt het gezin
met ruime voorsprong op de eerste plaats, gevolgd door de vrienden. Godsdienst (45 %) en
politiek (31 %) worden niet eens door de helft
van de ondervraagden echt belangrijk gevonden. Het vertrouwen in de instellingen wordt
er, net als bij de vorige enquete, overigens niet
groter op. Het rechtsstelsel bijvoorbeeld verliest opnieuw, net zoals tussen 1981 en 1990,
tien percentpunten. De Kerk zit in een vergelijkbare neerwaartse spiraal: in 1981 kon ze op
het vertrouwen van 60 % van de Belgen rekenen, nu is dat nog slechts 40 %. Het parlement verliest, net zoals de pers, het vertrouwen dat het in de periode 1981-90 opbouwde.
Het staat nu, samen met het rechtsstelsel,
op de laatste plaats. Goed vierendertig procent van de Belgen verklaart heel veel tot tamelijk veel vertrouwen in die instellingen te
stellen.
Een bijzonder interessant, maar ook taai
hoofdstuk handelt over de sociale identiteiten
van de Belgen, over de entiteiten waarmee ze
zich verbonden voelen. Misschien is het meest
opmerkelijke resultaat wel dat een op de drie
ondervraagden beweert aan geen enkele groep
belang te hechten. Meer dan een derde hecht
de grootste betekenis aan primaire groepen,
zoals het gezin, de vrienden of de buren. De levensbeschouwelijke verenigingen komen met
ongeveer 15 percent op de derde plaats. Dan
volgt het sociaal-culturele verenigingsleven
met ongeveer tien percent. Pas een heel eind
daarna, met ongeveer vier percent, komen de
geopolitieke entiteiten, zoals Europa, Belgie,
Vlaanderen of Wallonie. Dat is een resultaat
om voortaan in het achterhoofd te houden,
telkens als de communautaire problematiek
wordt opgerakeld. Bovendien - en ook dat is
niet zonder belang - blijken voor de onder-

vraagden de verschillende identiteiten ook niet
exclusief te zijn: zich Belg en Vlaming, Waal of
Brusselaar voelen, gaat best samen.
Er staan nog andere verrassende resultaten
in dit boek. Vandaag kun je geen krant of tijdschrift openslaan of het gaat over het verschil
tussen mannen en vrouwen. Vaak wordt zelfs
een biologische basis geponeerd voor de verschillende werelden van mannen en vrouwen.
In het hoofdstuk over gezin en relaties lees je
dan hoe weinig mannen en vrouwen van elkaar verschillen als het gaat over de fundamentele dingen in het leven. Dat was overigens ook al zo in 1981.
Nog zo een. Als het over Vlamingen gaat,
duurt het niet lang of het epitheton ornans
„harde werkers" passeert de revue. Walen, zo
leert de volksmond, zouden het niet zo nauw
nemen met de arbeidsmoraal. In dit onderzoek werd mensen gevraagd welke waarden ze
aan hun kinderen willen meegeven. Zesentwintig procent van de Vlamingen vindt
„hard werken" een belangrijke eigenschap. In
Wallonie ligt de score maar liefst twee keer zo
hoog, in Brussel gaat het zelfs om zestig procent. In Vlaanderen vindt men arbeid ook
significant minder belangrijk dan in de andere
regio's. Vlamingen hechten een opvallend
grotere waarde aan vrije tijd. Dat is, tussen
haakjes, net zo in Nederland en in Duitsland,
twee naties die zich niettemin graag op hun
protestantse arbeidsethos beroemen.
Een cruciaal hoofdstuk gaat over bepaalde
ethische houdingen. In de laatste twintig jaar,
zo blijkt, maakte Belgie een vrij spectaculaire
overgang door van een land waarin een ethiek
van de lijfelijke zelfbeperking gold naar een
land waarin lijfelijke zelfbeschikking de toon
zet. In de jaren tachtig nam de permissiviteit
toe, waardoor ten onrechte de indruk werd
gewekt dat zelfbeschikking en permissiviteit
samengingen. De gegevens van 1999 laten
evenwel een bevolking zien die opnieuw aanzienlijk meer op fatsoen is gesteld. Enerzijds
is er verstrengeling van de normen. De teugels
die in de jaren tachtig werden gevierd worden
weer aangehaald. Mensen zijn minder tolerant
als het gaat over liegen of corruptie. Anderzijds duiken nieuwe vormen van degelijkheid
op: we aanvaarden niet dat wordt gerookt
waar dat niet mag, dat dronken chauffeurs
achter het stuur kruipen of dat vuil wordt gestort waar dat verboden is. Er doet zich een

dubbele beweging voor: de burgerzin wordt
strakker en de notie van burgerzin wordt verbreed in postmaterialistische richting. „De
fatsoenlijke burger krijgt het gezelschap van
de groene neopuritein", besluiten de auteurs.
Verloren Zekerheid biedt boeiende maar
niet altijd makkelijke lectuur. De auteurs
wijzen vaak zelf op de relativiteit van hun
gegevens en op de mogelijke methodologische
misverstanden die kunnen rijzen bij de interpretatie van de resultaten. Dat is eerlijk
tegenover de lezer, maar leidt niet altijd tot
spannende literatuur. Verloren Zekerheid presenteert alleen de Belgische resultaten van het
Europees Waardeonderzoek. Onwillekeurig
ga je dan binnen een land de verschillende gemeenschappen vergelijken. De neiging bestaat
dan om die verschillen - die misschien binnen
een Europese vergelijking nauwelijks zouden
opvallen — uit te vergroten. En dat is nu net
een van de dingen die mij is bijgebleven: we
hebben, over de taalgrenzen heen, behoorlijk
wat met elkaar gemeen.
Patrick Stouthuysen
Verloren Zekerheid. De Belgen en
hun waarden, overtuigingen en houdingen, Lannoo en Koning Boudewijnstichting, Tielt, 2001, 272 p.
KAREL DOBBELAERE (e.a.),

„Christelijk en Vlaams":
125 jaar Davidsfonds
In 2000 vierde het Davidsfonds zijn 125ste
verjaardag, een ideale gelegenheid voor de vereniging om haar prominente plaats in het culturele leven in Vlaanderen in de verf te zetten.
Het aantal activiteiten die het vanouds christelijk geInspireerde Davidsfonds organiseert,
blijft indrukwekkend, zelfs in een tijd waarin
ideologieen vervagen en het verenigingsleven
niet meteen een grote bloei kent. Alle afdelingen van het fonds samen organiseren jaarlijks zo'n 9.000 activiteiten (lezingen, gespreksavonden, exposities, theatervoorstellingen, tang, concerten, enz.). Het Davidsfonds
bekleedt ook een belangrijke rol in de Vlaamse
uitgeverswereld met literaire uitgaven, wetenschappelijk-vulgariserend werk en jeugdliteratuur. Een vrij recent initiatief is het muzieklabel Eufodia dat niet alleen aandacht heeft
voor de Vlaamse polyfonisten, maar ook voor
eigentijdse muziek.
Naar aanleiding van de 125ste verjaardag
verscheen de monografie Davidsfonds 18752000, geschreven door Edward de Maesschalck.

De auteur verdeelt de geschiedenis van het
Davidsfonds in vier grote delen: de pionierstijd
(1875-1925), de periode van hoogbloei (19251960), de tijd van de herbronning (1960-1985)
en het Davidsfonds als professionele cultuurvereniging (1985-2000). Een groot deel van het
boek overlapt onvermijdelijk de driedelige
Geschiedenis van het Davidsfonds die Lode Wils
al in de jaren 1970-1980 publiceerde. Wils' overzicht gaat echter niet verder dan de Tweede
Wereldoorlog. Er bleef dus nog goed een halve
eeuw te beschrijven en dat waren voor het
fonds zeker niet de makkelijkste jaren.
Nadat het Davidsfonds tijdens de Tweede
Wereldoorlog op handige wijze uit het vaarwater van de collaboratie had weten te blijven,
werd de tweede helft van de 20ste eeuw een
moeilijke en woelige periode. Het fonds kwam
weliswaar meer in de actualiteit door zich te
manifesteren als actieve Vlaamsgezinde pressiegroep, maar intern rezen er problemen. De
maatschappelijke omwenteling van de jaren
'60 had ook voor het Davidsfonds repercussies.
Het geprononceerd christelijke karakter van
het fonds werd niet meer zomaar aanvaard.
Het Davidsfonds was in 1875 ontstaan als
katholiek antwoord op het liberale Willemsfonds, in een periode waarin de ideologische
verzuiling in Belgie zeer scherp was. De leus
„Voor godsdienst, taal en vaderland" liet
daarover weinig twijfel bestaan. „Vaderland"
moet hier vooral worden ge1nterpreteerd als
blijk van een soort Belgisch patriottisme, maar
dit slechts terzijde. Een eeuw later leek de bewust christelijke en anti-vrijzinnige houding
van het fonds voor velen voorbijgestreefd. Het
dispuut tussen de verdedigers van de oude lijn
en de vernieuwers, die het fonds een bredere en
meer maatschappijkritische richting wilden
geven, liep hoog op. Toch kwam men steeds tot
de conclusie dat het Davidsfonds in de eerste
plaats „Vlaams en Christelijk" moest zijn.
Tijdens de laatste decennia, waarin het
fonds een meer professionele structuur en wijze van werken kreeg, ebde de ideologische discussie weg. Toch bleef er commotie. Hoewel
Belgie als staat ingrijpend was gefederaliseerd
en veel Vlaamse eisen van het fonds waren ingewilligd, behield men op communautair vlak
een strakke en zelfs extreme houding. Dit leidde in de jaren '90 tot pijnlijke momenten, waarbij het totale gebrek aan consensus tussen de
eigengereide, tot extremisme geneigde voorzit-
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ter Lieven van Gerven en het meer gematigde Davidsfondsbestuur aan de oppervlakte
kwam.
Davidsfonds 1875-2000 is mede door de
vele illustraties, gekozen door Luc Vints, een
interessante en verzorgde uitgave, die veel
licht werpt op de nog niet eerder diepgaand
beschreven periode 1945-2000. Deze monografie werd echter geschreven in opdracht van
het Davidsfonds en als lezer voel je dat. De officiele lijn van het fonds is voor de auteur
bijna steeds de goede. Zoiets merkt men onder meer in de manier waarop de auteur, al
dan niet bewust, de tegenstanders van de traditionele richting in het fonds presenteert. Ook
vermoed ik dat veel lezers wat meer vergelijkend materiaal hadden gewenst tussen het Davidsfonds, het Willemsfonds en het later opgerichte Vermeylenfonds. Men leest wel hoeveel
afdelingen het Davidsfonds op een bepaald
moment had, hoeveel evenementen werden
georganiseerd en hoeveel boeken het uitgaf,
maar dit wordt zelden vergeleken met de activiteiten, initiatieven en resultaten van de andere grote cultuurfondsen in Vlaanderen. Zo
krijgt men als lezer geen globaal, vergelijkbaar
beeld van het reele effect van het Davidsfonds.
Voor iedereen die in grote lijnen de ontwikkeling van het fonds wil leren kennen, van veredelde studentenkring tot professionele cultuurvereniging, is de monografie van Edward
de Maesschalck echter boeiende lectuur.
Hans Vanacker
Davidsfonds 1875-2000 (met illustraties gekozen door Luc Vints), Davidsfonds, Leuven,
2000, 176 p.
EDWARD DE MAESSCHALCK,

Beklijvend eenzijdig

„Onlangs vroeg een boer mij waarom ik als
een bezeten reiziger de wereld afschuimde, als
ik niet eens wist waar ik zelf vandaan kwam.
Waarom ging ik naar rijstvelden in Bangladesh
en theeplantages in Sri Lanka kijken als ik niet
eens wist wat er met de polder gebeurde waaruit ik voortgekomen was? Waarom kon ik
mijn eigen streek niet met dezelfde verwonderde blik bekijken als een ver exotisch land?"
In zijn jongste boek keert Chris de Stoop
inderdaad weer naar de polder waaruit hij is
voortgekomen. De Vlaamse journalist die met
zijn publicaties over vrouwenhandel en illegalen in Europa ook internationaal naam
maakte, bracht een jaar door in Doel, het dorp

dat straks van de kaart wordt geveegd. De bres is
een eenzijdig maar met veel inleving verteld
verhaal. De auteur schaart zich onvoorwaardelijk aan de zijde van de boeren, de bevolkingsgroep om wie weinigen zich nog echt bekommeren en die door niemand nog wordt
gewaardeerd. Hij brengt het verhaal van de
landbouwers die al veertig jaar een verloren
strijd voeren voor het behoud van hun verleden, heden en toekomst.
In de jaren zestig komt de eerste aanval op
de vruchtbare klei en leemgronden achter de
Scheldedijk. Net op het ogenblik dat de landbouw in een stroomversnelling raakt, breidt de
Antwerpse haven zich uit met dokken op de
linkeroever van de Schelde. Er komen een
kerncentrale, een klassieke elektriciteitscentrale en zware industrie. Het ziet er slecht uit
voor de trotse polderboeren van het Waasland.
Hun dagen lijken geteld.
Maar dan begint de economie to stagneren.
De expansie stokt, de boeren koesteren weer
hoop dat de dreiging nog af to wenden is. Het is
een illusie. In de jaren negentig trekt de economie weer aan. Er volgt een tweede expansie. Er
duiken plannen op voor een getijdendok voor
grote containerschepen. Het idyllische dorpje
Doel moet eerst van de kaart, dan weer niet en
uiteindelijk waarschijnlijk toch.
Chris de Stoop beschrijft een wereld van
landbouwers die slechts gescheiden door de
Schelde, volledig verschilt van die van de stedelingen op de Antwerpse rechteroever - en de
nieuwkomers in het Waasland. De geschiedenis, de verbondenheid met grond en streek en
de gebeurtenissen van de voorbije decennia
hebben een diepe kloof geslagen tussen de polderboeren en de rest van de wereld. Stedelingen
zijn „steepijpers", burgers van de ergste soort.
Antwerpen is „de havenstad die denkt dat de
nulmeridiaan in haar schoot begint".
Er is niet alleen de kloof tussen stad en platteland. Er is ook de kloof tussen landbouw en
milieubeweging. In de jaren zeventig sloten
jonge boerenzonen als Chris de Stoop zich nog
aan bij de groene beweging. Nadien brokkelde
het vertrouwen af. De boerenjongens voelden
zich in de steek gelaten door de stadsjeugd die
niets begreep van het landbouwleven. De
Stoop heeft het snerend over „de rijkeluiskinderen van de Wielewaal", een natuurvereniging van vogelliefhebbers.
Er is ook de kloof met de politiek en de

overheid. Alleen het polderbestuur vindt nog
enigszins genade. Onder meer de milieubeweging bestempelt deze eeuwenoude organisatie
als reactionair. Voorts deugt de overheid niet.
De ombudsman die de sociale begeleiding van
de vertrekkende Doelenaars organiseert, is
„een bazuinblazer van de overheid". Het Antwerpse stadsbestuur en havenbestuur zijn de
absolute vijand. Brussel is een verre hoofdstad,
die Wase boeren in het beste geval twee keer in
hun leven bezoeken. Om te betogen. En om
tot hun verbijstering vast te stellen dat ze vijf
frank moeten betalen om te plassen, terwijl ze
thuis maar vier frank krijgen voor een liter
melk.
De Stoop verheerlijkt het „magische, mythische platteland" en vooral de deugden van
het buitenleven. „Het hectische stadsleven, de
drukte en de dikdoenerij, het geraas en gedaas,
de existentiele verlorenheid, het ligt allemaal
ver achter ons", schrijft hij bij zijn aankomst
in Doel. „Voor ons wacht de zaligheid van het
landleven, de rudimentaire mens, de oude
waarden: nestwarmte, levensvreugde, vrijheidsliefde, arbeidszin, spaarzaamheid, familietrots, goed fatsoen, gebondenheid aan erf en
grond, eerbied voor andermans goed, overerving en overlevering. Klokken en kapelletjes,
godvrezende mensen, koebeesten op de dijk,
de kermis en de jaarmarkt, de wet der traagheid, gezond boerenverstand."
Twintig jaar na zijn vertrek uit de polders,
zijn de tijden voorgoed veranderd. Vol weemoed schrijft De Stoop over zijn jeugd, de
boerderij, zijn relatie met zijn te vroeg gestorven vader die voor hem het prototype is van de
„oerboer". Over de sociale verschillen tussen
de boeren onderling - zijn vader behoorde niet
tot de grote herenboeren, maar bewerkte het
allerlaatste stuk poldergrond aan de rand van
het zand. Hij heeft het over „de goede tijd",
toen burgers nog verzot waren op echt bloemende polderaardappelen, en de landbouwers
nog rechtstreeks aan de stad en niet aan de frietenfabriek van Farm Frites leverden.
Maar bovenal legt De Stoop zich niet neer
bij de teloorgang van zijn polder, voor hem een
gevolg van de grootheidswaanzin van de havenbaronnen, „de planologen, de potentaten en
de gigantomanen uit Brussel". Er liep ook veel
mis en van de beloofde banen is er na al die jaren slechts een tiende gekomen. Het gigantische Doeldok is nooit gebruikt, behalve als de

grootste visvijver van Vlaanderen en wordt
straks volgestort om het Deurganckdok te
bouwen. Er werden wegen aangelegd die kort
daarna weer werden afgegraven. Boerderijen
werden zinloos onteigend, velden ingenomen
die decennia braak bleven liggen.
Chris de Stoop maakte de eeuwwende mee
in het polderdorp, waar hij nieuwjaar vierde
met een oude boer wiens boerderij verdwijnt
voor het Deurganckdok. „Op de kade van
Antwerpen braste en slempte een half miljoen
feestvierders, die een tapijt van champagneflessen achterlieten, maar in Doel was alles doods
en verlaten." Voor de landbouwers is er geen
plaats meer. De polders maken plaats voor de
haven en voor natuur. Voor containers en vogels. De Stoop vertelt zijn verhaal vanuit een
antistedelijkheid die veel Vlamingen zullen
herkennen. Die polarisatie verwerkt hij ook
geregeld in een kunstmatige, zinloze en soms
melige dialoog tussen de ik-figuur en zijn
stadse vriendin. Maar los daarvan is dit een
beklijvend eenzijdig verhaal.
Peter Renard
CHRIS DE STOOP,

De byes, De Bezige Bij, Amsterdam, 2000,

230 p.

Normen en waarden
in een veranderend Nederland

„Zonder de lange mars door de feiten is de
moralist een gevaar voor zijn land". Wie wel
eens termen als het „verdwijnen van de burgerzin", „normvervaging" of „toenemend individualisme" hanteert, moet deze uitspraak
van de Nederlandse filosoof Herman Philipse
ter harte nemen. Zo zouden nogal wat zinloze
debatten over onderwerpen als de kloof tussen burger en politiek, de teloorgang van het
gezin, de afnemende kwaliteit van het onderwijs of de verpulping van de kwaliteitspers
worden vermeden. Immers, het gaat daarbij
telkens om onderwerpen waarbij we meningen voor feiten houden. We wijzen zonder
schroom schuldigen met de vinger en we discussieren geanimeerd over mogelijke oplossingen, zonder evenwel de moeite te doen om
eerst en vooral na te gaan of de veronderstelde problemen zich ook daadwerkelijk voordoen.
Overigens: vaak zegt wat we problematisch
achten meer over ons dan over de toestand
van de wereld. De Amsterdamse socioloog
Geert de Vries geeft daarvan in Nederland Ver-
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daagse sociale problemen, een treffend voorbeeld. De aandoening anorexia nervosa komt
waarschijnlijk al heel lang voor, vooral bij
meisjes en jonge vrouwen, maar kwam pas in
de jaren zeventig algemeen onder de aandacht.
Sindsdien bestaat de indruk dat anorexia toeneemt. In medische kringen overheersten aanvankelijk psychiatrische en psychoanalytische
diagnoses, na verloop van tijd kwamen daar
relationele en gezinsdynamische gezichtspunten en behandelingen bij. Vervolgens gooiden
de feministen zich op de kwestie. Ze brachten
anorexia in verband met de maatschappelijke
positie van vrouwen. Volgens sommigen was
het een syndroom van verzet tegen de traditionele rolpatronen, volgens anderen een vorm
van protest tegen de nieuwe, hoge eisen die
aan vrouwen worden gesteld. Waar alle betrokkenen het in elk geval over eens waren, is
dat anorexia gerelateerd was aan veranderingen in de samenleving en aan de emancipatie
van vrouwen.
Ten onrechte, argumenteert De Vries. De
toename van anorexia is onbewezen. Daarom
is een andere vraag aan de orde: vanwaar komt
die opvallende aandacht voor de aandoening.
Uit sociologisch onderzoek blijkt, merkwaardig genoeg, dat verontrusting over anorexia samengaat met de toenemende onderwijsdeelname van meisjes en vrouwen. Mannen - nu
vat ik De Vries wel erg schematisch samen vrezen daardoor statusverlies. Niet vrouwen,
maar mannen hebben schrik voor de opmars
van hooggeschoolde meisjes. Niet vrouwen,
maar mannen hebben belang bij de beeldvorming van meisjes die niet zouden zijn opgewassen tegen de maatschappelijke prestatiedruk. Kortom, de verontrusting over de toename van anorexia zegt meer over de angsten
en schrikbeelden van een heeft van de bevolking dan over de reele situatie van de andere.
Meningen verkondigen die niet op een feitelijke basis berusten, dat kun je de socioloog
Paul Dekker niet verwijten. Dekker, als onderzoeker verbonden aan het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau, brengt in zijn
bijdrage aan De morele staat van Nederland,
het verslagboek van een conferentie over dat
thema, nauwkeurig de morele dynamiek van
Nederland in kaart. Dekker heeft het over
vier onderwerpen: misdaad en straf, euthana-

sie en abortus, protestacceptatie en protestbereidheid en, ten slotte, het geven van geld aan
maatschappelijke organisaties. Op basis van de
door hem voor de periode 1970-1998 verzamelde gegevens, schetst Dekker de volgende
ontwikkelingen.
Er is geen toenemende vergoelijking van
criminaliteit, ook niet van delicten die ten
koste gaan van de gemeenschap, wel een selectieve verharding van het strafklimaat waar het
gaat om seksuele misdaden. Er zijn slechts beperkte verschuivingen in opvattingen over de
bekende ethische kwesties euthanasie (afnemende verwerping, ten gunste van „hangt ervan of") en abortus (Nederlanders zijn, hun
reputatie ten spijt, niet opvallend liberaal). Er
is in de politiek meer tolerantie (meer protestacceptatie) en meer burgerzin (meer protestgeneigdheid). Er is op het middenveld meer
ideele betrokkenheid, maar vermoedelijk gaat
dat wat ten koste van het klassieke verenigingsleven. Er valt een groeiend optimisme to
constateren over de eigen moraal en een groeiend pessimisme over de moraal van anderen.
Dekker vat die ontwikkelingen samen onder
het kopje „individualisering". Er is, algemeen,
een sterker geloof in de eigen competenties.
Mensen onderhouden meer individuele relaties
met organisaties. Er is meer erkenning van het
individu als meetlat voor het morele gehalte van
gedrag. Er is meer aandacht voor de kwetsbaarheid van willekeurige anderen, voor „individueel slachtofferschap". Daarachter bespeurt
Dekker een verschuiving gaande van vaste regels
naar algemene principes, of van normen (toepasbare gedragsregels zoals ouderen met u aanspreken, behulpzaam zijn voor vreemdelingen
of rechts houden in het verkeer) naar waarden
(zoals naastenliefde, zelfstandigheid of eerlijkheid), die fundamenteler zijn en telkens, geval
per geval, toepasbaar moeten worden gemaakt.
Een verschuiving van normen naar waarden
vergt competente individuen die waarden kunnen operationaliseren en tegen elkaar kunnen
afwegen.
Met de morele staat van de individuele opvattingen en gedragingen loopt het, samenvattend, niet zo'n vaart. Er kan niet gesproken
worden van een globale neergang van de moraal. Er is geen veralgemeende normloosheid.
Er is evenmin sprake van ethische willekeur of
vrijblijvendheid. Wel is het zo dat niet Langer
geloof, ideologie en traditionele verbanden de

meetlat vormen voor het morele gehalte van
gedrag.
Individualisme, meent Dekker, kan een
bron van moraal zijn, maar daaraan zitten wet
problemen vast: wat bijvoorbeeld te denken
van mensen die niet zo competent zijn in de
omgang met waarden? Een ander probleem is
dat, ondanks alle individuele verantwoordelijkheid, het moeilijker wordt, bij gebrek aan
onderlinge afstemming, collectieve doelen te
stellen en gezamenlijke problemen aan te
pakken. Het ontbreekt de in principe waarschijnlijk welwillende individuen aan settings
waarin gedrag conform de goede bedoelingen
wordt gewaardeerd en gestimuleerd en waarin ze effectief tot collectieve belangenbeharti-

ging en actie kunnen komen. De samenleving
wordt in groeiende mate geconfronteerd met
een „organisatieprobleem". De nieuwe, meer
ge-individualiseerde vormen van betrokkenheid bieden niet vanzelfsprekend voldoende
compensatie voor de afnemende betekenis van
traditionele maatschappelijke verbanden en
instellingen. Het risico van een geIndividualiseerde moraal bestaat dan ook vooral uit collectief onvermogen, besluit Dekker.
Patrick Stouthuysen
en SIJBOLT NOORDA, De
morele staat van Nederland, Amsterdam University Press
Salome, Amsterdam, 2001, 65 p.
GEERT DE VRIES, Nederland verandert. Maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in het begin van de eenentwintigste
eeuw, Het Spinhuis, Amsterdam, 2001, 152 p.
CHRISTIEN BRINKGREVE, RENE GUDE
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ADVERTENTIE
GEZOCHT: STAFMEDEWERKER(STER) VOOR ANVAKANTOOR BRUSSEL
MET EEN HART VOOR DE NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR
Het Algemeen-Nederlands Verbond zoekt voor zijn verbondskantoor in Brussel een enthousiaste medewerker die op 1 september in dienst kan komen.

Functiebeschrijving
•

Hij/zij zal de afdelingen en werkgroepen van het ANV ondersteunen, het contact met de ANV-leden en met andere organisaties verzorgen,
documentatie verwerken en redactionele bijdragen leveren.

•

Hij/zij houdt voeling met de diverse geledingen van de organisatie.

•

Hij/zij rapporteert aan en overlegt met de voorzitter en/of secretaris van het ANV-Vlaanderen.

•

Hij/zij heeft een deel van het takenpakket onder zijn/haar eigen bevoegdheid0; een ander deel voert hij/zij in samenwerking met zijn/haar
collega-stafinedewerker uit.

Profiel
•

Hij/zij beheerst het Nedetiands uitstekend, heeft een brede culturele interesse en is op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

•

Hij/zij is goed thuis in de modeme cOrtununicatie- en documentatietechnologie.

•

Hij/zij heeft zin voor organisatie en beschikt over de nodige vaardigheden om de activiteiten van werkgroepen te begeleiden.

•

Hij/zij is in staat om zowel zelfstandig als in team te waken.

•

Hij/zij is flexibel, bereid tot regelmatig weds, open van geest en heeft zin voor public relations.

Wij denken aan een regent(es) Nederlands-geschiedenis of aan iemand met een gelijkwaardig opleidingsniveau die -bij voorkeur- jonger is dan 35 jaar.
Wij bieden een grote mate van zelfstandigheid in een uitdagende omgeving en een netwerk van enthousiaste leden. Verloning volgens het barema regent(es)
aangevuld met extra-legate voordelen.

Hou je van een flinke uitdaging ❑ ? Dit is er een. Zend je sollicitatiebrief naar
ANV-verbondskantoor, Gallaltstraat 86,1030 Brussel,
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij dhr. Marc Cels, voorzitter a.i. ANV-Vlaanderen, tel. (052/30.98.24 (werk), 015/26.16.64 (thuis), en bij mevr. An Van
Eetvelde-De Moor, e-postadres an.de.moor@tijd.com
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mit Bildern von Uli Gleis. [1. Aufl.]. Munchen:
Schneider Buch, [1999]. 73 p.: ill.; 21 cm. (Das kunterbunte Nilpferd)
Ned.: Goal!. Houten: Van Holkema & Warendorf,
1996.
HORN-VAN NISPEN, MARIE-LOUISE TEN.
400000 Jahre Technikgeschichte: von der Steinzeit
bis zum Informationszeitalter / Marie-Louise ten
Horn-van Nispen; aus dem Niederlandischen Ubers.
von Verena Kiefer.Darmstadt: Primus, cop. 1999.
173 p.: ill.; 25 cm.

Op titelblad auteur abusievelijk vermeld als: MarieLouise ten Hoorn-van Nispen.
Ned.: 400.000 jaar maatschappij en techniek: van
vuursteencultuur naar informatiemaatschappij.
Utrecht: LEMMA, 1996.
MOOR, MARGRIET DE.
Die Verabredung: Roman / Margriet de Moor; aus
dem Niederlandischen von Helga van Beuningen.
Munchen [etc.]: Hanser, 2000. 190 p.; 21 cm.
Ned.: Zee-Binnen. Amsterdam: Querido, 1999.
OMMEN, ERIK VAN.
Zwischen den Deichen: eine Wanderung durch
Zuid-Beveland / [Ill.:] Erik van Ommen; [Text:]
Robbert Jan Swiers; [Ubers. aus dem Niederlandischen: Sabine Lutz]. Groningen: REGIO-PRojekt; Goes: De Koperen Tuin, [1999]. 80 p.: ill.;
16x22 cm.
Ned.: Uilenpad: impressies van de zak van ZuidBeveland. Groningen [etc.]: REGIO PRojekt [etc.],
1999. Met lit. opg.
PLEYSIER, LEO.
Schwarz vor Volk / Leo Pleysier; aus dem Niederlandischen von Christiane Kuby. Berlin: Berlin Verlag, cop. 1999.133 p.; 21 cm.
Ned.: Zwart van het yolk: roman. Amsterdam: De
Bezige Bij, 1996.
SCHOEMANS, ROGER H.
Vom Hunger verfolgt / Roger H. Schoemans; [aus
dem Niederlandischen von Ingela Sjogren]. Stuttgart: Urachhaus, 1999. 95 p.; 21 cm.
Ned.: Honger. Averbode: Averbode, cop. 1997.
(Echt gebeurd).
SMEIJSTERS, HENK.
Grundlagen der Musiktherapie: Theorie und Praxis
der Behandlung psychischer StOrungen und Behinderungen / von Henk Smeijsters; aus dem Niederlandischen von Imelle Dohle. Gottingen [etc.]:
Hogrefe, Verlag fur Psychologie, cop. 1999. IX,
229 p.: ill.; 24 cm.
Ned.: Handboek muziektherapie: theoretische en
methodische grondslagen voor de behandeling van
psychische stoornissen en handicaps. Heerlen: Melos, 1995.
SMEYERS, MAURITS.
Flamische Buchmalerei: vom 8. bis zur Mitte des
16.Jahrhunderts: die Welt des Mittelalters auf Pergament / Maurits Smeyers; [aus dem Niederlandischen von Marlene Muller-Haas]. Stuttgart: Urachhaus, cop. 1999. 528 p.: ill.; 32 cm.
Ned.: Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw: de middeleeuwse wereld op
perkament. Leuven: Davidsfonds/Leuven, 1998.
STARING, JENNINE.
Womir der kleine Troll / Jennine Staring; aus dem
Niederlandischem von Eva Grambow; mit Ill. von
Irene Goede. Stuttgart: Urachhaus, cop. 1999. 87 p.:
ill.; 21 cm.
Ned.: Womir, de kleine trol. Zeist: Christofoor,
1999.

VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY.
Der Fluch der Inseln / Tonny Vos-Dahmen von
Buchholz; [krt. von Frits Vos; fibers. aus dem Niederlandischen]. Hamburg: Ellermann, cop. 2000.
176 p.: ill., krt.; 21 cm.
Ned.: De vervloekte eilanden. Baarn: De Fontein,
1996.

Engels
BEYOND.
Beyond all bounds: women about their active
role in conflict situations and as a refugee /
[ed.: Wendela de Vries; final ed.: Winde Evenhuis;
transl. from the Dutch: Diane Ricketts; photogr.:
Petterik Wiggers]. Utrecht: Humanist Committee
on Human Rights (HOM); Oegstgeest: Vrouwenberaad Ont-wikke-lingssamenwerking, cop. 1999.
64 p.; 21 cm.
Ned.: Ongekend verweer: de actieve rol van vrouwen in conflictsituaties en als vluchteling. Utrecht:
Huma-nistisch Overleg Mensenrechten; Oegstgeest: Vrou-wenberaad Ontwikkelingssamenwerking, 1997.
ENDENBURG, GERARD.
Sociocracy as social design: its characteristics and
course of development, as theoretical design and
practical project / Gerard Endenburg; [transl. from
the Dutch Murray Pearson ... et al.]. Delft: Eburon,
1998. 216 p.: ill.; 24 cm.
Ned.: Sociocratie als sociaal ontwerp in theorie en
praktijk. Delft: Eburon, 1997.
EVERYTHING.
Everything you need to know about Zeeland / [editorial office: Province of Zeeland, Office of Information: Robbert Jan Swiers; ill.: Kelvin Wilson;
photos: Jaap Wolterbeek; transl. from the Dutch].
1st ed. [Middelburg]: Province of Zeeland, [1999]. 32
p.: ill.; 30 cm.
Ned.: Wat je gewoon moet weten over Zeeland. Middelburg: Provincie Zeeland, 1997.
FARIES, MOLLY.
The Madonnas of Jan van Scorel 1495-1562: serial
production of a cherished motif / Molly Faries and
Liesbeth M. Helmus; with contributions by J.R.J.
van Asperen de Boer; [contents and ed. of the technical documentation J.R.J. van Asperen de Boer ...
et al.; English transl.: David Alexander ... et al.].
Utrecht: Centraal Museum, cop. 2000. 101 p.: ill.,
portr.; 24 cm.
Publ. bij de gelijknamige tentoonstelling to Utrecht
in het Centraal Museum, 8 april 2000 - 2 juli 2000. In
cooperation with the Netherlands Institute of Art
History.
Ned.: De madonna's van Jan van Scorel 1495-1562:
serieproductie van een geliefd motief. Utrecht: Centraal Museum, 2000.
HEYDEN, VAN DER.
A description of fire engines with water hoses and
the method of fighting fires now used in Amsterdam / Van der Heyden; transl. [from the Dutch] and
with an introd. By Lettie Stibbe Multhauf; [forew.
by Peter M. Molloy]. Canton, MA: Science History
Publications, cop. 1996. XXI, 100 p.: ill.; 29 cm.
Omslagtitel: Fire engines with water hoses and

the method of fighting fires now used in Amsterdam.
Met Van der Heyden worden bedoeld: Jan van der
Heyden 1637-1712 en: Jan van der Heyden Junior
1662-1726.
Ned.: Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en
geotrojeerde slang-brand-spuiten en haare wyze van
brandblussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in
gebruik zynde. 2e dr. Amsterdam, 1735.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam: Jan Rieuwertsz, 1690.
JAPIN, ARTHUR.
The two hearts of Kwasi Boachi: a novel / Arthur
Japin; transl. [from the Dutch] by Ina Rilke. London: Chatto Windus, 2000. 342 p.: ill., portr.;
24 cm.
Ned.: De zwarte met het witte hart. Amsterdam:
Arbeiderspers, 1997.
LOO, TESSA DE.
The twins / Tessa de Loo; transl. from the Dutch by
Ruth Levitt. London: Arcadia Books, 2000. 392 p.;
22 cm.
Ned.: De tweeling: roman. Amsterdam [etc.]: De
Arbeiderspers, 1993.
MEYER, HAN.
City and port: urban planning as a cultural venture
in London, Barcelona, New York, and Rotterdam:
changing relations between public urban space and
large-scale infrastructure / Han Meyer; [final ed.:
Henk Pel; transl. from the Dutch: D'Laine Camp ...
et al.]. Utrecht: International Books, cop. 1999.
424 p.: ill.; 26 cm.
Ned.: De stad en de haven. Utrecht: van Arkel, 1996.
PETRI, CATHAROSE DE (PSEUD. VAN: H.
STOK-HUYSER).
The liberating path of the Rosycross: the fourth
Aquarius Renewal Conference, Basle 1966 / by
Catharose de Petri and J. van Rijckenborgh; [transl.
from the Dutch]. Haarlem: Rozekruis Pers, 2000.
103 p.: ill, foto.; 22 cm. (The apocalypse of the new
era; 4)
Ned.: Het vrijmakende pad van het Rozenkruis.
2e, herz. dr. Haarlem: Rozekruis Pers, 1996. (De
apocalyps van de nieuwe tijd; 4).
Oorspr. Nederlandse uitg.: De apocalyps van de nieuwe tijd, 1966. 1967. (De apocalyps van de nieuwe
tijd; 4).
PICTURES.
Pictures from the Tropics: paintings by western
artists during the Dutch colonial period in Indonesia / Marie-Odette Scalliet ... [et al.; English transl.
From the Dutch: Karin Beks]. Wijk en Aalburg: Pictures Publishers; Amsterdam: Royal Tropical Institute, cop. 1999. 160 p.: ill.; 31 cm.
Ned.: Indiè omlijst: vier eeuwen schilderkunst in
Nederlands-Indiè. Amsterdam: Koninklijk Instituut
voor de Tropen; Wijk en Aalburg: Pictures Publishers, 1998.
ROELL, D.R.
The world of instinct: Niko Tinbergen and the rise
of ethology in the Netherlands (1920-1950) / D.R.
transl. [from the Dutch]: Margaret Kofod
(with the exception of chapter two and three).
Assen: Van Gorcum, 2000. XIV, 242 p.: ill.; 24 cm.
(Animals in philosophy and science)
Ned.: De wereld van instinct: Niko Tinbergen en

het ontstaan van de ethologie in Nederland
(1920-1950). Rotterdam: Erasmus Publishing, 1996.
(Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der natuurwetenschappen;
nr. 52).
STADIUM.
The stadium: the architecture of mass sport / ed. By
Michelle Provoost; [transl. from the Dutch: Robyn
de Jong-Dalziel ... et al.; photogr.: ABC Press ... et
al.]. Rotterdam: NAi Publishers, cop. 2000. 183 p.:
ill.; 28 cm.
Publ. on the occasion of the exhibition „The stadium, the architecture of mass sport", held at the
Netherlands Architecture Institute in Rotterdam
from 8 June to 23 September 2000.
Ned.: Het stadion: de architectuur van massasport.
Rotterdam: NAi Uitgevers, 2000.
VRIES, KLAAS DE.
My 38 years in America / Klaas De Vries; transl.
from the Dutch by Hendrika Ruger; with a pref. by
J.Th.J. Krijff. Windsor, Ontario: Electa Press, 1996.
112 p.: ill.; 22 cm. (Dutch pioneers in the Canadian
West; no. 3)

Fins
BAETEN, LIEVE.
Villen haaveri / Lieve Baeten; [suomeksi riimitellyt
Sanna Uimonen, hollantista suomentanut]. Helsinki: Kolibri, 1998. [12] p.: ill.; 21 cm.
Ned.: Aapje doet mee. Hasselt: Clavis, cop. 1997.
(Tom en Nina...).

Grieks
NOORDERVLIET, NELLEKE.
To onoma tou patros: muthistorTma / Neleke
Nodrnterblit; [metafraie apo to ollandika]. Athena:
Kastaniae", 2000. (Suggrafeis ap' olo ton kosmo)
Ned.: De naam van de vader: roman. Amsterdam:
Meulenhoff, cop. 1993. (Meulenhoff editie; E 1346).

SCHIPPERS, W.
A hajdsgazda fia / W. Schippers; [az eredeti holland
kiadas nemet forditasban]. Budapest: Evangeliumi
Kiadd es Iratmisszid, [1999]. 108 p.; 20 cm.
Vert. van: Der Sohn des Schiffers.
Oorspr. Nederlandse uitg.: De zoon van schipper
Holting. Nijkerk: Callenbach, 1910.

Italiaans
GRUNBERG, ARNON.
Comparse / Arnon Grunberg; trad. [dall'olandese] di Raffaella Novia Milano: Mondadori, 2000.
308 p.; 23 cm. (Scrittori italiani e stranieri)
Ned.: Figuranten. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar,
1997.
KUYPER, SJOERD.
Il coltinello di Tim / Sjoerd Kuyper; ill. di Filippo Brunello; trad. dall' olandese: Nica Tignonsini
Braam. Casale Monferrato: Piemme Junior, 1999. ill.
(II batello a vapore. serie azzurra; 40)
Ned.: Het zakmes. Haarlem: In de Knipscheer, 1981.
VELMANS, EDITH.
Il libro di Edith / Edith Velmans; trad. olandese via la versione inglese] Ira Rubini. [Milano]:
Frassinelli, cop. 1999. 231 p., [16] p. foto's.: ill., foto's, krt.; 22 cm.
Vert. van: Edith's book. London: Viking, 1998.
Gebaseerd op: dagboeken en brieven uit de periode
6 februari 1939 - 27 december 1946.

Japans
PELGROM, ELS.
Dai-hachi mori no kodomotachi / Erusu Perufuromu-saku; Nozaka Etsuko-yaku; Pa-a" fan SuTor3.ten-e. Tokyo: Fukuinkan Shoten, 2000. 420 p.: ill.;
22 cm.
Ned.: De kinderen van het achtste woud. Amsterdam [etc.]: Kosmos, 1977.

Hongaars

Koreaans

GLASHOUWER, W.J.J.
Igy keletkezett a keresztyenseg / W.J.J. Glashouwer; [hollanbdl forditotta]. Budapest: Evangeliumi Kiadd eg Iratmisszid, cop. 1998. 168 p.: ill.;
21 cm.
Ned.: Het ontstaan van de bijbel: van kleitablet
tot boekdrukkunst: wie gaven ons het Oude en
het Nieuwe Testament?: canonieke en apocriefe boeken: wat is inspiratie?: de bijbelkritiek en
de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament. Hilversum: Evangelische Omroep, 1979. (De Bijbel
open).
OUWENEEL, W.J.
Ha a vege jd, minden(ki) jd?: letezik-e egyetemes
iidviisseg? / W.J. Ouweneel; [hollandbdl forditotta].
Budapest: Evangeliumi Kiadd es Iratmisszid, cop.
1999. 63 p.: ill.; 19 cm.
Ned.: Alverzoening. Vaassen: Medema, 1995.
Eerder verschenen in: het tijdschrift „Bode van het
heil in Christus".

OOMEN, FRANCINE.
[Stoute Sammie] / Francine Oomen; [vert. uit het
Nederlands in het Koreaans]. Seoul: Woongjin Publ,
cop. 1999. [28] p.: ill.; 22 cm. Nr. 4.
Titel en tekst in het Koraans
Ned.: Stoute Sammie. Amsterdam: Van Goor, 1998.

Sloveens
TELLEGEN, TOON.
Zabava na luni / Toon Tellegen; ilustrirala Ana Kogir;
[iz holandkine prevedla Tanja Mlaker]. Ljubljana:
Mladinska Knjiga, 1999. ill. (Zbirka soncnica)
Vert. van een keuze uit zijn dierenverhalen.

Spaans
VAN DEN BREMT, STEFAAN.
El jardin de los cuatro vientos: (antologia poetica de

1992 a 1999) / Stefaan van den Bremt; [trad. Del
neerlandes]. la ed. Barcelona: Ediciones del Bronce,
1999. 105 p.; 21 cm. (Cuadernos del Bronce; 52)
Vert. van een keuze uit zijn poezie.

HlavatA. 1. vyd. Praha: Albatros, 1999. 113 p.: ill.;
20 cm. (Duha)
Ned.: Minoes. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1970.

Tsjechisch
SCHMIDT, ANNIE M.G.
Slecna Mici / Annie M.G. Schmidtova; [z nizozemgtiny preloZila Jitka Riilidcova; ill.: Vratislav

Geredigeerd door de redactie
van het Nederlandse boek in Vertaling,
Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage

STEUN AAN DE STICHTING ONS ERFDEEL
De activiteiten en de publicaties van de „Stichting Ons Erfdeel" worden
mede mogelijk gemaakt door subsidies van overheidsinstellingen uit
Vlaanderen en Nederland en door het mecenaat van particulieren,
verenigingen en bedrijven.

Officiele steun

Mecenaat

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie
Cultuur, Brussel
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Zoetermeer
Nederlandse Taalunie, Den Haag
Provinciebestuur van West-Vlaanderen
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
Provinciebestuur van Antwerpen
Provinciebestuur van Limburg
Provinciebestuur van Vlaams-Brabant
Gemeentebesturen van Aalter, Affligem, Anzegem, Asse,
Beveren, Bilzen, Blankenberge, Deerlijk, Deinze, Dendermonde, Dentergem, Diest, Dilbeek, Eeklo, Harelbeke, Hasselt, Hoegaarden, Hoeilaart, Hove, leper, Izegem, Kalmthout, Kapellen, Keerbergen, Knesselare, Koksijde, Kortrijk,
Kruibeke, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Leuven, Lint, Lochristi, Lommel, Menen, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Oostende, Oostkamp, Oud-Turnhout, Oudenaarde, Peer,
Rijkevorsel, Roeselare, Rotselaar, Ruiselede, Sint-KatelijneWaver, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas,
Spiere-Helkijn, Tielt-Winge, Torhout, Waasmunster, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Zaventem, Zedelgem, Zoutleeuw, Zwevegem.

Giften van particulieren, verenigingen en bedrijven van
minimaal 1.000 BEF (voor Belgie) / f 120,- (voor Nederland) kunnen worden afgetrokken van het totaal belastbaar
netto-inko men van de donateur.
De Raad van Bestuur van de „Stichting OnsErfdeel" zegt dank
aan alien die door hun financiele steun de activiteiten en de
publicaties van de Stichting mogelijk helpen maken. In
ieder nummer van dit tijdschrift worden de ontvangen steunbijdragen vermeld.

2001 (derde hjst)
Siemens N.V., Brussel
NBB, Antwerpen
Immo-Delmar N.V., Wetteren
Santens N.V., Oudenaarde
Konfektiebedrijf R-G Staels N.V., Merchtem
Interbrew Belgium N.V., Leuven
Prominter N.V. Brussel
Deloitte & Touche N.V., Roeselare
Generale Maatschappij van Belgie N.V.,
Brussel
Gilbert Reniere, Poperinge
Leon Kustermans, Mortsel
Jaak Dereymaeker, Brussel
Groep Planning CV, Brugge
Stow International N.V., Menen
John Verreydt, Antwerpen
ING Groep, Amsterdam-Brussel

Steunabonnementen 2001
Mevrouw L. Wagner-Heidendal, Soergenlich.
(voorlopig afgesloten op 2 mei 2001)
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uerdrag

Vlaanderen
Nederland

www.cvn.be
Cultureel Verdrag

taal en letteren

Hertogstraat 41, B-1000 Brussel

De Commissie voor het Cultureel Verdrag

T: (02)502 68 42 F: (02)502 84 36

Vlaanderen-Nederland plaatste een schat

e-post: commissie@cvn.be

aan informatie op het web.
Je vindt er alles over de samenwerking
tussen Nederland en Vlaanderen op het
gebied van taal en letteren, cultuur,

taal en
Ietteren
wetenschap

onderwijs, wetenschap, media, welzijn.c
Tal van koppelingen brengen u
naar andere interessante plaatsen.

Ook wat de Commissie Cult

I'M 'in

doet en welke adviezen aan de regeringen
werden bezorgd, vindt u op www.cvn.be

Het Franstalige tijdschrift

Septentrion.
Arts, lettres et culture de Flandre et
des Pas-Bas
y
bestaat in 2001 dertig jaar.
Het blad is in de loop van deze dertig jaar uitgegroeid
tot een unieke bron van informatie voor de Franstaligen
over de kunst, de literatuur en de cultuur
in Vlaanderen en Nederland.
Om deze verjaardag op passende wijze to vieren, worden twee lijvige themanummers uitgegeven:
een over de Schelde en een over de Maas.Deze twee grote rivieren ontspringen in Frankrijk,
stromen door Wallonie en Vlaanderen en monden in Nederland uit in de Noordzee.
Zo verbinden ze op een symbolische manier het Franstalige en Nederlandstalige gebied.
Het nummer over de Schelde is zojuist verschenen.
Het telt dubbel zoveel bladzijden als gewoonlijk (200 p.)en is overvloedig in kleur geIllustreerd.
Een abonnement op Septentrion kost: 1325 BEF / f 80,De prijs voor een afzonderlijk nummer is: 350 BEF / f 20,Te bestellen bij:
Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem (Belgie)
Tel.: +32/(0)56/41 12 01 - Fax: +32/(0)56/41 47 07 - e-mail: adm@onserfdeel.be

Zopas verschenen:

26e
jaarboek

De Franse Nederlanden
Les Pays-Bas Francais
Met in deze aflevering bijdragen over:
de luchthaven van Rijsel, Noord-Frankrijk in de politieroman, de begijnhoven,
Noord-Frankrijk in de schilderkunst, Duinkerke onder het bewind van admiraal Frisius
en de auteur Jacques Darras.
Verder bevat het nummer een kroniek met acht beknopte actuele artikelen,
het Lexicon en de Bibliografie.
Met meer dan 50 illustraties, waarvan verschillende in kleur.
Prijs per exemplaar:
Belgie: 1.275 BEF / Nederland: f 75,- / Frankrijk: 230 FF / Andere landen: 1.425 BEF
Te bestellen bij:
Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem (Belgie)
Tel.: +32/(0)56/41 12 01 - Fax: +32/(0)56/41 47 07 - e-mail: admgonserfdeel.be
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eigenzinnig (bn.) Ivan eigen + zin
zij n eigeii zin, wil volgend:
een eigenzinnige jong(n
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Rondreis langs
boeddhistische kloosters.

ELKE WEEK VERSCHIJNT HET KNACK PAKKET MET 3 VERSCHILLENDE MAGAZINES

ADVERTENTIE

KBC-Beleggingsservice

Bank & Verzekering

we hebben het voor u

U werkt voor uw centen. En wat u overhoudt, stopt u niet in een kous. U wilt mêer. U
hebt gelijk. Uw centen moeten ook voor G werken. Dus kijkt u rond. Fondsen? Aandelen? Obligaties?
U vergelijkt, u twijfelt. De beurs? Lijkt u wel wat. Maar. Drie keer maar. Hoe begint u
eraan? Hoe wordt u een kei. En hoe blijft u het? De oplossing ligt bij u om de hoek. Het KBCbankkantoor in uw buurt. Daar staan b e l e g g i n g s a d v i s e u r s voor u klaar. Ervaren
specialisten. Mensen die de beurswereld door en door kennen. Die u helpen. U raad
geven. U alles uitleggen. Duidelijk. G l a s h e l d e r. Die de ideate portefeuille voor u
samenstellen. En daarbij rekening houden met uw w e n s e n en behoeften. Wat
u ook wilt: voorzichtig beleggen, vooruitstrevend beleggen en alles ertussenin. Zodat u zich
www.kbc.be/beleggers
helemaal thuisvoelt. Bij KBC. Maar vooral: o,p de beurs.
U bent welkom voor een gesprek met een beleggingsadviseur in elk KBC-bankkantoor. Mies over de
KBC-Beleggingsservice leest u in de brochure die u kunt aanvragen bij uw KBC-beleggingsadviseur.
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„Taal Nederland
iesj moeilijk”
Nederlands als tweede taal

Rene Appel
werd geboren in 1945 in

Interviewer: „Vertel me eens, wat heb je gisteren gedaan na

Hoogkarpsel. Studeerde Nederlandse
taalkunde en algemene taalweten-

school?"
schap aan de Universiteit van
Davut: „Eerst ik school naar buiten. Dan spelen. Met een Amsterdam. Is bijzonder hoogleraar
steen. Met Hasan en Achmed. Met stenen spelen, met steNederlands als tweede taal en daarnen gooien. Nog een gooien, nog een gooien, nog een steen
naast thrillerschrijver. Publiceerde
gooien en dan spelen en dan deze. Ook gooien."
o.a.: „Language contact and
Interviewer: „En speel je altijd met Turkse kinderen?"
bilingualism" 'met P Muysken,
Davut: „Turkse spelen."
1987), „Tweede taalverwerving
Interviewer: „En speel je ook wel 's met Nederlandse
en tweede-taalonderwtjs" (met
kinderen?"
A. Vermeer 1994) en verder een
Davut: „Met Nederlandse spelen."
aantal thrillers w.o. de meest recente
Interviewer: „En wat doe je allemaal op straat?"
zijn: „Geweten" (1996), „De
Davut: „Straat? Ik?"
echtbreker" (1999) en „Zinloos
Interviewer: „Ja."
Geweld" (2001).
Davut: „Straks komen. Is voetballen. Is dus gaan voetbal.
Adres: Nic Witsenkade 191,
Voetbal spelen. Geven bal voor, spelen. Spelen, zo langs
NL-1017 ZS Amsterdam
jongen en gaat daar bal spelen. Jongetjes komt. Alletwee
jongetje komt, is spelen. Gaan dan naar huis. Huis komen,
de deur gaat aan. Ik pakken. Vis, vissen pakken, klein beetje vis pakken naar
de huis. Mama vis. Naar de binnen, kom maar vis pakken."
Davut was elf jaar oud en hij woonde sinds ongeveer negen maanden in
Nederland ten tijde van het bovenstaande gesprekje, dat werd opgenomen in
het kader van een onderzoek naar opvang van allochtone kinderen in het
basisonderwijs in Nederland en speciaal hun verwerving van het Nederlands
als tweede taal (NT2). Het taalgebruik van Davut vertoont allerlei kenmerken die tekenend zijn voor de tussentaal van tweede-taalverwervers. Dat
begrip „tussentaal" is mogelijk enigszins verwarrend. In de literatuur over
tweede-taalverwerving slaat het niet op de taal die als het ware tussen de

eerste taal en de tweede taal zit, met kenmerken van beide taalsystemen. Met
de term „tussentaal" wordt gedoeld op de verschillende stadia in de beheersing van de tweede taal, in feite alle stadia tussen de „nul-beheersing" en de
misschien gehoopte, maar niet vaak bereikte volledige beheersing van de
tweede taal.
De tussentaal van Davut ontwikkelde zich uiteraard. Een jaar later
produceerde hij bijvoorbeeld de volgende tekst op de vraag om iets to vertellen over zijn tekening van de flat waarin hij woonde.
„Ik woon helemaal naar boven. En wij hebben nog drie mensen beneden
ons. Een buurman en naast ook buurman met een Marokkaner buurman. En daar hebben ze een kleine hond, heb ze hond. Heet Tasja. En
beneden een buurman buurvrouw en daar heb ze een goes. En naast hier
woont een, een oma Nederlander. En hij [onverstaanbaar] heb ze grote hond.
Bella heet hij. Weet je wel jongen heb getrouwd. En met hem heb ik gevoetbald."
Davut is een van de vele allochtonen die sinds ongeveer 1975 naar Belgie
en Nederland zijn gekomen. Ze leren Nederlands als tweede taal en ook hun
kinderen, die vaak hier geboren zij n, spreken van huis uit een andere taal en
behoren dus tot het groeiende contingent van NT2-leerders of NT2-sprekers,
zoals ze vaak genoemd worden. Vooral vanwege de sociale en onderwijsproblemen van deze groep is de aandacht voor NT2 de laatste jaren sterk
gegroeid. Het is overigens opvallend dat er in de (voormalige) Nederlandse
kolonien ook veel NT2-sprekers waren, zoals bijvoorbeeld op de Nederlandse Antillen, maar dat hun verwerving van het Nederlands nooit onderwerp
van onderzoek is geweest. In deze bijdrage wil ik een aantal bevindingen van
onderzoek en ontwikkelingen op dit terrein de revue laten passeren. Ik begin
met een overzicht van enkele tussentaalkenmerken.
Kenmerken van tussentaal
De verschijnselen die karakteristiek zijn voor het taalgebruik van NT2-leerders veranderen natuurlijk in de loop van de ontwikkeling. In de eerste fase
maken tweede-taalverwervers vaak gebruik van een beperkt aantal zinspatronen, die veel worden herhaald, zoals het eerste fragment met Davut ook laat
zien: „Turkse spelen... Nederlandse spelen... Ik pakken. Vis, vissen pakken,
klein beetje vis pakken... kom maar vis pakken..." Het lijkt er soms op dat de
NT2-spreker veel herhaalt in de hoop dat de betekenis dan wel over zal
komen.
In deze fase bestaat de tussentaal vooral uit inhoudswoorden, met name
zelfstandige naamwoorden en werkwoorden, zoals „voetbal spelen" en „huis
komen". Hieronder volgen nog enkele voorbeelden (met een eventueel voorafgaande vraag tussen haakjes):

- Die kleine kindje eten; melk drinken; alles eten.
- (Waarom kijk je daarnaar?) Omdat mooi film.
- (Wat doe je na school?) Eh... ik spelen, bal spelen, fietsen, vissen gaan...
enne... eh... en... eh... in speeltuin. (Ja, allemaal?) In de boek lezen, schrijven
en naar school.
Het laatste voorbeeld maakt ook duidelijk dat in vroege tussentaal vaak
veel wordt gehaperd: NT2-leerders hebben dan duidelijk te kampen met
woordvindingsproblemen.
Werkwoorden worden over het algemeen niet vervoegd en ook meestal aan
het eind van de zin geplaatst, zoals in „Die meneer banaan eten... Banaan klaar
en dan gooien weg." Soms wordt er een hulpwerkwoord ingevoegd, meestal een
vorm van gaan, maar soms ook is: „Hij gaat zo appel aan Naar geven" - „Daar
de jongen is boek lezen". Tweede-taalverwervers omzeilen op deze manier in
dit stadium van de verwerving als het ware het probleem van de vervoeging van
veel werkwoorden. Soms is er ook sprake van een poging tot vervoeging, terwijl
het overbodige hulpwerkwoord ook nog in de zin staat: „En dan die jongen is
water geef". Als NT2-leerders in een latere fase het werkwoord op de goede
plaats zetten, dus direct na het onderwerp in mededelende zinnen, vervoegen
ze het meestal ook correct. De verleden tijd wordt vrijwel altijd uitgedrukt
door het gebruik van het voltooid deelwoord, maar zeker in het begin is de
vorm vaak verkeerd: „meisje gevald" - „en zo gedoet". In de loop van de
tijd leren de NT2-sprekers de correcte vormen, eerst van de zwakke werkwoorden. De regels daarvoor worden ook toegepast op sterke en onregelmatige werkwoorden, zodat vormen als gezoekt en gebreekt veel voorkomen, overigens net zoals in de taal van kinderen die het Nederlands als moedertaal
verwerven.
In het begin ontbreken meestal de lidwoorden, zeker het onbepaald
lidwoord een. Af en toe wordt ook een lidwoord ingevoegd waar het niet
hoort te staan, zoals Davut in het eerste fragment, die het heeft over „naar
de binnen". Voor het bepaald lidwoord wordt vaak die gebruikt, in feite de
sterke vorm van het lidwoord. Als er al een bepaald lidwoord voorkomt,
is dat - in het geval van onzijdige zelfstandige naamwoorden - veelal verkeerd: die meisje, die huis, enz. In latere tussentaalstadia komt het lidwoord meestal wel (goed) voor, maar ook dan blijven de problemen met
het bestaan, zoals kan blijven uit de verzuchting van een leerkracht op een
Amsterdamse basisschool met veel allochtone leerlingen: „Nou wonen ze hier
vlakbij het Oosterpark, en nog zeggen ze of en toe 'de park'! Ik word er soms
gewoon moedeloos van!" Ik ken zelf ook academici die moedertaalsprekers
van het Engels zijn, al jaren in Nederland wonen, maar het nog steeds hebben
over „de bestuur van de vakgroep".
Voorzetsels vormen ook een berucht probleem voor tweede-taalverwer-

vers. In het begin laten NT2-sprekers het voorzetsel vaak weg of ze gebruiken
een verkeerd voorzetsel:
- Hond kijken meisje.
- Mijn broer ook technische school gaan.
- Meisje spelen op de park.
- En dan op raam doen ( = En dan gaat de bal tegen het raam).
De eerste en de derde zin laten overigens zien dat het onvervoegde werkwoord niet altijd aan het eind van de zin staat. Het komt ook voor dat
NT2-sprekers een voorzetsel gebruiken waar dat overbodig is, zoals in „En
dan voor mij familie komen" ( = En dan komt mijn familie).
Wat betreft de zinsbouw is vanaf het begin de zogenaamde V2-regel in het
Nederlands moeilijk, dat wil zeggen de regel die zegt dat de persoonsvorm
altijd op de tweede plaats komt in mededelende zinnen. Dat betekent dat er in
principe omkering van onderwerp en persoonsvorm moet plaatsvinden als er
een ander element dan het onderwerp op de eerste plaats staat. De regel lijkt
simpel, maar zeker in de eerste stadia - als het werkwoord eenmaal vervoegd
wordt - gaat het vaak fout, zoals in „Gisteren ik heb gezien De Man van Atlantis". Tweede-taalverwervers lijken heel sterk vast te houden aan een vaste volgorde onderwerp - persoonsvorm. Die passen ze ook toe op bijzinnen, zoals in:
„Omdat de leeuw gaat de mensen eten". Dat soort fouten komen trouwens
veel minder voor in de tussentaal van kinderen dan in die van volwassenen,
die vaak meer moeite hebben om zich het Nederlands eigen te maken.
Leeftijdsverschillen hebben een nog groter effect op kenmerken van de
uitspraak. Helemaal in het begin hebben kinderen wel moeite met typisch
Nederlandse klanken, maar ze maken zich de correcte uitspraak over het
algemeen redelijk snel eigen. Bij volwassenen is dat vaak anders. Ze hebben
vooral problemen met klanken die in hun moedertaal niet voorkomen, bijvoorbeeld de ng-klank. Ze zeggen dan ook iets als wonink en verhuizink, terwijl bij dat laatste woord ook de ui-klank problemen op kan leveren. Zo is
voor sprekers van het Marokkaans-Arabisch het verschil tussen de korte en
de lange klinker ook lastig, omdat die in de eigen taal niet betekenisonderscheidend zijn. Ze horen dus vaak niet het verschil tussen man en maan of
tussen vis en vies. Dat betekent dat de correcte uitspraak ook moeilijk
is. Zowel vis als vies zullen ze veelal uitspreken met een klinker die ergens
tussen de korte i en de lange ie in zit.
Het Nederlands kent ook klankcombinaties, met name van medeklinkers, waar NT2-leerders hun tong over breken. Het Turks heeft bijvoorbeeld
heel weinig combinaties van medeklinkers en een moedertaalspreker van het
Turks zal dus in het Nederlands vaak iets zeggen als keleuter voor kleuter,
omdat de direct opeenvolgende medeklinkers k en 1 te moeilijk zijn. Ziekenfonds wordt als snel iets als sikifos. Het Nederlandse woord met het grootste

aantal medeklinkers na elkaar, angstschreeuw, is dan ook absoluut niet uit te
spreken voor de meeste NT2-leerders.
„Weet u wel waar u aan begint?"
Woorden vormen de bouwstenen van de taal. Het leren van een taal is als het
ware ook voor een groot deel het veroveren of het in bezit komen van die
bouwstenen. In het begin kennen NT2-leerders uiteraard nog maar weinig
woorden, vooral veel voorkomende, alledaagse woorden. In het begin van dit
artikel had ik het al over woordvindingsproblemen vanwege een te gering
vocabulaire. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit het volgende fragmentje
van een zevenjarige Marokkaanse jongen die het woord kip zoekt: „En 't daar
zijn eh eh... (pauze van 5 seconden), die dingen die die hier die dingen heeft.
vraagt de interviewer). Die dingen die kleine zijn, wit of zw... grote
hebben hierzo dinges."
In sommige gevallen worden woorden vervangen door andere woorden,
zoals komt in plaats van wordt in „Hond en jongen komt wakker". Frequents woorden komen vaak in de plaats van andere, minder frequente woorden.
NT2-leerders hebben het niet over „een vis vangen", maar over „een vis pakken". Ze gebruiken vaak meer algemene woorden, zoals goed voor alle positieve kwalificaties en doen en maken voor diverse activiteiten. Dergelijke
woorden zijn als het ware breed inzetbaar. Ook in (veel) latere fasen van
de taalverwerving zullen ze vaak alleen een woord als eten kennen en niet
verorberen, nuttigen of consumeren. In de beginstadia van de taalverwerving construeren ze zelf soms ook nieuwe vormen, bijvoorbeeld vader-moeder voor ouders of paard-man voor ruiter. Woorden met figuurlijke betekenissen zijn ook vaak lastig voor NT2-leerders. In de eerste stadia van de verwerving zullen ze bijvoorbeeld een voor moedertaalsprekers simpele
uitdrukking als op de hoogte zijn niet begrijpen. En als iemand vraagt „Loopt
het een beetje?" weten ze ook niet wat ze moeten antwoorden. Wanneer de
moedertaalspreker dan zegt „Met mij gaat het wel lekker," raken ze mogelijk
helemaal het spoor bijster, omdat ze lekker alleen in verband brengen met
voedsel.
Moedertaalsprekers realiseren zich niet altijd wat er moeilijk of ingewikkeld is aan hun taal, ook vanwege het feit dat taalgebruik nu eenmaal vaak
impliciet is, wat leidt tot problemen voor NT2-sprekers. Een tekenend voorbeeld in dit verband was de vraag die een journalist stelde aan de Argentijnse
Maxima, bij de bekendmaking van haar verloving met Prins Willem-Alexander in april 2001. De betreffende journalist vroeg aan haar: „Weet u wel waar
u aan begint?" Maxima kon deze vraag moeilijk beantwoorden. De letterlijke interpretatie was triviaal: dit was uiteraard het begin van de verloving met
daarop volgende een huwelijk. Dus moest er wel een andere interpretatie

zijn, die niet expliciet in de vraag tot uitdrukking kwam, namelijk iets als: het
is een zware taak om getrouwd te zijn met de koning van Nederland, u zult
leven in een glazen huis, de media zullen u overal gaan volgen, wilt u dat wel
en heeft u zich dat voldoende gerealiseerd? Maxima's beheersing van het
Nederlands schoot echter aanzienlijk te kort om tot deze interpretatie te
kunnen komen.
Bij een vergelijking van verschillende onderdelen van de taal blijkt dat
NT2-leerders vooral een forse achterstand hebben op het gebied van woordenschat. Juist in het onderwijs levert dit allerlei problemen op, omdat leerlingen teksten uit schoolboeken niet begrijpen. In een onderzoek dat ik
samen met Anne Vermeer uitvoerde, vroegen we aan ongeveer achtjarige
allochtone kinderen een omschrijving van een aantal Nederlandse woorden.
De kinderen waren allemaal al langer dan vier jaar in Nederland en ze hadden
Nederlandstalig onderwijs gevolgd. Toch kende nog geen kwart van de kinderen woorden als bestek, pellen en krimpen, terwiji die bij ruim driekwart
van de Nederlandse kinderen uit laag sociaal milieu wel bekend waren. Bij
veel woorden gaven de NT2-leerders ook een betekenisomschrijving die was
gebaseerd op een woord dat in de vorm veel op het gevraagde woord leek,
zoals in de volgende drie voorbeelden:
- sjokken: „dat je sokken draagt"
- schateren: „schaatsen"
- verbluft: „bij vuur moet je water halen en erop gooien" (blussen).
Om te demonstreren welke problemen veel NT2-leerders ook in het
voortgezet of secundair onderwijs hebben (en soms houden) met Nederlandse woorden, volgt bier een fragment uit een les, zoals dat is opgenomen en
geanalyseerd door Maaike Hajer in haar studie van interactie in Nederlandse
MAVO-klassen.
Docent: „En vraag zes. Mohammed."
Mohammed: „Welke invloed heeft voedingsvezel op de werking van de spieren in de wand van het darmkanaal?" Bevordert de werking van de spieren
dat 't makkelijker erdoorheen gaat.
Docent: „Ja, die bevordert, stimuleert de spieren om ze goed... Die moeten een
prikkel krijgen, en op basis van die prikkel kunnen ze zich samentrekken en
ontspannen. Die spieren hebben dus eerst een prikkel gehad en die vezels geven
die prikkel aan dat darmkanaal. Daardoor wordt het voedsel bewogen."
Jermain: „Juf, ik heb: ze worden soepeler."
Docent: „Nee, die vezels zitten in het eten, he. Daar gaat het om. Voedselvezels."
Mohammed: „Wat is 't dan?"
Docent: „Wat jij gezegd hebt. Ze stimuleren de spieren."

Tolga: „Stimuleren de spieren?"
Docent: „Ze stimuleren de werking van de spieren. Of ze prikkelen de werking van de spieren."
Leerling: „prikkel?"
Docent: „Een prikkel geven."
Leerling: „Wat betekent dat?"
Docent: „Ja, wat betekent een prikkel geven? (Maakt een gebaar waarbij ze
zich in de arm prikt.) Dat is een prikkel. Iemand aanraken."
Op deze manier gaat de interactie, die rijk is aan misverstanden - ondanks
haar goede bedoelingen geeft de docent bijvoorbeeld een verkeerde omschrijving van prikkelen, alsof dat woord hetzelfde zou betekenen als prikken - nog
een tijdje door. Het is overigens ook opvallend dat Mohammed aanvankelijk
het goede antwoord geeft, maar dat hij misschien alleen een deel uit het boek
heeft gereproduceerd, zonder dat hij ook echt begrijpt wat hij zelf zegt. Vandaar zijn vraag: „Wat is 't dan?"
Verloop en variatie
Bij het leren van de uitspraak van de tweede taal is de rol van de moedertaal al
kort aan de orde geweest, maar verder heb ik als het ware alle NT2-leerders
op een hoop gegooid. Wat is de rol van die moedertaal? In hoeverre
beinvloedt de structuur daarvan het karakter van de tussentaal? Is het Nederlands van mensen met Turks als moedertaal bijvoorbeeld anders dan dat van
tweede-taalverwervers met een Arabische taalachtergrond? Het is moeilijk
om op deze vraag een sluitend antwoord to geven. In de eerste plaats is er op
dit punt een verschil tussen jongere en oudere NT2-leerders. Bij de laatste
groep is er over het algemeen meer invloed van de moedertaal, die dan wordt
benoemd als „transfer" of „interferentie" vanuit de eerste naar de tweede
taal. Bovendien is er een verschil tussen onderdelen van de taal. Met name op
het gebied van de uitspraak is interferentie sterker dan op veel andere terreinen: NT2-leerders spreken dan met een „buitenlands accent". Aan de uitspraak van volwassen NT2-leerders kan je vaak horen wat hun taalachtergrond is. Mensen met Frans als eerste taal zullen iets zeggen als iek oriel
voor „ik wil", Engelsen hebben problemen met de Nederlandse r en Marokkanen maken van de Nederlandse s vaak een sj. De laatsten zeggen bijvoorbeeld iets als Iesj goed, waarbij ook de g, net als in het Arabisch diep uit de keel
komt.
Transfer van moedertaalstructuren op het gebied van de grammatica
komt minder voor, zeker bij kinderen. Toch lijkt ook bij hen sprake van een
zekere invloed van de moedertaal in de eerste fasen van de verwerving. Zo
komt in het Turks het werkwoord over het algemeen aan het eind van de zin.

Turkse kinderen produceren in het begin van hun NT2-verwerving dan ook
(iets) meer zinnetjes als „Zij water pakt" dan Marokkaanse kinderen. Bedenk
wel dat het om kleine aantallen gaat en dat de verschillen tussen Turkse en
Marokkaanse kinderen al snel verdwijnen.
Invloed van de moedertaal lijkt over het algemeen sterker bij volwassen
NT2-leerders. Ik zal dit laten zien aan de hand van enkele voorbeelden van
constructies waarin bezitsrelaties worden uitgedrukt, zoals ze zijn geanalyseerd door Ineke van de Craats. Zij onderzocht op dit punt de tussentaal van
Turkse en Marokkaanse NT2-leerders. Het Nederlands heeft twee volgorde
mogelijkheden, namelijk enerzijds „Fatima's huis" en „Fatima d'r huis" en
anderzijds „Het huis van Fatima". Het Turks kent alleen de eerste mogelijkheid, dus eerst de „bezitter" en dan het „bezetene". In het MarokkaansArabisch daarentegen is de volgorde precies omgekeerd. Dit verschil kwam
tot uitdrukking in de gebruikte constructies. Turkse leerders zeiden eerder
iets als „Fatima huis", terwiji Marokkaanse leerders een voorkeur hadden
voor vormen als „Huffs Fatima".
Soms is transfer moeilijker te herkennen. Waarom zou een Turkse NT2leerder bijvoorbeeld „Die jongen van zijn vader" zeggen, waar hij „De vader
van de jongen" bedoelt? De positie van „zijn vader" is nog wel duidelijk: het
„bezetene" komt immers aan het eind. Maar waarom is het woordje van
ingevoegd? Dat is te verklaren vanuit het Turks, waarin aan de „bezitter"
altijd een genitief-suffix wordt vastgeplakt. In feite moet het bewuste
zinnetje dan ook worden gelezen als „Die jongen-van zijn vader", waarin het
„suffix" van aangeeft dat „die jongen" hier de „bezitter" is, enigszins vergelijkbaar met de functie van de -s in het Nederlands, zoals in „Achmeds fiets".
Een laatste voorbeeld betreft de invloed van het Marokkaans-Arabisch. Zoals
veel andere talen heeft dat niet een bezitswerkwoord zoals hebben. „Hij heeft
een boek" wordt in die taal zoiets als „Met-hem een boek". Dat kan verklaren waarom een Marokkaanse NT2-leerder zegt „Ik met klein winkel" voor
„Ik heb een kleine winkel".
Tot nu toe heb ik het bij de invloed van de moedertaal op het proces van
tweede-taalverwerving gehad over het overnemen van structuren. Ook op
een andere manier kan er echter sprake zijn van die invloed, met name van
het verschil tussen de moedertaal en de nieuw te leren taal. Zo kent het Turks
- enigszins simplificerend gezegd - geen voorzetsels, maar achterzetsels. Dit
betekent dat Turkse NT2-leerders over het algemeen meer problemen hebben met voorzetsels in het Nederlands dan Marokkaanse leerders, omdat
hun eerste taal wel voorzetsels kent. Turkse leerders laten bijvoorbeeld vaker
voorzetsels weg of voegen ze in op plaatsen waar ze niet horen. In het algemeen lijkt het erop dat het verwerven van een tweede taal moeilijker is naarmate de linguIstisch afstand tussen twee talen groter is. Zo is het ook voor

moedertaalsprekers van het Nederlands over het algemeen makkelijker om
bijvoorbeeld Zweeds te leren dan talen als Chinees of Swahili.
Een klein, lastig woord: er
Mede vanwege de invloed van moedertalen is het interessant om te weten of
er nu ook verschillende varieteiten van het Nederlands gaan ontstaan, dus
bijvoorbeeld Marokkaans-Nederlands en Turks-Nederlands, zoals we ook
Indisch-Nederlands en Surinaams-Nederlands kennen. Zeer waarschijnlijk
zal dit niet gebeuren. Een varieteit als het Surinaams-Nederlands is immers
tot ontwikkeling gekomen in Suriname, dus juist min of meer gelsoleerd van
de Nederlandse taalgemeenschap, terwijl allochtonen hier - in Nederland en
Vlaanderen - de taal leren en gebruiken. Dat betekent dat ze voortdurend
worden geconfronteerd met het taalmodel van deze taalgemeenschap. Dat
heeft ook als consequentie dat bijvoorbeeld een in Antwerpen geboren en
getogen Marokkaan (voor een deel) Antwerpse taalkenmerken zal overnemen, terwijl een Amsterdamse Marokkaan vaak Nederlands met een enigszins Amsterdams accent zal laten horen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook
steeds meer allochtonen die min of meer vlekkeloos het standaard-Nederlands spreken.
Binnen de groepen NT2-leerder zijn er verder grote verschillen in beheersing van het Nederlands, vaak afhankelijk van de leeftijd waarop ze naar
Nederland of Vlaanderen zijn gekomen, hun sociale positie en de scholing
die ze hebben gehad. Taalcontact, dus interactie in het Nederlands, blijkt
vaak de belangrijkste factor in de verwerving van de tweede taal. Het is
bekend dat de taalverwerving van sommige NT2-verwervers op een bepaald
moment gaat stagneren. Het correcte gebruik van lidwoorden en de vervoeging van onregelmatige werkwoorden krijgen ze bijvoorbeeld niet volledig
onder de knie. Onlangs zei Osman, de Turkse schoonmaker in het gebouw
waarin ik werk - en hij is al ruim 15 jaar in Nederland - tegen mij: „Ik jou
gezien op televisie. Jullie gewonnen". Curieus is nog dat dit een „optreden"
van mij in het programma Tien voor Taal betrof, waarnaar hij altijd zei te
kijken met zijn kinderen.
Maar ook voor NT2-leerders die veel verder komen, blijven sommige
aspecten van het Nederlands enorme struikelblokken. Berucht is in dit verband het woordje er . Ook NT2-leerders die het Nederlands bijna zo goed
beheersen als moedertaalsprekers zeggen toch nog dingen als „Die verklaring?
Ik heb niets in gezien." De Iraanse auteur Kader Abdolah schreef - toen hij
ruim acht jaar in Nederland woonde en artikelen en boeken in die taal publiceerde - het volgende: „Hollanders hebben ook een klein, lastig woord: er. Als
je dertien erren hebt, kun je er zes goed plaatsen, maar met de rest blijf je zitten." Ook andere moeilijke constructies in het Nederlands blijven vaak pro-

blematisch. Een zinnetje als „Hij had het hem eerder moeten laten doen" zal
niet snel (spontaan) uit de mond van een NT2-leerder komen, om nog maar te
zwijgen over: „Hij zou het hem eerder moeten hebben laten doen."
Ook als het gaat om de woordenschat blijven NT2-leerders vaak steken
onder het niveau van moedertaalsprekers. Ze hebben het bijvoorbeeld over
„elke daagse ervaringen" voor „alledaagse ervaringen" of over „zelfverzekering" waar „zelfverzekerdheid" wordt bedoeld.
Een veel geobserveerd kenmerk van tussentaal is ook dat het taalgebruik
van een dezelfde NT2-leerder zo variabel kan zijn. Eerder gaf ik het voorbeeld van een incorrect voltooid deelwoord: gevald. Twee zinnen later zegt de
betreffende Marokkaanse NT2-leerder bij het beschrijven van een plaatje:
„Meisje z6 gevallen". Als hij vertelt wat er op een ander plaatje is te zien,
waarop een appel van de tafel is gerold, zegt hij: „Appel is vallen." Dat betekent dus dat deze Abdeljalil drie vormen van het voltooid deelwoord
gebruikt: gevald, gevallen en vallen. In het eerste fragment aan het begin van
dit artikel is ook goed te zien hoe wankel als het ware de tussentaal van Davut
is. Eerst zegt hij „Jongetjes komt" en daarna „Alletwee jongetje komt". De
ene keer geeft hij het zelfstandig naamwoord dus wel in het meervoud, en de
andere keer niet. Daarnaast lijkt het al of niet vervoegen van het werkwoord
ook onderhevig aan toeval. Uit het tweede fragment van Davut blijkt dat hetzelfde opgaat voor het al of niet plaatsen van het lidwoord, bijvoorbeeld in
„Een buurman en naast ook buurman..."
Een noodzakelijke conditie
Internationalisering, mondialisering, globalisering. Het zijn de steekwoorden waarmee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen worden aangeduid. Die woorden worden meestal in verband gebracht met economische,
politieke en ook wetenschappelijke activiteiten. Maar ze hebben natuurlijk
ook betrekking op wat ik maar „menselijke mobiliteit" noem. De stromen
mensen van en naar verschillende landen, ook naar Nederland en Belgiè,
worden steeds groter. Dat betekent dat er ook in de toekomst sprake zal zijn
van grote groepen mensen die Nederlands als tweede taal willen of moeten
leren. Het vakgebied NT2 - in wetenschappelijk onderzoek, maar zeker ook
in het onderwijs - zal de komende decennia zeker nog meer gewicht krijgen.
Internationalisering doet vragen rijzen over de eigen identiteit van een
land, maar dat is een gecompliceerde kwestie waarop ik hier niet in zal gaan.
Met betrekking tot de taal is het van belang in hoeverre verwerving van het
Nederlands nuttig of nodig is voor integratie in de Nederlandse taalgemeenschap. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een positieve samenhang is tussen
de Nederlandse taalvaardigheid van allochtonen en hun integratie in de
samenleving. Die taalvaardigheid maakt het ook mogelijk meer van onder-

wijsvoorzieningen te profiteren en omhoog te komen op de maatschappelijke ladder. Juist sociale stijging leidt ook tot verdergaande integratie. Dat wil
overigens niet zeggen dat NT2-vaardigheden een voldoende voorwaarde vormen voor maatschappelijk succes. Zo moet er ook sprake zijn van acceptatie
en openheid bij de moedertaalsprekers, c.q. de autochtone bevolking. Afgezien van enkele uitzonderingsgevallen lijkt een goede beheersing van het
Nederlands echter wel een noodzakelijke conditie voor maatschappelijke
integratie: wie de taal van een bepaalde gemeenschap onvoldoende spreekt,
zal snel in de marge van de maatschappij belanden, met alle mogelijk negatieve gevolgen van dien. Dit onderstreept nog eens het belang van Nederlands
als tweede taal, niet alleen voor de allochtonen zelf, maar ook voor de Nederlandse en Vlaamse samenleving in zijn geheel.

Zopas verschenen:

The Low Countries
Arts and Society in Flanders and the Netherlands
9e Engelstalig jaarboek over de cultuur van Vlaanderen en Nederland
De artikelen in jaarboek The Low Countries hebben zowel betrekking op de eigentijdse
cultuur als op het culturele verleden van de Lage Landen. Rond het thema: 'Low
Countries, Host Countries?' zijn een groot aantal artikelen samengebracht. Het gaat
daarbij om stukken over de Lage Landen als wijkplaats voor de geest, interculturele
schrijvers in Nederland en over de moeizame geboorte van een multiculturele
samenleving in Vlaanderen en Nederland. Daarnaast schrijven Kader Abdolah,
Rudolf Boehm, Anil Ramdas en Moses Isegawa over afkomst en bestemming.
Verder zijn er bijdragen over en vertalingen van het werk van H. Roland Ho1st, T. Tellegen,
P. Verhelst, Th. Rosenboom en E. Jansma, en een bloemiezing met vertaalde hedendaagse
Vlaamse en Nederlandse pozie. Het boek bevat ook stukken over hedendaagse en oudere
beeldende kunst, de verwerking van de Belgische actualiteit in de Vlaamse literatuur, het
Nederlandse identiteitsdebat, Belgie en Congo, de korte film in Vlaanderen, Mata Hari en
over Nederlandse bruggen.
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H.C. ten Berge (°1938) - Foto J. Zorgman.

Smeltzieke schoonheid
Nieuwe poezie van H. C. ten Berge

Cyrille Offermans
werd geboren in Geleen in 1945.

De laatste der Mohikanen - vooruit, dat mag, niemand zal

Studeerde Literatuurwetenschap aan
de Universiteit van Amsterdam.

denken met een echte indiaan te maken te hebben. Maar de
Publiceerde o.a. „De kracht van het
laatste Europeaan, de laatste humanist, de laatste marxist,
ongrikbare" (1983); „Niemand
de laatste filosoof, de laatste mens - vaak nog aangedikt met
ontkomt" (1988); „Een evenwichtshet adjectief „echte" - dat zijn combinaties waar ik aller- kunstenaar (Paul Klee)" (1989);
gisch voor ben. Niet alleen omdat ze, op wie dan ook „Lichtenberg" (toneel, 1990); „De
betrekking hebbend, altijd zonder moeite falsifieerbaar
Vogelman" (jeugdroman, 1996);
zijn, vooral omdat ze zo aanstellerig en pathetisch klinken, „Dossier Simon N" (jeugdroman,
zeker als het om zelftyperingen gaat. Wie zich de laatste dit1997); „Rosa" (jeugdroman, 2000);
of-dat noemt, heeft voor zichzelf een heel bijzondere histo- „Het lick der rede. De verlichting in
rische positie op het oog: hij is nog de enige die de tekst van
brieven, essays en verhalen" (2000)
de stichtingsakte uit zijn hoofd kent, alle anderen zijn de
en „De ontdekking van de wereld"
weg kwijt, verraders, opportunisten, doofstommen, onno(2000), een essaybundel waarvoor hij
zelaars.
in 2001 de Busken Huet-przjs
Daarom schrok ik een beetje van de titel „de laatontving. Redacteur van het ti jdste modernist" waarmee H.C. ten Berge's recente bundel
schrift „Raster".
Oesters & gestoofde pot opent. Zou Ten Berge (°Bergen, 1938),
Adres: Tersteeglaan 12,
die toch een geoefend oor heeft voor arrogante modieusheNL-6133 WT Sittard
den, het martelaarschap-achtige in die combinatie niet
horen? Zou het hem werkelijk zijn ontgaan dat zo'n zelfgestileerde uitzonderingspositie alleen maar tot vileine reacties kan leiden bij de
gehate modernistische renegaten? Het gedicht begint zo:
Hij Wilde bij maanlicht vulkanen bestijgen
maar dronk een glas wijn bij het vuur.
Dat klinkt gelukkig al heel wat relativerender. Die eerste regel verwijst
ongetwijfeld naar een hoogst serieuze intentie van zoveel jaar geleden, maar
even onmiskenbaar is de zweem van zelfspot nu. De ouder wordende dichter

maakt de balans op en moet constateren dat er van zijn verlangens niet veel is
terechtgekomen. Romantischer dan in de eerste regel kan het niet: hij wilde
het (inspirerende) vuur op riskante hoogten en in ongetemde vorm zoeken,
dichtbij het voor gewone stervelingen ondoorgrondelijke spel van goden en
demonen, hij vond het echter in zijn meest gedomesticeerde vorm, als haardvuur. In hoger sferen kwam hij niet op eigen kracht maar door een hoogst
burgerlijk glas wijn.
Dat is de opmaat voor een hele reeks decepties. Niets van wat hij zich jaren
geleden had voorgenomen is uitgekomen, het gedicht is een litanie van gemiste kansen en tegenslag. En dat, een litanie, is het ook formeel. Het gedicht
bestaat uit een reeks distichons die vrijwel allemaal dezelfde antithetische
structuur van illusie en desillusie vertonen. Na de inzet gaat het als volgt
verder:
Hij dacht zich op jacht in het schemerige noorden
maar stond in een sneeuwbui van meeuwen op pas geploegd land.
Hij moest nog een meesterwerk scheppen
maar viel in slaap bij muziek van Ooitweer en Voorheen.
Hij droomde een mes in de strot van de poolvos
maar priemde een baleen door kringlooppapier.
Hij tartte het weer en de wereld, verachtte de god van de vader
maar zag dat ook zijn naam stilaan verdween.
Hij strooide ze rond, explosies van kleuren, vermetele beelden,
maar hoorde blasfemische echo's vol spot.
Hij moist zich op weg naar de hemel
maar stuitte op plaksterren aan het plafond.
Hij dacht aan een lichaam volleerd in de liefde
maar lag naast een lij fdat niks wou.
Elk regelpaar is de verwoording van een grotesk aandoende deceptie. De
scheppingsdroom wordt telkens gedwarsboomd door een stugge, onge1nteresseerde, tegenwerkende realiteit. Wellicht had de dichter een scheve, onrealistische kijk op de realiteit; hij wilde meer, droomde, wenste, verwachtte
meer dan - ja, dan wat? Dan wat hij in zijn mars bleek to hebben? Dan wat hij
aandurfde? Dan wat hem was toegestaan? Dan wat mogelijk of haalbaar

bleek? Nu eens lijkt hij de schuld bij zichzelf te zoeken, dan weer bij de
omstandigheden. Eenduidig is hij ook niet met betrekking tot de resultaten
van zijn inspanningen: suggereert het derde distichon nog dat hij in plaats van
een meesterwerk te scheppen in slaap viel bij zwijmelmuziek, het zesde
getuigt op zijn minst van enige herolsche, modernistische daden, terwijl ook
verderop in het gedicht regels staan die de dichter reden tot tevredenheid
zouden moeten geven:
Htj zocht wat hij vond: het kleinste detail en het grote gebaar,
een zin die versmolt, een beeld dat bevroor Elk woord lag volmaakt in de mond
maar verkleumd zocht een hand naar de hand van een vrouw.
De anticlimax in de laatste regel is van een andere aard dan die in de meeste
andere regelparen: de desillusie heeft nu geen betrekking op dichterlijk onvermogen of gebrek aan cooed, per slot van rekening schiep hij „zich een ijstijd,
(...) beelden van leegte / en een bijtende kou op de rand van haast niets", maar
op de anderen, die hem, de dichter, bij gebrek aan kou- of leegtebestendigheid
of wat dan ook niet wilden of durfden te volgen op zijn poetische tochten en
hem zodoende automatisch in de kennelijk beklagenswaardige positie
manoeuvreerden van „de laatste modernist".
Een te groot verlangen
Natuurlijk mag de in dit gedicht vervatte klacht, ondanks de zelfspot waarmee Ten Berge zijn zinnen heeft gekruid, niet zonder meer als ironisch worden afgedaan. De klacht is in essentie serieus, de dichter voelt zich ernstig
tekortgedaan: hij zag zijn poetische onbekrompenheid, zijn aan de - door
hem eerder beschreven - potlatch van de eskimo's verwante gulheid („hij
strooide ze rond") beloond met „blasfemische echo's vol spot", een formulering die zeer wel als een wat bittere samenvatting van de inderdaad vaak lauwe,
soms zelfs malicieuze reacties op Ten Berge's poezie mag worden gezien.
Maar is het ook meer dan zelfbeklag? Worden die echo's hier niet uit
woede en frustratie tot in het apocalyptische versterkt, zoals we dat in de
geschiedenis van de moderne kunst, en niet alleen daar, wel meer hebben
gezien? Is het werkelijk zo dat met Ten Berge's poezie niet minder dan het lot
van de moderne poezie als zodanig op het spel staat? Of, anders en minder
absoluut geformuleerd, bevat zijn werk een essentieel moderne dimensie die
in vrijwel alle andere poezie van nu ontbreekt?
Die vragen klinken eenvoudig, makkelijk te beantwoorden zijn ze allerminst. Veel zal afhangen van de vraag wat modern hier nog betekent. In dit

gedicht heeft die kwalificatie in elk geval met de hoogte van de inzet te maken.
De modernist is een hemelbestormer die niet meer gelooft in de hemel,
iemand die de ziel geen biologische entiteit of metafysische betekenis zal toekennen maar zonder bezieling godsonmogelijk uitkomt. Zijn verlangens hebben een aards, vaak erotisch getint karakter, tegelijk gaan ze de sfeer van een
aardse of seksuele bevrediging ook altijd verre te boven - hij is iemand met een
„te groot verlangen", zoals het elders in deze bundel (met een formulering uit
Gorters sensitieve verzen) heet, iemand die in de wereld hier en nu onvoldoende aan zijn trekken komt.
Dat lijkt allemaal eerder naar de Romantiek te verwijzen dan naar het modernisme in meer specifieke zin. In de kunstgeschiedenis wordt die laatste term,
zoals bekend, meestal gereserveerd voor de periode van kritiek en vooral formele vernieuwingen in de eerste decennia van de twintigste eeuw, een periode die
werd onderbroken door het terroristische culturele antimodernisme van de
nazi's maar in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog een renaissance beleefde, om pas na een jaar of tien, vijftien in rustiger vaarwater terecht te komen.
Kenmerkend voor dat modernisme is dat het werd gedreven door de wil
tot afbraak van tradities en taboes, van al die vormen van zelfbedrieglijke burgerlijkheid en idealistisch humanisme die de massamisdaden van de twintigste eeuw niet hadden kunnen voorkomen. Ook Ten Berge's „vermetele beelden" en „explosies van kleuren" richtten zich via de formele beperkingen
van grammatica en poetica tegen de culturele kortzichtigheid en het agressieve
expansionisme van de Westerse cultuur. Zoals zoveel modernisten heeft hij
een complexe, dubbelzinnige verhouding tegenover de traditie: zijn werk
heeft alle kenmerken van een Romantiek die treurt om de onttovering van de
wereld, maar profiteert ook volop van de onbekende traditionele werelden,
althans de restanten daarvan, die cynisch genoeg pas door het Westerse imperialisme toegankelijk zijn geworden.
Duizend doden sterven
Ten Berge's vroegste poezie (Poolsneeuw, 1964) laat al zien dat hij zelf niet
meer - zoals hier te lande de Vijftigers - aan het modernistische front heeft
gestreden; als een van de later geborenen mocht hij in de buit van de oorspronkelijke avant-garde delen. Die positie bracht met zich mee dat hij de destructieve veroveringsmacht van die avant-garde alweer kon compenseren door
meer constructieve strategieen, dat hij de briljante Babylonische spraakverwarring van Pound kon verzoenen met de welluidende tonaliteit van Nijhoff,
een proces dat voor Ten Berge iets vanzelfsprekends moet hebben gehad, aangezien hij zich 66k van meet of aan heeft georienteerd op archaische, niet-westerse, orale tradities, vooral van circumpolaire eskimo's en indianen, en dus op
de mogelijkheden en beperkingen van de menselijke stem.

Poezie gaat bij hem „over de tong", noodzakelijkerwijs, moet dus niet
alleen gelezen maar ook en vooral gesproken, voorgedragen, ja gezongen worden. Die binding aan de stem is een onophefbaar „conservatief" element in
zijn werk, belangrijker dan alle vernieuwende trekken ervan. Het gaat daarbij
niet om een oppervlakkige esthetische restyling, ook niet alleen om een voorkeur voor het lyrische of elegische, maar om niet minder dan een terugkoppeling naar een schijnbaar anachronistische cultuurhistorische positie, namelijk
naar die van een uitzonderlijk en bevoorrecht iemand, nazaat van sjamaan of
priester, die ook nu nog over de kracht en de autoriteit beschikt om op de
beslissende momenten in het leven steun en troost te bieden. „Dichters zijn
goed voor de dood", schrijft Ten Berge, wie rouwt om een dode zoekt steun bij
een uitgebeende strofe
Van zo'n oude dichteres die als kind ooit
Duizend doden stierf en toen, in duisternis,
De poezie uitvond.
De dichter kan iemand uit het slop halen omdat hij het levende bewijs is
dat je „duizend doden" kunt sterven maar desondanks, dankzij de poezie, die
oervorm van het gebed, kunt overleven. Hem slaat de schrik ook in de
ondoordringbaarste duisternis niet zodanig om het hart dat hij alleen nog
maar kan hakkelen en snotteren. Dat is zijn specialisme: hij heeft zijn regels
geduldig „geslepen", zodat ze, temidden van de afgestomptste en gedeprimeerdste zielen, in alle scherpte het vertrouwen uitspreken dat ook de lamentabelste conditie heelbaar, dat ook de dood slechts een „overgang" is. Zou
Ten Berge hem, die onverschrokken dichter die hij zelf wil zijn, daarom de
laatste modernist noemen? Omdat hij, hoe aangeslagen dan ook, tot opbeurende liederen van allerlei soort in staat blijft?
Met zwier overeind blijven
In prozaische tijden zoeken dichters, bij gebrek aan lezers, steun bij elkaar.
Elkaar citerend en in eruditie overtreffend verwijderen zij zich zodoende niet
zelden nog verder van de „gewone" lezers, in wier literaire provincie immers
het hardnekkige idee voortleeft dat poezie eerder iets met gevoel of zelfs met
extase dan met intellect te maken heeft. Nu toont ook de poezie van Ten
Berge een intellectualistische inslag, zij het van een minder gebruikelijk
(antropologisch, mythologisch, cultuurhistorisch) soort, maar die blijft
meestal grotendeels verborgen; nooit maakt ze een incestueus-academische
indruk, nooit staat ze stijf van de poezie van anderen. Sterker: ze is erop
gericht de in het maatschappelijke en academische verkeer vlak, eenduidig en
abstract geworden taal weer vloeiend, concreet en open te maken, zodat ze,

zonder cryptisch te worden, ruimte biedt aan vreemde elementen, die de
lezer de even angstige als aangename sensatie geven dat hij zweeft tussen tijden
en culturen, hemel en aarde, leven en dood.
In Oesters & gestoofde pot staat een in memoriam voor Bert Schierbeek,
„De laatste sprong". Dat gedicht gaat niet toevallig over een evenwichtskunstenaar, iemand die met de laconieke spiritualiteit van de zenboeddhist alle
tegenstellingen in een paradox oplost en dus tegelijk ziet en niet ziet „hoe de
ruimte zijn opwachting maakt, / hoe de afgrond een handreiking biedt." Hij
doet ons voor hoe dat gaat: onbekend gebied betreden met geen andere bagage
dan het eigen zelfvertrouwen gebaseerd op een in de loop van een heel leven
geoefend orientatievermogen en evenwichtsgevoel.
Van alle dichtende tijd- en taalgenoten is het Schierbeek die, naast Kouwenaar, Ten Berge het meest nabij staat. Ook Schierbeek is in zijn werk een
rusteloze reiziger die probeert te ontkomen aan die typisch westerse alliantie
van machtswellust en levensverachting, een plebejisch diplomaat met een
scherp gevoel voor alles wat mensen van de uiteenlopendste komaf niettemin
gemeenschappelijk hebben. Ook uit Schierbeeks werk spreekt dat etnologische enthousiasme voor culturen die wij vanuit ons eurocentrische superioriteitsgevoel primitief plegen te noemen maar die intussen wel moisten wat liefde
voor het leven, inclusief alle onbevattelijkheden en tegenstrijdigheden, betekende. Ook Schierbeek wil „betrekkingen" herstellen, eerder nog in fysieke,
erotische en kosmische dan in sociale zin, wil toegang krijgen tot het huiveringwekkende, tot alles wat ons mateloos te boven gaat.
De koorddanser danst niet, hij eet
met zijn oog wat hem dreigt te verslinden.
In balans op het wiegende touw
poogt hij de ruimte met voeten te treden.
Benen stokken halverwege. Onverwacht
komt hij de engel tegen, wenkend
Op het platform aan de overkant. Onder het dak
grimast een vrouw in glitterpak aan de trapeze.

De koorddanser danst niet, hij neemt slechts
stofjes waar die blinkend voor de lampen zweven.
In de diepte: zaagsel, zand, een schemerwit publiek
dat zijn stilstand weghoont en veracht.

Zijn blik al afgewend, de ziel bevroren
in het licht van een verloren eeuwigheid.
Vrouw en engel reiken hem de hand:
hij lacht terwtjl hij traag een radslag maakt
Naar gene zijde; wentelend door het stof
ontwaakt hij in het droombeeld van een ander leven.
Het indrukwekkende van deze regels schuilt in de ernst waarmee hier halfvergeten religieuze beelden en verwachtingen op hun houdbaarheid in postreligieuze tijden worden beproefd. Zoals de koorddanser, plotseling gestokt in
zijn bewegingen, de dood eerder verwachtingsvol dan geIntimideerd tegemoet treedt, zo ontkent ook de dichter dat de dood een definitief einde is,
maar op dubbelzinnige wijze, zonder het onhoudbare geloof in een hiernamaals nieuw leven in te blazen.
De koorddanser „ontwaakt in het droombeeld van een ander leven", hier,
op papier, voor de ogen van de lezer, die slechts bewondering kan hebben
voor diens vitale opgeruimdheid ook in opperste eenzaamheid. Maar is dat
geen poetische valsheid in geschrifte? Strooit de dichter ons daarmee niet toch
stiekem religieus zand in de ogen? Ik denk het niet - het gedicht toont eerder
een voorbeeldige dood, of liever: het voert de koorddanser ten tonele, dat oerbeeld van de mens zonder vaste grond onder de voeten, de metafysisch alleen
gelaten en aan de wereld uitgeleverde mens, die laat zien dat het mogelijk is
het leven desondanks ongewapend tegemoet te treden en met zwier overeind
te blijven.
Ongewapend, maar toch niet helemaal alleen. Zeer waarschijnlijk dat hij
het vertrouwen voor die laatste sprong, die „radslag naar gene zijde", ontleent
aan de twee figuren die hem als vanzelfsprekend terzijde staan: de „vrouw in
glitterpak", de partner met (en dankzij) wier intuItief en met grote precisie op
hem afgestemde bewegingen hij normaal de gevaren van de ruimte trotseert;
en de engel, die hem „wenkt", en daarmee aangeeft dat zij de rol van de trapezevrouw gaat overnemen. Beiden, aardse en hemelse vrouw, „reiken hem de
hand", waarna hij de sprong lachend en traag waagt.
Bert Schierbeek stierf op 9 juni 1996. Sindsdien is H.C. ten Berge in
ons land, voorzover ik zie, de enige dichter die nog nadrukkelijk inspiratie
put uit de mythische poezie uit archaische tijden. De enige die, althans, nog
altijd bezeten is van het archaische geloof in de regenererende kracht van
de orale poezie. In zoverre is hij wel degelijk onze „laatste modernist", ja,
en met meer recht dan de held van James Fenimore Cooper, de laatste der
Mohikanen.

„Preventief geruimd”
Dat zijn verhalen over „een ander leven" uiteindelijk toch droombeelden en
sprookjes zijn , dat weet de ontnuchterde dichter natuurlijk maar al te goed.
De hemel is even onherroepelijk ver weg als het „mes in de strot van de poolvos" denkbeeldig blijft, maar als „laatste modernist" is hij ook een soort Don
Quichot, die doet alsof dat niet zo is. Zijn werk als dichter bestaat uit het vertalen van oude, versleten beelden in nieuwe, levenskrachtige, uit het verzinnen van nieuwe beschuttende werelden op grond van herinneringen en vermoedens. Heel fraai blijkt dat uit het slot van „Decembernotities", waarin de
dichter het opwarmen van de globe en het daardoor verdwijnen van de winter
betreurt: „Ik moet voor kinderen een winter verzinnen: / Ulster sprookjes
van J. Nooitgedagt."
Die regels bevatten, op licht verborgen wijze, een vondst van Picasso-achtige allure. J. Nooitgedagt, meldt Ten Berge in de „Aantekeningen" achterin,
is de befaamde schaatsenmaker uit het Friese IJlst. Zijn naam is in de context
van de hier opgeroepen ecologische en culturele catastrofe al een geschenk uit
de hemel, zijn woonplaats is dat nog meer. „Ulster", dat is ook, voor deze gelegenheid, de overtreffende trap van ijl, een woord dat voor deze hele bundel van
prominente betekenis is. Een keer komt het letterlijk voor, op een veelbetekenende plaats, van verwante woorden en beelden („nevel", „witte sluiers", „een
sneeuwig licht", „Zeerook loste zich in maanlicht op") is de bundel vergeven.
Aan het slot van „Cantus firmus" ( = krachtig, stevig, ferm lied), een achttiendelige reeks over het zoeken van een beschutting biedend huis om in te
wonen, maar ook, daar geraffineerd mee verweven, over liefde en verraad, is er
een „mafiose makelaar in maatkostuum", die het huis „morgen" zal laten slopen. Dan staat er:
Wat ijl was en vergeefs als
liefde doet niet meer terzake.

Al wat hier verdoken leefde wordt nu weggevaagd.
Het lijdt geen twijfel dat „ijl" hier positief geconnoteerd is, zoals al het
nauwelijks tast- en voelbare, zicht- en hoorbare, alle mengvormen van licht en
lucht. Door de verbinding met „vergeefs" wordt overigens ook het betekenisaspect „ijdel", in de zin van vergankelijk, geactiveerd. Net als de liefde staat
het ijle in het grootst denkbare contrast met „terzake", dat bier, door de relatie met de agressieve megalomanie van de „mafiose makelaar in maatkostuum", natuurlijk ook in zijn oorspronkelijke kern geraakt wordt. Wat ijl is
kan geen zaak worden, heeft derhalve geen bestaansrecht; niettemin is dat wat
de dichter als levensnoodzakelijk toont: het allerijlste, „bijna niets".

In „Decembernotities" gaat het om een soortgelijke tegenstelling:
Sneeuw werpt een smet op de kraag van de hebgrage
dikhals met haast; rijk maar berooid
blaast hij smeltzieke schoonheid van zijn revers.
Het is niet alleen opgekropte, laat staan ongecontroleerde dichterlijke
woede die zich in de beelden van de machtswellusteling ontlaadt, hoezeer die
beelden meestal ook op de rand van het karikaturale balanceren. Ze zijn wel
degelijk ook van een nauwelijks overtrefbare semantische compactheid en precisie, bewerkstelligd door een subliem spel met opposities. Zo verwijst „hebgrage" niet alleen naar ordinaire bezitsdrang, maar ook naar het niet kunnen
verdragen van wat niet bezeten (in de zin van gefixeerd, stilgelegd, vastgepind)
kan worden. De „dikhals" heeft „haast", letterlijk: geen tijd om zich in to laten
met iets wat zich niet „hebben" laat omdat het al bij de geringste aanraking van
vorm of zelfs van aggregatietoestand verandert. Op sneeuw en alle „schoonheid" die „smeltziek" is - een formulering waarin de antropomorfisering van
de natuur en de gelijktijdige ontsubjectivering van de mens met terloops meesterschap wordt getroffen - reageert hij agressief; dat moet weg, vermoedelijk
ook omdat het hem herinnert aan de tijd waarin hij zijn eigen „smeltzieke"
vermogens heeft afgezworen ten gunste van mannelijker eigenschappen.
Nog voor het bureaucratische eufemisme „preventief geruimd" in Nederland gangbaar werd voor het grootschalige, louter om economische redenen
doden van gezonde koeien en schapen, legt Ten Berge zijn „dikhals met
haast" een even quasi geruststellende, in wezen even onheilspellende formulering in de mond: „Er wordt vanavond preventief gestrooid." Sneeuw is de
„pekelneuroten" onverdraaglijk, „Elke vlok doorkruist hun becijferde toekomstverwachting." Maar sneeuw en ijs herinneren hem, de dichter, aan een
heel andere toekomstverwachting: „Het tintelend begin van efemere liefdes./
En dat een vreemde, onbegrepen kracht het broze lijf bezielde."
Heelkracht
Anders dan bijvoorbeeld Texaanse elegieen (1983), een van de absolute hoogtepunten van de Nederlandse poèzie van de twintigste eeuw, is Oesters & gestoof
de pot geen volledig doorgecomponeerde bundel. Maar een willekeurige verzameling verzen is het evenmin. De bundel bestaat uit zes groepen van een
wisselende coherentie en toonsoort. Aan begin en eind staan de meest programmatische gedichten: „De laatste modernist" en „Ancestraal".
„Ancestraal" betekent voorouderlijk: waar de dichter in het openingsgedicht zijn positie in het heden reflecteert, volgt hij hier het spoor terug, letter-

lijk. Met een haast frivole veronachtzaming van de historische breuken
creeert hij een directe verbinding tussen de alleroudste poezie en die van hemzelf. Die continditeit wordt syntactisch gesuggereerd door de slingerbeweging van een langademige, over vijfentwintig regels voortgaande, zich als vanzelf en zonder rustpauze vertakkende zin die uiteindelijk het hele gedicht
beslaat.
Hij, de „bleke nazaat van de steentijdjagers" vindt „na honderd eeuwen"
een „mammoettand met sneeuwveeg", die daar waar hij toevallig wandelde
door nomaden was achtergelaten. Die vondst is niet bedoeld voor zijn archeologische privemuseumpje, ze overtuigt hem eerder, hier, aan het eind van de
bundel en met alle frustraties van „de laatste modernist" nog vers in het
geheugen, van de noodzaak trouw te blijven aan zijn roeping, wat hem er in
de slotregels toe brengt „de zwerfoom uit een nevelig verleden/ op papier &
website/ nederig, nee eerbiedig te gedenken."
De zin van de zelfcorrectie in de laatste regel zou kunnen zijn dat „nederig" teveel aan onderdanigheid, onderworpenheid doet denken, terwijl „eerbied" eerder bewondering, ook eerder een sacrale sfeer impliceert. Wezenlijk
voor het hernieuwde zelfbesef van de dichter is dat de slagtand een magische
functie, „heelkracht", bezat, en dat is precies wat serieus te nemen poezie in
Ten Berge's zienswijze nog steeds heeft. In zekere zin is de moderne dichter
ook nog steeds een medium: niet, zoals de sjamaan, van goddelijke stemmingen en krachten, maar van de spanningen, de pathologieen, de excessen van de
eigen tijd.
Hedonisme eist ascese
Op een plek in de bundel blijkt dat mediamieke zelfbesef van de dichter bijna
expliciet: „Mijn lichaam is het doorgangshuis van een ontheemde." Dat, het
ontheemd zijn, is minder een persoonlijke toevalligheid dan de algemene
postmetafysische en sociaal-culturele conditie van alle moderne mensen van
nu. Als de ruimtelijke verschijningsvorm daarvan gekenmerkt wordt door
„becijferbaarheid", door kilte en leegte, dan is het de dichter die „adem, armslag, weerklank (eist) / in een luisterrijke ruimte." Het woord „eist" is ongetwijfeld te dwingend, de gewenste weerklank kan niet worden afgedwongen
maar is het effect van het inspirerende dichterlijke lied.
De formulering „luisterrijke ruimte" is trouwens weer een fraai voorbeeld van Ten Berge's vermogen om woorden en uitdrukkingen nieuw leven
in te blazen, opnieuw geboren te laten worden: die ruimte is niet alleen „rijk
aan schitterend licht", aan „stralende schoonheid", „aan praal en schittering" (zie Van Dale), zonder uitzondering primair visuele eigenschappen,
maar ze heeft ook, gevuld als ze is met de dichterlijke stem, overal oren, ze is
op elk punt tot luisteren in staat, het gaat bovenal om een psychoakoestische

ruimte waarin de stem van de woord- en beeldgulle dichter onophoudelijk
resoneert, weerklank krijgt, wedergeboorten stimuleert.
De leefbare ruimte die Ten Berge's poezie wil scheppen, is nooit volledig
zichtbaar. Ze is, op het schilderij dat als uitgangspunt en meditatieobject van
„Cantus firmus" dient, „een verdoken buitenplaats". De geliefde die daar op
een winternacht „eenmaal, eenmaal openbloeide", beschrijft hij als „schoonheid die haar schuwheid cultiveerde" - waarbij die twee woorden zo dicht bij
elkaar liggen dat ze haast synoniem worden; „Zij verbloemde haar verschijning/ onder capes en omslagdoeken." Ook elders duiken voortdurend woorden op die op latente, verborgen, beschutte aanwezigheid wijzen; logisch, het
volledig manifeste - het ideaal van de „mafiose makelaar in maatkostuum" biedt geen ruimte aan beschutte intimiteit.
Het lied bezweert die intimiteit, die (in het tweede gedicht van „Cantus
firmus") een voorgeboortelijke oorsprong krijgt toegedicht. „Is dit het huis
dat er al was/ voordat ik ademde. Schreef zij/ een lied dat als gedroomd
gedicht/ in mij besterven zou?" Het lied wil een tijdruimtelijk continuum
waarin alle tegenstellingen versmelten, de droom van „een heden zonder
duur of plan". En al wordt die onvermijdelijk verstoord, het verlangen ernaar
neemt bij Ten Berge al gauw de vorm aan van een „nauwelijks in te tomen
hunkering".
Deze hunkering, dit oneindigheidsverlangen komt in de titelreeks van de
bundel, een reeks vertalingen van eetgedichten van geestverwanten in- en uitgeleid door Transmontanus (een ook in eerdere bundels gebruikt heteroniem), terug in een originele en lichtvoetig-volkse vorm. En via een omweg,
namelijk door zijn afkeer te verwoorden van de eetgasten die zich zonder
enige terughoudendheid - „hebgraag" zogezegd - op alle gerechten werpen,
zich maximaal volproppen en daarvoor spoedig de tol moeten betalen. „Niemand houdt zijn feestprak binnen" - niemand, behalve de dichter, die een
Ierse Whiskey Trifle, waarvan hij het recept gedetailleerd beschrijft, „door
ascese (heeft) verdiend". En die weet dat er gerechten zijn die de erotische zinnen prikkelen: een tafeldame, die hij op het gerecht trakteert, raakt dra „buiten zinnen"; en goed ook: „Als de schaal is leeg gelepeld ligt ze naakt,/ verteerd door liefdebrand,/ op het bevlekte linnen voor jou uitgestald."
Zo is ascese niet het tegendeel maar juist de voorwaarde voor een hoger
hedonisme. Dat, lijkt Ten Berge te willen zeggen, geldt in dezelfde mate voor
het eten als voor de lectuur van poezie. Zoals het eerste met mate en aandacht,
nippend en proevend, dient te geschieden, wil het niet tot voortijdige oververzadiging en dus tot fysieke en psychische afkeer leiden, zo moet ook de goede
dichter zijn maat kennen: poezie kan nooit zonder terughoudendheid, zonder ingetoomde hunkering, zonder verborgen betekenissen die de verwachting naar meer en anders voeden. De dichter, kenner van de esthetische lust

bij uitstek, weet dat hij de maximale verzadiging ad infinitum voor zich uit
moet schuiven, tot buiten de grenzen van het gedicht.
Het is zeker niet toevallig dat gedachten als deze, meestal geadstrueerd op
het gebied van de culinaire en de seksuele lust (of, in het genre van de erotische
maaltijd, op beide) gemeengoed zijn in vroegromantische poetica's. Die poetica's zijn gericht tegen het Griekse en neoclassicistische volmaaktheidsideaal: wat alleen maar mooi is, wordt als irreeel en kitscherig ervaren, roept dus
afkeer op; alleen kunst die ruimte biedt aan het lelijke en afstotende, kan eindeloos blijven fascineren. Geestig, in verband met Ten Berge's onbeheerste en
later dim kotsende disgenoten in Oesters & gestoofde pot, is het wel dat de
voortdurend opgeschoven bevrediging, de eindeloosheid en de onafsluitbaarheid van de esthetische ervaring, daar ook letterlijk wordt voorgesteld als een
antivomitief tegen de walging van de volledige verzadiging.
„Wat ons niet ombrengt, maakt ons sterker"
Dit alles leidt, ten slotte, tot deze paradox: niet het angstig tegen de buitenwereld afgeschermde gedicht biedt beschutting; dat lukt alleen het open
gedicht. Het op „grovere zielen" gerichte genre, gespecialiseerd in „smeulge
prefab-smurrie" en alles wat „de maag dichtmetselt", laat de verbeelding
onvoldoende aan Naar trekken komen.
Alleen wie weet heeft van de onherbergzaamheden van deze tijd kan
een geloofwaardig beeld creeren van „een stille herberg op het land", alleen
wie zich waagt in de „bijtende kou op de rand van haast niets", kan warmte
produceren. Als het gedicht ook nu nog kan werken, dan als van oudsher
homeopathisch, volgens het adagium van Nietzsche: Wat ons niet ombrengt,
maakt ons sterker.
Alleen het gedicht dat „duizend doden" is gestorven, bezit misschien nog
iets van de „heelkracht" van het sjamanistische lied die in staat is ontbinding
van intieme gemeenschappen te voorkomen en paniek bij acute dreigingen te
dempen; alleen het gedicht dat een blik in de oneindigheid heeft geworpen
kan de lezer misschien nog die oneindigheidsillusie geven die hem, als Ten
Berge's koorddanser, lachend zijn laatste sprong laat maken.
H.C. TEN BERGE,

Oesters & Gestoofde pot, Meulenhoff, Amsterdam, 2001, 94 p.

H.C. ten Berge
Sturnus vulgaris
Knikkend tussen halmen voortgeschreden,
larf en sprinkhaan achterna.
Visje weggerist
uit dwergstern-snavel.
Zoekt een slakkenrijk dieet
dat hij in een zucht verteert.
Tegelpoeper, bessensnoeper, kersendief.
Lastpak die zijn kruit lukraak verschiet.
Wordt verdreven en vervloekt,
maar is niets mee aan de hand Loopt met tic en vliegt geducht,
maakt een groepsreis richting zuid.
Zingt tot aan zijn laatste snik, hecht
dus danig aan het leven.
Is na twee jaar opgebrand
of neergeschoten op de vlucht.
Niemand die hem mist?
Ja, ik!
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H.C. ten Berge
Liefde, ooit
Met wie zwierf hij langs de branding, door het bos?
Ziet hij de gestalte die ze was? Is hij nog degene
die ze niet meer onbeschreven las?
508

De wreedheid van haar woorden op het slingerpad;
het koude voorjaar, de verkropte bloesempracht.
Was zij wel degene die hij zich verbeeldde,
was hij niet het wezen dat zij toen voor ogen had?
Het onzekere gebaar dat alles heelde Waren het haar meisjes-soepele passen? Was het
soms een oogopslag, een hand aan het gevlochten haar?
Eensklaps de verstrengeling op het smalle pad;
het niet meer te ontwarren kluwen van hun lichaamsdelen.
Witte sluiers in het bos: nevel kroop langs ruwe stammen
naar de top, en verder: wel een nacht lang
stonden ze daar tegen elkaar gedrukt tussen de sparren.
Uur na uur vervloog de droom te leven
in een heden zonder duur of plan.
Zeerook loste zich in maanlicht op.
De radeloosheid van hun kussen, de verstoorde
vlucht van lijf en leden Hij met zijn te groot verlangen.
Zij met stukgekuste lippen en ontvlochten haar.

Zeedorp 1998.

Een windvlaag in augustus
relaas
Wat was er die dag zo bijzonder
dat een windvlaag door de struiken nu nog
nasuist in je hoofd?
Een dag in augustus, een dag
als andere dagen, alles had de schijn
van een sjabloon: een glooiend zandpad met een deklaag
van vermalen boomschors, stilte, zonlicht,
.
zinderende warmte.
Twee figuurtjes op een duintop in de verte.
Je ervoer de eenzaamheid als onoplosbaar,
- j awel, ook die gemeenplaats en het was voor altijd, zo niet eeuwig (dat stond vast).
En dat je alleen aan jezelf de kracht kon ontlenen
om to doorstaan wat het leven
aan waarheid en brute leugens zou brengen.
Soms was er liefde,
maar liefde bleek vluchtig en ernstig
verzwakt door verraad.
Plotseling trok de wind door dwergberken en droge eikenbosjes Dat was alles: een geritsel
in zilverig licht en de wind die je aanraakte, langs je streek, langgerekt, vol
genegenheid leek het,
alsof er meer was dan wind
die j e trof.
Een rilling schoot langs je rug, door je lichaam, alles
was in beroering, alsof de wind, die vreemde gast, onverwacht
een hartkamer betrok, toen bedaarde
en daar liggen bleef, niet meer opspeelde
of kromp, tot hij uiteindelijk vergeten werd.
Vandaag, na veertig jaar - de sjablonen
in het merg van je bestaan gestanst kwam de windvlaag plotseling tot leven.
Een huivering die niet bedaarde trok weer door je lichaam
dat al lang een ander lichaam was.

Je werd weer aangeraakt, je zag dezelfde struiken
op een wandeling naar zee, de zomerzon, het zandpad
met versnipperd hout. En twee
kussende figuurtjes op een duintop in de verte.
Je voelde hoe de wind je iets inblies
dat je aanvaardde maar niet begreep.
Het was nog geen minuut dat je je overgaf
aan wind en huivering, en je met voile teugen
opzoog wat de aarde bracht.
Je wist, je zou voor alles duur betalen - met zoiets als
een Leven in dienst
van zoiets als het woord
dat geboorte en dood moest omvatten.
Het was absoluut, maar bijna niets.

H.C. ten Berge
Ancestraal
Omhooggewoeld door wilde zwijnen, een mammoettand
met sneeuwveeg, nagenoeg onzichtbaar
tussen wijdvertakte wortels van een levensboom, nog
ingebed, half onder het zand,
beschut door windkeien (die ook verzonken),
maar ooit meegevoerd, bekrast door een nomadenhand, en in de grond gestoken, daar
tussen de resten van een vleesmaaltijd en vuur
dat achter windkanters bleef smeulen
tot het kamp halsoverkop, misschien wel traag
door tegenzin of zomaar zonder noodzaak
tijdens lach- of huilbuien of door de dreiging van een pre-germaanse
overval werd opgebroken, en men westof noordwaarts trok, een terp opwierp, een drijvend
takkenfort in een moeras, het dak bekleed met ottervellen,
om eerst dan - terwij1 er bange liederen in het donker klonken te ontdekken dat hun iets bezields ontbrak, de slagtand met de sneeuwveeg
die daarginds, ver weg, vergeten
in de aarde stak
waar zijn heelkracht slonk en kwijnde,
tot een bleke nazaat van de steentijdjagers
hem na honderd eeuwen op een wandeling moest vinden
om de zwerfoom uit een nevelig verleden
op papier & website
nederig, nee, eerbiedig to gedenken.

[Velp-Rozendaal, 25.V2000]
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Ligt het Nederlands u `nauw' of `na' aan het hart?
`Bent u', zijt u' of 'is u' een taalfreak?
Waarom `paardebloem' en `paardenbiefstuk'?
Kunt u groeten wel overmaken'?

Natuurlijk bent u een taalfreak en daarom krijgt u op alle mogelijke
taalvragen een antwoord bij de Vereniging Algemeen Nederlands.
En die vereniging viert van het jaar haar gouden jubileum. U kunt
meevieren door lid to worden.

Als lid krijgt u trouwens het mooie en helemaal vernieuwde tijdschrift
Nederlands van Nu. En omdat het Nederlands u na aan het hart ligt,
vindt u er alles in wat u wilt weten. De artikelen behandelen alle
aspecten van het Nederlands. U wordt geInformeerd over de taalmarkt
en u krijgt taaladvies, ook op aanvraag, want als lid hebt u recht op
gratis taaladvies.

Word daarom lid en gireer 750 frank op rek. 000-0129578-83
van V.A.N. Nederlanders gireren 54,50 gulden (leden van Onze Taal
41 gulden) op het Nederlandse gironummer 3992897 t.n.v. Vereniging
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De nachtwacht van de
democratie
De Belgische politiek in het televisietijdperk

Marc Hooghe
werd geboren in Vichte in 1964. Is

I

FWO-onderzoeker aan de Vrije

n de periode kort na de Tweede Wereldoorlog was de BelUniversiteit Brussel en deeltijds
gische socialistische politicus Piet Vermeylen niet alleen
docent aan de Universitaire
een invloedrijke minister, maar ook een fervente filmfan.
Instelling Antwerpen. Recente
Vermeylen was nauw betrokken bij de organisatie van de
boeken zijn: „Belgie in de jaren
filmfestivals van Knokke en Brussel, en in de kranten van
zestig" (1999); (red.) „Sociaal
die tijd vinden we geregeld foto's terug van de minister in
kapitaal en democratie" (2000) en
het gezelschap van filmdiva's als Rita Hayworth, Brigitte
(red. met Mark Elchardus &
Bardot en Sophia Loren. In zijn memoires Een gulzig leven Luc Huyse), „Het maatschappelijk
geeft Vermeylen trouwens toe dat hij best genoot van al dat
middenveld in Vlaanderen" (2001).
fraaie gezelschap. Binnen de toenmalige socialistische partij
Adres: Breendonkstraat 24,
werden hem dit soort escapades niet altijd in dank afgenoB-9000 Gent
men: een politicus werd geacht zich toe te leggen op 's lands
bestuur en zich niet in te laten met dergelijke lichtvoetige
evenementen.
Een halve eeuw later lijkt het roer volledig omgegooid te zijn. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 lanceerde de
Vlaamse openbare omroep zelfs een programma dat uitdrukkelijk de bedoeling had de politiek op een lichtvoetige en amusante manier te behandelen.
Het programma werd trouwens mede gepresenteerd door een populaire quizmaster. Om het spelelement nog op te voeren, werd zelfs een heuse populariteitstest georganiseerd waarbij de kijker via een gsm-toestel een stem kon
uitbrengen. Die wedstrijd werd gewonnen door een jonge en onervaren kandidate uit Gent, die mede dankzij deze mediabekendheid een groot aantal
voorkeurstemmen behaalde en meteen een belangrijke schepen (wethouder)
portefeuille in de wacht sleepte. Amusement hoeft blijkbaar niet langer
te leiden tot politiek ostracisme, maar kan juist de start betekenen van een
politieke bliksemcarriere. Het is hier uiteraard niet de bedoeling de talenten
van deze nieuwe schepen te minimaliseren, alleen is het zo dat haar politieke
carriere nooit zo snel van de grond zou zijn gekomen zonder haar deelname

Bracke en Crabbe (midden), een ervaren politiek journalist en een „quizmaster" presenteerden
samen op de VRT een verkiezingsprogramma - Foto VRT

aan een televisieshow die toch in de eerste plaats als amusement was bedoeld.
Politici zelf hebben trouwens heel goed door hoe belangrijk de televisie is
voor het maken of breken van een politieke loopbaan. Voor hun uitzending
over de stad Leuven besloten de makers van datzelfde programma slechts
twee van de drie belangrijkste lijsttrekkers uit te nodigen: een duel met een
winnaar en een verliezer leent zich gemakkelijker voor lekkere televisie dan
een debat met zijn drian. De derde kandidaat, die zijn kansen op het burgemeesterschap zag vervliegen, spande hiertegen nog een rechtszaak aan, maar
tevergeefs: de wetten van de dramaturgie wegen blijkbaar zwaarder dan het
respect voor de democratische procedures.
Het gaat hier niet om een alleenstaand fenomeen: over het algemeen
zien we dat media-bekendheid (en dan gaat het vooral over televisie) in toenemende mate politiek verzilverd wordt. Niet alleen heeft een aantal
„bekende Vlamingen" zich met wisselend succes in de politiek gestort, ook
de zittende politici lijken zich steeds intensiever in te laten met de manier
waarop hun optreden door de media in beeld wordt gebracht. Traditioneel
was de persvoorlichter altijd al een van de belangrijkste figuren op een ministerieel kabinet, alleen stellen we vast dat de politieke communicatie tegenwoordig een stuk professioneler wordt aangepakt. Die mediatisering van het
politieke gebeuren heeft alvast geleid tot een nieuw soort carrierepatroon
voor politici. Uit een recent onderzoek van de Leuvense politicoloog Stefaan
Fiers blijkt dat politieke loopbanen in Belgiè traditioneel nogal hièrarchisch

zijn opgebouwd: men begint in de gemeenteraad. Als alles daar goed
verloopt, wordt men bevorderd tot schepen, en als ook dat meevalt, kan er
eventueel een overstap gemaakt worden naar de nationale politiek. Het
voordeel van een dergelijk recruteringspatroon is dat politici hun eerste ervaring opdoen op een laag en relatief onschadelijk niveau, zodat diegenen die
doorgroeien naar een nationaal politiek mandaat, meestalreeds over enige
ervaring beschikken. Dat traditionele scenario wordt doorbroken: bij de
parlementsverkiezingen van 1999 kwamen er voor het eerst relatief veel
mensen zonder politieke ervaring in het parlement terecht. Het gaat daarbij
grotendeels om kandidaten die via de media een nationale bekendheid hadden opgebouwd; ze konden die naamsbekendheid zo verzilveren dat ze zonder de lange omweg van de gemeenteraadszittingen in het parlement terechtkwamen. Een dergelijke vorm van rekrutering is uiteraard geen nieuw
fenomeen: ook in het verleden zagen we dat mensen uit het bedrijfsleven of
academici opeens in een belangrijke politieke functie terechtkwamen, zonder eerst de traditionele cursus honorum te hebben doorlopen. Alleen plukt
men de nieuwe politici niet meer weg van de studiediensten of vergaderzalen,
maar van voor de televisiecamera's. Vanuit reclamestandpunt hebben dergelijke bekende Vlamingen een enorm voordeel: hun naam is reeds doorgedrongen in de huiskamers. De belangrijkste horde voor een aankomend
politicus: „hoe zorg ik ervoor dat de mensen mij kennen", hebben zij dus
al genomen; vandaar dat dergelijke mediafiguren bijzonder aantrekkelijk
zijn als politieke kandidaten. In dit artikel wil ik aantonen dat deze mediatisering van het politieke bedrijf niet zomaar een voorbijgaande modegril
is, maar beschouwd kan worden als het gevolg van een aantal fundamentele verschuivingen, zowel bij de kiezers, de politici als bij de media. Tevens
probeer ik kort na te gaan wat de gevolgen kunnen zijn van een dergelijke
evolutie.
De wispelturige kiezer
Het innige huwelijk tussen media en politiek kan verklaard worden vanuit
een aantal fundamentele politieke en maatschappelijke evoluties. Een eerste
belangrijke verschuiving is de verzwakking van de traditionele partijbanden. Het totale aantal leden van een politieke partij in Vlaanderen daalt
systematisch. Terwijl in 1987 nog ruim 370.000 Vlamingen lid waren van een
politieke partij, is dat nu nog nauwelijks 300.000. De twee grootste zuilenpartijen, CVP en SP, verliezen al geruimere tijd leden, maar tijdens het grootste deel van de jaren tachtig en negentig werd dat verlies nog gecompenseerd
door een stijging van het aantal leden van de VLD. Nu ook bij die partij de
groei lijkt te zijn stilgevallen, worden de politieke partijen in hun geheel
geconfronteerd met dalende ledencijfers. Het is niet alleen op het vlak van de

leden dat de partijbindingen aan kracht verliezen, ook op dat van de organisaties zijn politieke partijen nu minder stevig in de samenleving verankerd
dan enkele decennia geleden. De socialistische zuil is flink ingekrompen, terwij1 bij de christelijke zuil een aantal organisaties zeer nadrukkelijk afstand
neemt van deze partij. Een aantal traditionele kanalen voor de rekrutering
van zowel kiezers als politiek personeel is dus weggevallen, en dan vormen de
massamedia hiervoor een dankbaar alternatief. Als het bij gebrek aan drukbeklante Volkshuizen niet langer mogelijk is zich geleidelijk aan een naam te
verwerven binnen een geheel van zuilorganisaties, dan zal die naamsbekendheid vooral via de massamedia opgebouwd moeten worden.
Een tweede, nauw daarmee verbonden verschuiving is de toegenomen
mobiliteit van het kiezerskorps: kiezers veranderen nu vaker van partij dan
vroeger. Het is moeilijk hierin een structurele trend te ontdekken, omdat er
grote verschillen bestaan tussen verkiezingen: bij de verkiezingen van 1965
en die van 1991, bijvoorbeeld, verwisselden grote groepen kiezers van partij.
De verkiezingen van 1971 en die van 1987 waren daarentegen heel rustig, zonder al te grote verschuivingen. Ondanks die grote verschillen van jaar tot jaar
zien we op langere termijn een duidelijke trend naar grotere volatiliteit: politieke partij en weten zich niet meer verzekerd van een vast en trouw kiezerskorps, maar ze moeten telkens opnieuw hun kiezers overtuigen en motiveren. De verkiezingsuitslagen geven echter alleen een beeld van wat men de
uitwendige stemmenverschuivingen noemt: de zichtbare verschuivingen in
de sterkte van de partijen. Uit verkiezingsonderzoek weten we dat het totale
aantal mensen dat van partij verandert tussen twee verkiezingstijdstippen
veel hoger ligt. Stel dat 1000 kiezers overstappen van partij A naar partij B,
maar tegelijk gaan er 800 van B naar A, dan zien we in de verkiezingsuitslag
enkel die 200 stemmen verschil. In werkelijkheid hebben echter 1.800 mensen hun vroegere partij verlaten. Als we met dergelijke verschuivingen rekening houden, dan zien we dat de kiezer bijzonder wispelturig is geworden.
Het is hoogstwaarschijnlijk geen overdrijving te stellen dat de modale Belg
gemakkelijker van politieke partij verandert dan van merk waspoeder.
Door deze verschuivingen worden de politieke partijen geconfronteerd
met een systematische verzwakking van de partij-identificatie en met de aanwezigheid van een groot aantal vlottende kiezers. Het meest voor de hand liggende antwoord op deze verschuiving is uiteraard het opvoeren van de politieke marketing: als men de kiezers niet langer bereikt via de „Gilde" of het
Volkshuis, dan moet men zijn toevlucht nemen tot populariteitstesten op de
televisie. Er zit een vreemde ironie aan deze verschuiving: nog in de jaren
tachtig werd de verzwakking van de partij-identificatie beschouwd als een
heel positieve evolutie. Men verwachtte immers dat de kiezers de vanzelfsprekendheid van een traditionele en weinig doordachte keuze zouden inrui-

len voor een bewust afwegen van alle politieke alternatieven. Dat is niet
gebeurd: het vermaledijde gewoontestemmen is vervangen door een oppervlakkig en grillig stemverloop, dat eerder bepaald lijkt door advertenties,
beeldvorming en door het aantal keren dat een politieke „vedette" het
scherm heeft gehaald. Ook bier stellen we dus vast dat de afbraak van de vroegere hierarchische verbanden enkel vrij spel heeft gegeven aan een toenemende commercialisering.
Mies is „communicatie"
Het zijn niet alleen de politieke partijen die de kracht van de politieke marketing hebben ontdekt: ook de nieuwe federale regering-Verhofstadt besteedt
opvallend veel aandacht aan haar beeldvorming bij de publieke opinie.
Onmiddellijk na zijn aantreden in 1999 stelde premier Verhofstadt dat zijn
regering de ambitie had om van België een „modelstaat" te maken. Dat was
niet alleen een bijzonder ambitieuze doelstelling, het gaat ook om een
beleidsstreven dat nadrukkelijk aan de man moet worden gebracht. Het is
weinig zinvol allerlei administratieve procedures te hervormen, als de bevolking daar weinig of niets van merkt. De grote vertrouwenscrisis die in ons
land zichtbaar werd naar aanleiding van de zaak-Dutroux in 1996, werd vaak
gezien als het rechtstreekse gevolg van een communicatiekloof tussen de
overheid en de bevolking. De diverse overheden hebben hierop gereageerd
door het massaal in dienst nemen van voorlichtings- en informatieambtenaren: op een recent congres in Antwerpen bleek dat Vlaanderen nu al zo'n 600
van dergelijke voorlichtingsambtenaren telt. Een fundamenteel probleem is
dat hun statuut meestal onduidelijk blijft: worden ze verondersteld op objectieve wijze informatie te verspreiden over het functioneren van hun administratie, of zijn het verlengstukken van de beleidsverantwoordelijken voor
persoonlijke propaganda? Zo is het toch opvallend hoe in veel van de
gemeentelijke informatieblaadjes de burgemeester en schepenen opeens uitgebreid gefeteerd werden enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is niet alleen op het gemeentelijk niveau dat we geconfronteerd worden met dergelijke dorpspolitiek: bij de federale regering zien we dezelfde
bevoegdheidsconflicten opduiken. Traditioneel zorgt de Federale Voorlichtingsdienst (FVD, het vroegere Inbel) voor de communicatie van de regering
en de kabinetsraad. Deze dienst functioneert echter autonoom en valt dus
niet rechtstreeks onder de bevoegdheid van de regeringsleden. Voor een
regering die van communicatie een van haar hoofdprioriteiten heeft gemaakt
is dat natuurlijk een moeilijk te verteren feit. Het gevolg is een ware stellingenoorlog tussen de FVD en de ministeriele kabinetten. Vooral communicatie-adviseur Noel Slangen, die verbonden is aan het kabinet van de premier,
lijkt daarbij van het principe uit te gaan dat een bedrijf zijn eigen communi-

catiebeleid moet kunnen controleren om slagvaardig te kunnen functioneren, met de onvermijdelijke territoriumconflicten met de FVD als gevolg. De
FVD verloor uiteindelijk het pleit: in juni 2001 besliste de regering de dienst
volledig of te schaffen, en de directeur-generaal te ontslaan.
Niet alleen de regering in haar geheel, maar ook de verschillende ministers afzonderlijk laten zich niet onbetuigd wat betreft de politieke communicatie. Ten dele is dit een bewust gewilde trendbreuk: een traditionele machtspartij als de CVP werd geassocieerd met gesloten overlegbesluitvorming. Nu
de christen-democraten voor het eerst sinds 1958 naar de oppositiebanken
werden verbannen, zou deze canapepolitiek vervangen worden door een
„open debatcultuur" zoals men dat eufemistisch noemde. Het resultaat is
echter dat ook nu nog compromissen op nachtelijke topberaden worden uitgedokterd, maar dan nadat alle betrokken beleidsverantwoordelijken hierover eerst uitvoerig hun mening hebben gegeven voor de televisiecamera's.
Vanuit marketingstandpunt is deze „open debatcultuur' een voltreffer: elke
regeringspartij krijgt de gelegenheid zich te profileren op „haar" thema. De
liberale excellentie mag een plan tot belastingverlaging uitdokteren, zijn
socialistische collega hervormt de sociale zekerheid en de pensioenen, terwijl
een groene vice-premier kan pleiten voor het opvoeren van de ecotaksen, en
dat blijkbaar allemaal onder het motto: „Hier scheert men gratis". Het feit
dat al die plannen nog goedgekeurd moeten worden door de kabinetsraad, en
dat wegens het gebrek aan financiele middelen onmogelijk alle plannen tegelijk kunnen worden uitgevoerd, komt daarbij niet eens ter sprake. Uit het
recente jaarverslag van de Vlaamse ombudsmannen blijkt overigens dat die
„open debatcultuur" voor de nodige verwarring zorgt: heel wat burgers lijken inderdaad te geloven dat al die beleidsvoornemens die zo overtuigend de
wereld worden ingestuurd, ook in de praktijk reeds zijn ingevoerd. Ook de
Wetstraatjournalist die zich haastig van de ene persconferentie naar de andere rept, lijkt niet eens op het idee te komen een vraag te stellen naar de realiseerbaarheid van al die plannen.
Amusementswaarde
Daarmee zijn we meteen beland bij de derde speler in dit drama: de media.
Het is niet alleen zo dat de kiezer wispelturiger is geworden en de politicus de
zaken professioneler aanpakt, ook de media zelf hebben een belangrijke evolutie ondergaan. De toenemende concurrentie zorgt ervoor dat de media al te
gemakkelijk meegaan in de jacht op een goedkoop succesje. Het is niet via
grondige en geduldige analyses dat de oplage of de kijkcijfers de hoogte worden ingejaagd. Media gehoorzamen dus aan de wetmatigheden van de markt:
hoe bereik je met een zo klein mogelijke investering van tijd of geld het
grootst mogelijke commerciele effect? Weinig dingen zijn daarbij zo gemak-

kelijk als nog maar eens een beroep te doen op de voorraad bekende Vlamingen, ook als het om politieke thema's gaat. Dat je daardoor een cynisch
Mattheuseffect op gang brengt, waarbij diegenen die al bekend waren nog
bekender worden en de onbekende maar verdienstelijke politicus helemaal
aan de zijlijn blijft staan, speelt daarbij kennelijk geen rol. We mogen de evolutie bij de media niet te zwart-wit voorstellen: amusement heeft altijd al een
plaats gehad in de krant. Alleen had dat amusement een welbepaalde en
beperkte plaats: op de strippagina, of in het hoekje van een ouder wordende
redacteur die daarin zijn hoogstindividuele mijmeringen kwijt kon. Die duidelijke demarcatielijn lijkt verdwenen: ook de selectie van de eigenlijke
nieuwsberichten is onderhevig aan een streven naar amusement en verstrooiing. Niet langer de intrinsieke waarde van een bericht is belangrijk, wel het
beoogde effect bij de lezer. Een typisch voorbeeld is het feit dat een politicus
een tijd geleden het voorstel lanceerde om de snelheidsbeperking op autosnelwegen 's nachts of te schaffen. Het is duidelijk dat een dergelijk voorstel
nauwelijks nieuwswaarde heeft: gezien het feit dat we al enkele decennia proberen onze wegen juist veiliger te maken, is de kans dat dit voorstel ook maar
in overweging wordt genomen bijzonder klein. Maar een dergelijk voorstel
heeft uiteraard wel een zekere amusementswaarde, al was het maar bij diegenen die onlangs nog een bekeuring voor overdreven snelheid gekregen hebben. Het resultaat: de indiener van dit voorstel krijgt een uitgebreide tribune
in sommige kranten, en mag ook op de televisie nog eens zijn voorstel komen
toelichten. De media moeten zich bewust zijn van het feit dat ze door het
najagen van dergelijke „amusante" berichten de kwaliteit van het politieke
werk aantasten. Als een parlementslid nog wel het nieuws haalt met een
onnozel voorstel, maar niet langer met een doorwrocht stuk wetgeving, dan
worden politici natuurlijk niet meer gemotiveerd om nog langer serieus werk
te verrichten in het parlement. Het op het eerste gezicht onschuldige nastreven van „leuk" nieuws (en sommigen stellen zelfs dat dit de ideale manier is
om ook vrouwelijke lezers en kijkers te bereiken) bedreigt op die manier de
werking van onze parlementaire democratie.
Waakhond of poedel?
De mediatisering van het politieke gebeuren hoeft op zich geen probleem te
zijn, integendeel: in principe is het juist positief dat er een grotere openheid
en transparantie komt. Het grote risico is dat de mediatisering zo ver wordt
doorgedreven dat ze uiteindelijk een bedreiging wordt voor de kwaliteit van
het politieke systeem. 1k geef toe: voorlopig valt daar niet veel van te merken:
we hebben geen enkele reden om aan te nemen dat onze huidige generatie
politici minder bekwaam zou zijn dan die van enkele decennia geleden. In
veel gevallen is het omgekeerde zelfs waar. Als we willen weten wat de gevol-

gen van de mediatisering zijn, moeten we echter niet kijken naar de huidige
toestand, maar moeten we de tendensen die vandaag zichtbaar zijn extrapoleren naar de toekomst. De politici die nu de dienst uitmaken, werden de
afgelopen dertig jaar gerekruteerd, onder het „oude regime", toen de televisie nog niet alleenzaligmakend was. Het feit dat er intussen een Oink aantal
politici is dat hun carriere vooral te danken heeft aan het feit dat ze goed overkomen op de televisie, doet weinig of aan die gemiddelde kwaliteit. Stel echter dat we de volgende dertig jaar doorgaan met een dergelijke mediaselectie,
dan is het eindresultaat een politieke klasse die onderlegd is in communicatietraining, maar die niet eens meer begrotingsdocumenten kan lezen. Ons
parlement is altijd al bevolkt geweest door lokale stemmenkampioenen, die
in hun thuishaven een grote populariteit hebben verworven, maar die zich
slechts zelden inlaten met het serieuze parlementaire werk. Op zich was dat
geen probleem omdat er daarnaast nog altijd voldoende hardwerkende parlementsleden en politici voorhanden waren. Als dat rekruteringskanaal
opdroogt, omdat ook op nationaal niveau de selectie afhankelijk wordt van
een al dan niet gsm-gestuurde populariteitstest, voorspelt dit weinig goeds
voor het niveau van onze politici.
Als we politici gaan rekruteren aan de hand van de manier waarop ze
overkomen voor de camera's keren we in zekere zin terug naar de toestand bij
de oude Grieken. Zij geloofden dat het uiterlijk een afspiegeling was van
innerlijke kwaliteiten. Iemand die er nobel uitzag, werd geacht ook nobel te
zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop Plato de veldheer Alcibiades beschrijft: juist omwille van zijn imponerende uiterlijk
beschouwt men hem als een goed strateeg en aanvoerder, die in staat is de
legermanschappen aan te voeren en op te zwepen. Dat lijkt een dwaze associatie, maar als wij nu geloven dat iemand die verstandig overkomt op de televisie, in de praktijk ook verstandig genoeg is om een leidinggevende functie
te vervullen, dan berust dit op hetzelfde mechanisme. Uiteraard zijn de twee
eigenschappen ten dele met elkaar verwant: een zeker charisma en enige cornmunicatievaardigheid zijn onontbeerlijke eigenschappen voor een politicus,
maar dat mag niet het enige selectiecriterium zijn. De kern van het politiek
bedrijf is in feite weinig mediageniek: het uitdokteren van compromissen,
het opstellen van begrotingen en het uitwerken van wetsartikelen. Als de
invloed van de mediatisering op het politiek bedrijf blijft groeien, ziet de toekomst er niet al te gunstig uit voor die politieke kernactiviteiten.
Dat is des te zorgwekkender omdat sommige auteurs juist een belangrijke
democratische rol verwachten van de massamedia. Hun redenering is dat
individuele burgers in zekere mate afhaken van het politieke bedrijf: ze worden minder vaak lid van een politieke partij en engageren zich minder intensief in het verenigingsleven of het politieke debat. Deze auteurs stellen echter

dat we ons hierover geen al te grote zorgen moeten maken, omdat de controlefunctie nu vooral wordt waargenomen door de massamedia: zij gaan na of
de politici hun werk goed verrichten, de individuele burger zelf hoeft dit niet
meer te doen. De burger wordt in die optiek een nachtwaker, die het politieke gebeuren nog wel vanop een of stand in de gaten houdt, maar slechts bij uitzondering zelf tussenbeide komt, als dat echt onvermijdelijk is. De zogenaamde controlefunctie van de media lijkt echter meer en meer op een
geensceneerde farce: politici voeren een show op, die de media dan braafjes
integreren in hun uitzendingen, en beide partijen hebben er alle belang bij
deze praktijk in stand te houden. De politici krijgen een kanaal aangereikt
voor hun marketinginspanningen, en de media krijgen gratis een spektakel
aangeboden met een hoog entertainmentgehalte. De pers, die vroeger
werd beschouwd als de waakhond van de democratie, wordt op die manier
niet meer dan een kwispelende poedel die maar al te graag zijn kunstjes
vertoont.

ADVERTENTIE

Een

professionele
makelaar
is misschien wel

uw beste

verzekering.

Verzekeringskantoor J.Van Breda & C°
UW RISICO'S • ONZE ZORG

PLANTIN EN MORETUSLEI 295 • 2140 ANTWERPEN • TEL. (03) 217 51 11

522

Berlinde de Bruyckere, „Zonder titel", 1991, 260 x 80 x 80 cm, dekens, hout.

Berlinde de Bruyckere:
„Onschuld kan een hel zijn"
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(samen met E. Stegeman, 1998).
kunstenares Berlinde de Bruyckere (Gent, '1964). Van in
Adres: Koning Albertlei,
het begin heeft haar plastisch oeuvre een fundamentele B-2650 Edegem
dubbelheid in zich gehad. Haar sculpturen en installaties
bezitten een snelle leesbaarheid, in die zin dat bij een eerste
oogcontact al een flink deel van het werk kan worden „begrepen". Maar
onder die leesbaarheid zit een complex inhoudskluwen, dat ook weer vol zit
met tegenstellingen en uitersten die elkaar raakten en raken.
Almaar drukkender dekens
„Onschuld kan een hel zijn", zo heette een werk met tweehonderd dekens,
opgehangen aan vier gigantische droogrekken. Ze waren stuk voor stuk afgezoomd met deze zin, die het concept van De Bruyckere voor een stuk tekent.
Een mensenkind dat zich bij een onweer onder de dekens verstopt, kan toch
de donder en de bliksem niet tegenhouden. Onschuld en onheil liggen dicht
bij elkaar: het zijn vaak de onschuldigen die de grootste slachtoffers zijn.
Zoals, in een later werk, een zware trekwagen beladen met dekens en sprokkelhout de museumruimte was binnengesleept om er immobiel to worden:
vluchten was zinloos geworden. Of, in nog een ander werk: loden rozen in ijs
bevroren op de wanden van een goederenwagon, op weg naar de dood.
Of dekens, opgetast in een kapel die op een wijkplaats voor vluchtelingen of
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Berlinde de Bruyckere, „I never promised you a rosegarden", 1991, 260 x 250 x 120 cm, metaal,
rieten manden, lood, plastic.

illegalen leek, waarbij de dekens almaar drukkender en benauwender opgestapeld werden naar het altaar toe.
Een kleine tien jaar terug doken die dekens op en ze zouden haast het
merkteken worden van het werk van De Bruyckere: dekens die warmte geven
en koesteren, maar die ook symbool zijn voor hulp bij natuurrampen of voor
eindeloze stromen vluchtelingen. Of de dekens werden opgetast als een
„dekenhuis", een hut zoals we die in onze jeugd maakten een beschermende
plek: maar tegelijk doordrongen van claustrofobie.
Ze doken ook op in een ander bekend werk van Berlinde de Bruyckere:
de hooioppers. Het hooi werd hier „warm" gehouden met allerlei soorten
dekens, misschien wel tot zelfontbranding volgde. Hooimijten waren een
vertrouwd beeld in de lage landen van Europa, ze inspireerden kunstenaars
van Claude Monet tot Emile Claus, tot ze door nieuwe maaitechnieken en de
groeiende verstedelijking uit het landschap verdwenen en daarmee uit de
jeugdherinneringen van Berlinde en vele anderen.
Bedreiging, vluchten voor geweld, het verlies van warmte, de hunkering

Berlinde de Bruyckere, „In Flanders Fields", 2000, polyester, paardenhuid.

naar een nest: op een verraderlijke manier komen we op die manier bij het
begrip „vrouw" terecht. De „dekenvrouwen" zijn een belangrijke emanatie
geworden van dat deken-thema bij De Bruyckere. Halverwege de jaren negentig ontstond een eerste versie: eerst waren de zichtbare delen van de figuur erg
waarheidsgetrouw, omdat het „realiteitsgehalte" belangrijk was. Er kropen
bijvoorbeeld twee vrouwenfiguren omhoog, ook al op een bekiemmende
manier bedekt met dekens. Of er werd een vrouw afgebeeld die hoog op een
boomtak de stam omarmde, het hoofd verborgen onder de dekens; alleen de
blote, marmeren benen waren zichtbaar. Of een vrouw met het gezicht naar
beneden in een parkvijver, verdronken (zelfmoord misschien) of gewurgd, en
bedolven onder een vracht dekens. Of een andere vrouw, overladen met
dekens die de indruk gaven dat zij haar huis met zich meedroeg. Die vrouwen, ook al waren ze grotendeels onzichtbaar, leken onnoemelijk echt:
kwetsbaar, maar tegelijk onvermoeibaar, wanhopig-verbeten kruipend, klimmend en strompelend.
Sinds een tweetal jaren werkt De Bruyckere met ruwere figuren: eerst
maakt ze een afgietsel met gips, dat vervolgens met was beschilderd wordt.
Dit sluit beter aan bij de deken die rond het lijf groeit. De deken is nu niet
alleen maar bedekking of (verstikkende) bescherming, maar is een tweede
huid geworden, niet alleen door de insnoering, maar ook door de kleur: ze
beperkt het lichaam in zijn vrijheid. De lichamen worden zelfs vervormd:
armen, ogen of tenen vallen weg, in de benen zitten gaten. Dat is nu ook De
Bruyckeres mensbeeld: het mens-zijn dat aangetast wordt.
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Berlinde de Bruyckere, „Spreken", 1999, coll. Muhka, dekens, was, polyester, poly-urethaan.

De figuren die op die manier ontstaan ogen onthechter en abstracter: ze
verliezen het anekdotische verhaal dat zich in de verbeelding van de kijker bij
elk van die vroegere, meer „waarheidsgetrouwe" beelden opdrong.
Aaneengenaaid
Als voorbereiding voor dergelijke sculpturen maakt De Bruyckere tekeningen en aquarellen van de figuren, nog brozer en enigmatischer dan de beelden
zelf. Ze zijn sinds '96 een oeuvre op zich geworden en vallen op door hun
transparantie: hier ontbreekt elke anekdotiek, de vrouwen zijn tere figuren
geworden. En toch zijn ook die aquarellen dubbel, net als de beelden. Sommigen zien het positieve, anderen het negatieve, het mooie of het lelijke.
Soms kan iets triests op een mooie manier gebracht worden, soms omgekeerd. Het aangename en het onaangename gaan samen. Hoe kunnen die in
elkaar opgaan? Door de manier waarop zij Naar beelden maakt. (Maar voor
Berlinde de Bruyckere is er ook een rol weggelegd voor de toeschouwer:

Berlinde de Bruyckere, „Zonder titel", 1993, in situ Kontakt Eupen.

de manier waarop die naar de beelden kijkt is medebepalend. De dubbelheid
zit er in, de kijker bepaalt of hij al dan niet kiest. Een vraag kan daarbij zijn:
hoe voelt de kijker zich op het moment dat hij of zij kijkt?)
Het bovenstaande wordt op haast sublimerende wijze geIllustreerd met
een monumentaal werk dat ze in 2000 maakte voor het In Flanders Fields
Museum in leper: De Bruyckere stelde er vijf in kunststof gemaakte paardenlichamen op, overtrokken met echte paardenhuid. De paardenlijven lagen er
in geslachtofferde houding, zoals bijna een eeuw terug de paarden (en de soldaten) tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven in de buurt opgeofferd werden voor een zaak die de meeste soldaten niet eens begrepen. Sommige paarden hadden geen hoofden of benen meer, de lijven leken herleid tot
de essentie: het onontkoombare lijden en sterven. Enkele maanden later was
dezelfde installatie to zien in het Antwerpse Museum voor Hedendaagse
Kunst: door de opstelling in een clean-witte, ronde en labo-achtige ruimte
verdween het laatste restje anekdotiek, dat in het Ieperse Museum met zijn
beladen oorlogsverleden nog wel aanwezig was. En toch, beladen ruimte of

niet: de toeschouwer maakt onwillekeurig zijn eigen verhaal, dat door De
Bruyckere subtiel gestuurd wordt. En wel in de richting van dat ene zinnetje,
dat steeds meer als de rode draad kan gelden die door haar hele oeuvre loopt:
„onschuld kan een hel zijn".
In dat MUHKA ging De Bruyckere overigens verder met het „aaneennaaien": daar bestond de grootste installatie uit honderden speelgoedbeesten in pluche en andere stoffen, opgehangen aan rekken of aan de muren.
De „beesten" waren allemaal benaaid, gemanipuleerd en gemuteerd: de
poten afgesneden, de staart weg. Ze bleven herkenbaar, maar leken verminkt.
Door de totaliteit kon men geen enkel beest apart „zien", ze klitten samen.
Onvermijdelijk gevolg: weer dat dubbele gevoel van kinderlijk-onschuldig
geknuffel enerzijds, onrust en onbehagen anderzijds.
Achter de facade de aftakeling
De dubbelheid tussen enerzijds bedekken en beschermen, anderzijds afzien,
lijden, verstikken: het is een clichebeeld in haast alle beschouwingen over
haar werk geworden. Maar dat haar werk „organisch" zou zijn, wijst Berlinde de Bruyckere af, ze voelt dat niet zo meteen aan. De inhoudelijke betekenis is belangrijker: haar mensbeeld gaat in tegen het beeld van het rijke westen vandaag, van iedereen die er absoluut perfect wil uitzien. Alle fitness-,
lifestyle- en fashion-truukjes zijn goed om het aftakelende lijf te verloochenen. Maar achter die façade schuilt de angst voor teloorgang, lijden en dood.
De beelden van De Bruyckere volgen wat met de mens gebeurt. Zij toont wat
de hedendaagse mens angstvallig niet wil zien, of van zich afduwt.
Waar moet dat eindigen? De laatste beelden zijn aaneengenaaide dubbelfiguren. Die voorstelling neigt weer naar het positieve: mensen hebben elkaar
nodig. De mens is momenteel aan flarden gemanipuleerd, maar als je de beste
onderdelen samenraapt (kijk naar de pluchen beesten) kan je misschien een
nieuwe mens creeren.
Berlinde de Bruyckere was een serieuze kandidaat voor de officiele Belgische „inzending" naar de Biennale van Venetie in 2001. Zoals bekend is het
Luc Tuymans geworden, een man die zijn internationale sporen intussen al
verdiend heeft. Daarmee mist De Bruyckere de kans om haar „leesbare"
maar complexe, haar geengageerde maar on-anekdotische werk geconfronteerd te zien met het mediagenieke beeldgeweld van de internationale scene.
Maar haar kans komt wellicht nog.

Minder wit en minder grijs
Een nabeschouwing over het nieuwe kunstenplan
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te oorlogslandschappen waar deze schilder een patent op
heeft.
Laat duizend bloemen bloeien. Het is de kern van elke discussie over subsidiebeleid. Hoe dient een overheid met kunst om te gaan? Kies je voor continditeit of geef je ook volop kansen aan interessante jonge kunstenaars?
Subsidieer je enkel de makers of de verspreiders van kunst? Ga je voor een
aanbodbeleid of een vraagbeleid? Kies je voor het behoud van instellingen
met daarin doorstroom van nieuwe mensen of gaat het om artistieke kernen
met hun autonome organisatie er omheen? Moet het kunstenlandschap een
afspiegeling zijn van maatschappelijke differentiatie of gaat het enkel om
kwaliteit? En wat is de rol van de vrije markt in dit alles? In welke mate
bepaalt de smaak van het publiek de koers van de overheid?
Laat duizend bloemen bloeien. Verdeel je de pot onder zoveel mogelijk
gegadigden of maak je een keuze? En wie maakt dan die keuze? En wat zijn
de criteria daarvoor? Het zijn allemaal zeer heikele kwesties. Altijd weer
steken ze de kop op. Bij elke subsidieronde wordt er moord en brand.
geschreeuwd. Wordt de dienstdoende minister of staatssecretaris incompetentie verweten. Wordt de dienstdoende adviescommissie met partijdigheid,
eigenbelang en inconsequentie om de oren geslagen. En wordt het hele subsidiemechanisme opnieuw ter discussie gesteld.
Met de nieuwe kunstenplanperiode (2001-2004) in Nederland was het
weer helemaal raak. Er werd gelobbyd dat het een lieve lust was. Op alle

niveaus van de beleidspiramide werd er geIntervenieerd door allerhande
organisaties, belangengroepen, individuele theatermakers. Zakelijk leiders
hadden een fulltime job aan het bewerken en masseren van de juiste instanties. Zeker wanneer bleek dat de adviescommissie stevig wilde schudden aan
de bestaande verhoudingen in de sector, was het hek helemaal van de dam. In
het parlement gingen niet alleen regeringspartijen en oppositie met elkaar in
de clinch, maar werd er ook hevig gebakkeleid tussen de coalitiepartijen
onderling. De subsidieplannen werden zelfs nog besproken op de ministerraad, een unicum in de Nederlandse geschiedenis. En uiteraard lag de commissie die de voorstellen had geformuleerd onder vuur. Deze keer niet alleen
van sluipschutters, maar van alle kanten. Hevig mitrailleurvuur. Er lopen
nog steeds een aantal processen door gedupeerde gezelschappen aangespannen tegen de beleidsbeslissingen van staatssecretaris Van der Ploeg.
Het is in Nederland nochtans allemaal redelijk goed geregeld. Althans, zo
lijkt het voor de buitenstaander. Zo goed geregeld dat het Nederlandse kunstbeleid model staat voor het buitenland. Ook voor Vlaanderen dat veel moeite
doet om dit in te halen en te kopieren. Het begint allemaal bij de cultuurnota.
Daarin geeft de staatssecretaris voor Cultuur Rick van der Ploeg te kennen
welke beleidsaccenten hij wil leggen. Deze cultuurnota wordt besproken en
geamendeerd in de bevoegde vaste kamercommissie en vormt dan het globale
beleidskader dat verder concreet ingevuld wordt door de verschillende adviserende commissies verzameld in de Raad voor Cultuur. In zijn uitgangspuntenbrief Cultuur als Confrontatie en in zijn nota Een Ondernemende Cultuur
zoekt Van der Ploeg een moeizame consensus tussen liberale en sociaal-democratische visies op kunstbeleid, paars dus. Hij stelt het begrip cultureel ondernemerschap centraal waarmee hij de sector oproept zich de nieuwste managementtechnieken vertrouwd te maken. Cultuur is ook een vorm van industrie
en moet dus geconsumeerd worden. Men dient dus rekening te houden met
„een steeds kritischer en mondiger publiek, dat vluchtiger, grilliger en minder trouw is, op een vrijetijdsmarkt die steeds competitiever en beweeglijker
wordt en waarin het steeds meer aankomt op snelheid, innovatie, differentiatie en maatwerk." Daarnaast erkent hij uiteraard de autonomie van de kunstenaar en het belang van kwaliteit bij de subsidiering van kunst. Hij vindt ook
dat er transparanter beoordeeld moet worden en geeft zelf een schot voor de
boeg door een onderscheid te maken tussen commerciele, vernieuwende en
ambachtelijke kwaliteit. Maar vooral wil Van der Ploeg meer publiek aanspreken met kunst. Hij wil een nieuw publiek bereiken dat zich te weinig of helemaal niet met kunst inlaat: jongeren en allochtonen. Kunst, zowel aan
makers- als publiekszijde, moet naar zijn gevoel een afspiegeling zijn van de
samenleving. Tegenover de huidige witte, vergrijsde en nogal elitaire sector,
poneert Van der Ploeg een veel gedifferentieerder kunstenlandschap. Zijn

voorstel om het bereiken van dat nieuwe publiek ook dirigistisch of te dwingen via een „drieprocentsmaatregel" - kunstinstellingen worden beknot in
hun subsidie als ze die norm niet halen - sneuvelde echter in de Kamer. In
plaats daarvan ontwikkelde hij een subsidiering van scholieren, in de vorm
van een culturele strippenkaart waarmee scholen een aantal voorstellingen
van gesubsidieerde gezelschappen per jaar kunnen bezoeken. Van der Ploeg
kon hierbij rekenen op samenwerking met de minister van onderwijs die een
nieuw vak Culturele en Kunstzinnige Vorming introduceerde. Zoveel is
zeker: Van der Ploeg wil een dynamischer kunstenveld, dat alerter inspeelt op
de contexten waarin het opereert. Maar hij balanceert vervaarlijk tussen een
kunsten- en welzijnsbeleid en of dat nieuwe publiek iiberhaupt geinteresseerd
is in wat er nu cultureel gesubsidieerd wordt, is maar zeer de vraag.
Afscheid van Thorbecke?
Sinds 1862 kent Nederland het Thorbecke-principe. In dat jaar stelde de liberale bewindsman dat kunst geen zaak is voor de overheid „inzoverre de Regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied der kunst." Vandaag
heet dat moderner: besturen op afstand. Het oordeel over de kwaliteit van
individuele aanvragen wordt overgelaten aan de Raad voor Cultuur. De overheid beperkt zich tot het creeren van een beleidskader en het formuleren van
de grote politieke doelstellingen op het vlak van cultuur. In de praktijk wordt
er wel eens niet zo nauw gekeken naar die heilige Thorbecke principes. Dat
komt omdat ook die overheid sterk gedifferentieerd is. Er is niet alleen de
staatssecretaris van Cultuur met zijn eigen intenties, er zijn ook de vaste
Kamercommissies en de verschillende fracties met hun eigen prioriteiten.
Die zijn natuurlijk ook allemaal erg gevoelig voor wat er zich in het veld
beweegt. Bij de vorige kunstenplandiscussie werd bijvoorbeeld onder druk
van talloze lobby's nog een extra zak geld gevonden die gebruikt werd om
door de Raad van Cultuur negatief geadviseerde gezelschappen alsnog op te
vissen. Op die manier konden o.a. toneelgroep De Appel en Discordia hun
bestaan veilig stellen. Staatssecretaris Van der Ploeg stelde heel ferm bij de
voorbereiding van de nieuwe kunstenplanperiode dat de lobby's aan invloed
zouden verliezen als er op basis van heldere criteria zou worden beoordeeld.
Het omgekeerde lijkt het geval te zijn geweest.
Zowel bij de aanloop naar de nieuwe subsidieringsronde als tijdens de
cruciale fase tussen preadvies en definitieve besluitvorming hebben de lobby's bijzonder hoog spel gespeeld.
Zo was er het bijzonder explosieve pamflet De toekomst van het toneelbestel waarin een aantal gezelschappen, en niet de minste, het heft in eigen hand
wilden nemen. Eerder dan lijdzaam toe te zien hoe de rondedans van het geld
zich zou ontwikkelen, deed men zelf een aantal voorstellen. Onder de vlag

van de VNT (Vereniging Nederlandse Theaterdirecties) kreeg deze „uitnodiging tot discussie" toch enig gewicht: twee grote nationale theatergezelschappen, een in Amsterdam en het andere reizend, was een van de intentieverklaringen; of het kiezen voor discontinditeit waardoor er meer dynamiek in het
veld zou komen; of het aanstellen van een curatorium van onafhankelijken,
door de toneelwereld zelf geInstalleerd dat bindende adviezen zou geven over
de verdeling van de middelen. Ingrijpende maatregelen. Ook de parnfletschrijvers waren namelijk van oordeel dat de sector wat gescleroseerd was en
dat er dringend behoefte was aan nieuwe dynamiek en een jonger publiek.
Daarnaast werd er uiteraard zeer zwaar gelobbyd door gezelschappen die
onherroepelijk uit de boot dreigden te vallen, zoals De Appel. Zij zochten op
alle niveaus en bij elke overheid en via alle mogelijke kanalen steun. Maar
ook elf „jonge" gezelschappen (enkele daarvan waren al tien jaar bezig!) die
nog niet in het subsidiesysteem zaten en moesten zien te overleven van project tot project, vestigden in een gezamenlijke brandbrief (Dood Paard,
't Barre Land, Het Oranjehotel, Growing up in Public, enz.) de aandacht op
hun hachelijke positie.
Een aantal gezelschappen besefte ook dat er in iedere kunstenplanperiode
maar een beperkt percentage groei haalbaar was. Zelfs indien men op internationale podia had gespeeld, laaiende recensies had gekregen, een ruimer
publiek had aangeboord en een productie door de Theaterfestivaljury was
geselecteerd, dan nog zou een grote sprong voorwaarts niet tot de mogelijkheden behoren. Daarvoor is de kunstenplansystematiek toch net iets te
behoedzaam. Het enige wat er dan opzit is een grote fusie. Zo smolten
Theatergroep Hollandia en Het Zuidelijk Toneel onder artistiek leiderschap
van Johan Simons en Paul Koeck ineen tot een nieuw groot regionaal theater.
Ook bundelden Theu Boermans van De Trust en Frans Strijards van Art en
Pro hun krachten in de nieuwe structuur De Theatercompagnie. Niet om te
bezuinigen op de faxmachine natuurlijk, maar om samen de schaal te vergroten. Daarnaast werd er ook zenuwachtig geschoven met nieuwe artistieke
leiders en afwisselingen van de wacht. Zo verhuisde Ivo van Hove van het
Zuidelijk Toneel naar Toneelgroep Amsterdam. Het vierjaarlijkse ritme
waarmee de totaliteit van de sector wordt doorgelicht, brengt dus ook een
soort eigen levenscyclus voort. Men denkt, men plant en ageert op het ritme
van de quadrinnale.
En toen viel op 15 mei 2000 het vonnis. De Raad voor Cultuur onder
voorzitterschap van Winnie Sorgdrager publiceerde een 1370 bladzijden tellende Cultuurnota 2001-2004, opgedeeld in zestien kunstsectoren. Voor alle
sectoren samen waren er 754 aanvragen. Meteen vroeg de Raad van Cultuur
een verhoging van het budget, want die toevloed aan nieuwe initiatieven kon
niet binnen de bestaande cultuurbegroting worden gerealiseerd. De sector

had de uitnodiging van Van der Ploeg goed begrepen, en massaal veel nieuwe
initiatieven waagden hun kans. De Raad adviseerde dat er 35 miljoen gulden
extra nodig was bovenop het globale budget van 740 miljoen, en bovenop
de reeks toegekende incidentele injecties zoals by. Het Actieplan Cultuurbereik. Van die 754 werden er uiteindelijk 422 positief geadviseerd.
De nek uitgestoken
De staatssecretaris had aangedrongen op een stevige windhoos, op verjonging
en afwisseling van de wacht. En hij werd op zijn wenken door de Raad voor
Cultuur bediend. In de theatersector werden dertien nieuwe groepen in het
subsidiestelsel opgenomen: bekende collectieven zoals 't Barre Land en Dood
Paard die al lang ook in Vlaanderen een stevige voet aan de grond hebben.
Ook relatief nieuwe namen zoals Theatergroep Aluin of Zep werden gehonoreerd, naast publiekstrekkers zoals Het Toneel Speelt, dit laatste op voorwaarde dat de extra gevraagde middelen ook effectief worden toegekend. Van
der Ploegs oproep voor een nieuw publiek wordt ook op dit vlak gevolgd:
nogal wat initiatieven die zich richten op een allochtoon of jong publiek
(Rast, MAP, Het witte vuur) krijgen structurele kansen: het theater wordt
minder wit en minder grijs. Ook in het jeugdtheater is sprake van nieuwe
instroom: 7 nieuwe gezelschappen kunnen aan de slag, een sector die ongeveer met de helft vergroot wordt! Hetzelfde geldt voor de mime: ook daar
worden vier nieuwe gezelschappen ingelogd op het subsidiestelsel. Ook het
objecttheater krijgt forse instroom: van drie gezelschappen evolueert men
naar acht. En in de dans krijgen negen gegadigden een kans om door te stoten. „Kiezen voor differentiatie" heet dat in de Cultuurnota: „Er is in de
advisering naar gestreefd om deze jongere generaties kunstenaars de ruimte te
bieden om deel te nemen aan de ontwikkeling van de cultuur - niet alleen in
de marge, maar ook in het centrum."
De theatersector krijgt zo nieuwe adem en die was hard nodig. Maar die
verse lucht gaat natuurlijk ten koste van wat reeds bestond. En ook dat was
door Van der Ploeg moedig ingecalculeerd: „everybody wants to get in,
nobody wants to get out" - de staatssecretaris schakelt graag over op Engels
om wisecracks te debiteren. Toneelgroep De Appel, al herhaaldelijk geviseerd,
maar altijd op het nippertje weer beschermd, wordt opnieuw ten grave gedragen, samen met Carrousel, Orkater, Bonheur en Maatschappij Discordia. In
het jeugdtheater sneuvelen drie gezelschappen, daaronder het bekende en
meermaals gelauwerde Teneeter. Ook in de mime worden relatief grote
namen geofferd: BEWTH, De Gebroeders Flint en het Griftheater. En op
het vlak van de dans worden o.a. de Rotterdamse Dansgroep en Danstheater
Arena geschrapt. Opvallend is hoe men niet terugschrikt voor kortingen op
grote structuren: o.a. Het Holland Festival, Toneelgroep Amsterdam, Het

Nationale Toneel, Theater van het Oosten, Het Nationale Ballet en het
Theaterinstituut Nederland leveren in op hun subsidie, allemaal grote spelers
in de sector van de podiumkunsten.
De Raad voor Cultuur heeft zijn nek uitgestoken voor een doorbreking
van de status-quo in het theater. Dat is op zich absoluut toe te juichen. Of het
huiswerk dat hij heeft gemaakt ook gunstig is voor de ontwikkeling van het
toneel in Nederland valt nog te bezien. Met name de schrapping van Maatschappij Discordia betekent naar mijn gevoel een serieus verlies. Discordia
staat echt aan de wieg van een hele generatie vernieuwend toneel. Geen enkele nog actieve theatermaker heeft zo'n enorme invloed uitgeoefend op het
hedendaagse Nederlandstalige toneel als Jan Joris Lamers. Als geen ander
ook weet hij de discussie en de samenwerking over alle schotten heen uit te
lokken. Zijn aanjagen van wat anders enigszins dreigt in te dommelen of weg
te zakken, zullen we node missen.
Laat duizend bloemen bloeien, distels en klimop
Anders dan in Vlaanderen heeft Rick van der Ploeg het advies van zijn Raad
voor Cultuur globaal overgenomen. De kritiek dat het om een schaarstebeleid ging, heeft hij gepareerd met vers geld. De kunstbegroting is er voor zo'n
23 % op vooruitgegaan, geen geringe verdienste. Voor podiumkunsten werd
30 % extra uitgetrokken. Dat extra geld heeft hij echter niet gebruikt om de
commotie rond bepaalde negatieve adviezen te blussen en zo opnieuw iedereen tevreden te stellen. In de beleidsruimte die hem ter beschikking stond,
heeft hij vooral meer geld gegeven dan de Raad voor Cultuur zelf had geadviseerd voor ademruimte voor kwaliteit in de grote gezelschappen en de vele
nieuwe initiatieven. Op die manier heeft hij een dreigende versnippering van
de middelen omgebogen tot sterkere differentiatie.
Het theaterlandschap in Nederland ziet er na het passeren van de vierjaarlijkse tornado weer enigszins anders uit. Er zijn nogal wat grote gezelschappen bijgekomen. Drie structuren zitten nu zelfs boven de 4 ton (80 miljoen BEF). Daarnaast werd ook meer kleur in het landschap aangebracht met
tal van kleinere en sterk eigenzinnige theatergroepen. Dat levert op papier
een garantie voor verdere ontwikkeling. Maar tegelijk is ook juist die enorme
papiermolen die telkens wordt gegenereerd een bedreiging voor de artistieke
eigenheid. Heel die procedureslag loopt het gevaar de sector verder te institutionaliseren waardoor men omarmd wordt met veel geld maar tegelijk in de
greep komt van een door en door bureaucratische logica.
Laat duizend bloemen bloeien? Misschien is er ook nood aan meer distels
en klimop. De tuiniers hebben hun werk gedaan. De schoffels en harken
kunnen voor vier par weer in de kast.
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L.Th. Lehmann (°1920) - Foto Roeland Fossen.

„Bowen het weten
weerhaant een wijze
wapenstHstand”
L. Th. Lehmann, „Gedtchten 1939-1998"
Ed Leeflang
werd geboren in 1929 te Amsterdam.
Studeerde Nederlandse taal- en lettern deel drie van Komrij's koran van de Nederlandse poèzie kunde en was leraar. Publiceerde een

komt L. Th. Lehmann niet voor. Dat ligt niet aan Komrij. zevental dichtbundels en in 1999 verHet zou me niet verbazen, als hij Lehmann, wiens sonnet- scheen „Sleutelbos", een keuze uit zijn
ten sours aan die van hemzelf doen denken, het maximum gedichten. In 1980 ontvinghi j de Jan
van tien gedichten had gegund. Maar ja, deze dichter hulCampertprijs voor de bundel „De
digt het gebod „Gij zult niet bloemlezen". Wat niet weghazen en andere gedichten". In 1991
neemt, dat ik zijn poèzie in 1945 leerde kennen uit een
kreeghtj de A. Roland Holstprijs voor
bloemlezing. Als scholier las ik Twee lentes /De beste gedichzijn oeuvre tot dan toe.
ten uit Werk 1939 en Criterium 1940 met een inleiding van Adres: Biesboschstraat 52",
Ed. Hoornik, Stols, Rijswijk, 1941.
NL- 1078 MX Amsterdam
Er staan zes gedichten van Lehmann in, met nooit vergeten regels als „het jaar heeft in zijn slaap zich omgekeerd"
en „leven is kort, want het wordt kort geleefd", beide uit het sonnet „Dooi".
„Bekentenis" frappeerde me als een proeve van lucide zelfkennis; leerzaam,
maar door mij toen, dom genoeg, niet ter harte genomen.
Bekentenis
Van acrd zó ongeschikt triomf te vieren,
dat nederlaag een sport geworden is,
verbluf ik de bourgeois met mijn manieren;
ik meet dat dit een laatste toevlucht is.
1k ben mij welbewust van veel gemis,
maar daarop hoef ik mij niet blind te staren:
het air van man, die niet begrepen is,
is 't heerlijk recht der onberekenbaren.
Want wat belet de dwaas die toe moet ki jken,
te zeggen dat hij een toeschouwer is:
de vis op 't droge noemt zich hoogtoerist.

Men kan in deze houding veel bereiken,
mits men de kunst kent recht vooruit te kijken,
niet ziende hoeveel grond verloren is.
Lehmann is van 1920. Zijn debuutbundels Subjectieve reportage en Dag- en
nachtlawaai verschijnen in januari 1940. Menno ter Braak heeft ze nog voor
de rampen van dat jaar kunnen bespreken. Op 4 februari al publiceert hij het
stuk „De moderne dichter". Resoluut onderscheidt hij Lehmann van modernistische dichters, herauten van een of andere sleetse poeticale theorie. Hij
typeert hem „als een van die betrekkelijk zeldzame menselijke wezens, die op
hun twintigste jaar met een zekere astrale volmaaktheid als een meteoor
komen binnenvallen, alsof volmaking geen tijd en moeite kostte; want wat
men op deze poezie ook wil afdingen, men zal er toch in de eerste plaats van
moeten zeggen, dat zij verbijstert door haar originaliteit en veelvoudigheid."
Ter Braaks geestdrift is opmerkelijk, want bij alle originaliteit beluistert
hij echo's van Rimbaud, surrealisten, negerpoezie, Morgenstern, Trakl,
Vestdijk, Slauerhoff, Hendrik de Vries en Piet Paaltjens. Het deert hem niet;
de variatie is hem liever dan wat hij roofbouw op een sentiment noemt. Het
is het eigenzinnige talent waarvoor hij warm loopt: „hij is ook voor alles een
dichter die zelfs in het slechtste gedicht nog iets van zijn persoonlijke charme
of bokkigheid weet te leggen; pas in derde of vierde plaats aestheet, (...)
schijnbaar (waarschijnlijk ook met enige pose) onverschillig voor wat hij uit
handen geeft, steeds bereid om de indruk te wekken dat zijn techniek improviserend is gebleven tot in de druk toe." 1k citeer dit bij wijze van hommage,
want na ruim zestig jaar sta je te kijken van de scherpte, diepgang en geldigheid van deze diagnose.
De fiets is de getuige van mijn driften
Hoe kleurrijk Lehmanns dichterschap allengs werd, laat zich aflezen uit het
onlangs verschenen Gedichten 1939-1998. Tom van Deel, bijgestaan door anderen, zorgde voor samenstelling, bibliografie, aantekeningen en register. Hij
voorzag de gebundelde en rond 150 verspreide gedichten van vindplaats en
publicatiedatum. Door die voorbeeldige presentatie ontstaat zicht op Lehmanns alomtegenwoordigheid in de meest uiteenlopende tijdschriften. En het
wordt duidelijk dat de dichter een aanzienlijke hoeveelheid voortbrengselen
niet toeliet tot zijn reguliere bundels. Dat geldt voor de meeste bijdragen aan
het legendarische „De schone zakdoek", een tijdschrift met surrealistische
inslag uit de oorlogsjaren. Het gaat doorgaans ook op voor teksten in „Barbarber", die nu eenmaal de neiging hebben te verbleken tot tijdverschijnsel.
Zes bundels lang kun je Lehmann, maar dan alleen op grond van zijn
voorkeur voor sonnet, strofisch gedicht en rijm, een tamelijk traditioneel

dichter noemen. Vanaf Het echolood (1955) gaan rijmloze verzen overheersen.
In de laatste bundel, Vluchtige steden (en zo) van 1996, die liefst dertig jaar na
de voorafgaande uitkomt, is het sonnet weer de gangbare vorm.
Lehmanns poezie vraagt om een niet al to eenkennige lezer. Al voor de oorlog fietst hij door Scandinavia, waar men poolijs eet uit bergkristal en bandenpech toeslaat in Zweden. Later bereist hij Engeland, waarover hij ook gedetailleerd in het Engels dicht. Hij verkent „gekreukeld Grieks platteland",
observeert in Athene de internationale boheme en „dronken Grieken met
hoeden op, in tuinkabouterstijl". Indrukken van New Mexico, Braziliaans
binnenland en tal van andere oorden doen hem kennen als een kosmopoliet.
Studentikoze burlesken, mythologie, overpeinzingen aangaande fluitmuziek
in de Oudheid, hippies in Amsterdam, zwerfmeisjes, de love-in, Poetry and
Jazz, jeugdherinneringen, stadsgezichten, Attisch vaatwerk, barse tirades aan
het adres van stedenvernietigers en bankenbouwers, ready mades, puntdichten
(De haalbare kaart / is het halen niet waard), jambische trimeters: de verscheidenheid aan genres, aanleidingen en toonaarden is op het onthutsende af.
Moeizame, verstoorde dan wel ontvluchte liefde inspireerde de nog jonge
Lehmann tot heel wat psychologiserende sonnetten.
Voor...
Verwante, lang zo onbekend gebleven,
dat de verwantschap voor elk voelen wtjkt;
gekooid, toch veel bekender met een leven,
dat door mijn linksheid nimmer wordt bereikt.
Dat ik op jouw woord dat toch nooit bestrijkt
't bestaan van een van ons, Bens acht kon geven,
is door de lichte ontroering, dat nog even
mijn eigen vreemdheid uit je ogen kijkt.
In een bestaan, met 't mijne analoog
vind ji j nog stof tot vaak gehoord betoog,
waar ik vergeefs beminnen moet en dwalen,
terwi jl 'k voor liefde onnutte raad ontving.
Waar ji j je zekerheid vandaan kon halen
wekt niet mijn afgunst, slechts verwondering.
Na 1948 lijkt de liefde een overwonnen onderwerp. Het laconieke
„Interieur" klinkt als een vermoeide conclusie.

Interieur
Dat 't bestaan leeg is geloof ik graag,
ik kijk om mij been, 't hok waar ik woon
is leeg inderdaad, geen van de naden
waar de wind doorjaagt, heb ik gedicht,
genoeg meubels tot zitten, ik lig
in een bed, maar stofferen, ho maar,
geen schilderijen, geen kleed, geen vrouw.
Ja, dat laatste. Waarom niet? Ik sta
ook voor een raadsel, maar sta nog steeds,
niet om welluidende redenen,
maar uit besluiteloosheid misschien.
Lehmanns eruditie kruidt zijn hele oeuvre. Niet zo verwonderlijk bij
iemand die de jurist, jazzkenner, polyglot en archeoloog in zich verenigt. Zes
jaar geleden promoveerde hij alsnog op theorieen uit Renaissance en Barok over
antieke oorlogsschepen. De intellectuele bagage blijkt niet altijd een voordeel
en kan leiden tot een overgewicht aan wetenswaardigheden. Intussen stuit je
ook op lyriek waarin leerzame details geen enkel kwaad doen. Integendeel.
Vogels
Zeevaarders wilden altijd vogels.
Sumeriers brachten naar de kaden
van Ur de pauwen van de Indus.
Zeevaarders willen altijd vogels;
dodo's groter dan pingewijnen,
de bonte vogels, pootloos vliegend,
die men nooit zien zal voor hun doodval,
en papegaaien, papegaaien,
bet vlagvertoon van verre landen.
Al stelden vogels soms teleur;
de vogels van Virginia,
de whippoorwills en de kalkoenen,
liefst zou men thuisgevaren zijn
met rijen vogels op de raas,
geen alken, meeuwen, albatrossen,
de wachters van bet eigen graf,
maar warme vogels van de wal.

Wie zijn beide debuten bij wijze van herkenningstune opent met de regels
Rijdt u maar aangenaam door mijn geschriften,
de frets is de getuige van mijn driften.
laat natuurlijk geen twijfel bestaan aan zijn neiging tot relativerende
nuchterheid. Die verloochent zich in deze poezie dan ook zelden. Wie van
poezie associatief vuurwerk of ongecontroleerde bevlogenheid verwacht, is
bij deze dichter aan het verkeerde adres. Met gebrek aan temperament heeft
dat, zoals wel wordt gedacht, niets te maken. Zo kan Lehmann, als de irritaties maar groot genoeg zijn, zich laten gaan in furieus sarcasme. Vooral in
Vluchtige steden (en zo) weet het bureaucratisch beleid van slooplustige stadse
machthebbers hem tot Vondeliaanse gramschap te brengen:
Een doofpot hoort bij 't eervol ambtsgareel
en wordt, te heet, naar boven doorgegeven.
Ook een illusieloos cynisme is Lehmanns poezie nooit vreemd geweest. Er
staan momenten van een haast weerloze, melancholieke intimiteit tegenover.
Het is nog steeds dezelfde nacht
na de laatste nacht dat je hier was.
Nu hoor ik alleen na enen
nog steeds dezelfde sirene
van een onbekende fabriek,
waarvan je eens bent geschrokken,
toen je er wakker van werd en dacht
dat het nog oorlog was.
De handdoek met je naam in een hoek
hangt naast de wasbak.
De schoenendoos die ik bij brand
het eerst zou willen redden
werd met papier nog iets voller.
Gedichten 1939-1998 getuigt, hoe meer je je erin verdiept, van een nog
verbazingwekkender veelvoudigheid dan Ter Braak in 1940 al signaleerde.
L. TH. LEHMANN,

Gedichten 1939-1998, Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2000, 697 p.
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Foto Stephan Vanfleteren.

Ecofilosofie:
een nieuwe manier
van den ken?
Etienne Vermeersch
werd geboren in 1934 te St.-Michiels.

D

Studeerde klassieke filologie en wtjs-

e ecofilosofie of milieufilosofie is gegroeid uit de ecolobegeerte aan de R.U.Gent en
gische beweging: bij veel mensen groeit het bewustzijn dat
promoveerde in 1965. Was tot 1997
onze beschaving op het verkeerde spoor zit omdat ze het
hoogleraar hedendaagse wijsbegeerte
evenwicht binnen de natuur en het evenwicht tussen mens
en wijsgerige antropologie en viceen natuur in gevaar brengt. Tegelijk manifesteert zich het
rector aan de Universiteit van Gent.
besef dat een actieve inzet nodig is om deze noodlottige
Naast tientallen artikelen publiceertendens te keren.
de bij „Epistemologische Inleiding
Dat bewustzijn, dat er een ecologie- of milieuprobleem
tot een Wetenschap van de Mens"
is, begon zich in al zijn dimensies aan velen op te dringen (1967); „Hedendaagse Wijsbegeerte"
in de loop van de jaren '60. Als symbolisch jaartal kan
(1970). „De ogen van de Panda. Een
1962 gelden, toen Rachel Carson's Silent Spring verscheen,
milieufilosofisch essay" (1988);
een werk dat de aandacht vestigde op de wereldwijde
„Legalisering van abortus.
gevolgen van de introductie van DDT.
Bedenkingen bij de discussies in de
Al snel werd duidelijk dat het globale milieuprobleem Senaatscommissie" (1989) en „Van
nog veel omvangrijker is dan dat van de verspreiding van
Antigone tot Dolly. Veertig jaar
pesticiden alleen. Er is de uitputting van de energiebronnen
kritisch denken" (1997).
en van andere hulpbronnen waarvan de voorraden eindig
Adres: Huis van Oostenrijk 5,
zijn (grondstoffen, zoet water, landbouwgrond...), de stijB-9230 Wetteren
gende productie van afval, die leidt tot vervuiling en vergiftiging van de opslagruimten (zoals lucht, bodem, waterlopen
en zeeen) en het uitroeien van dier- en plantensoorten en het verwoesten van
ecosystemen, kortom het reduceren van de biodiversiteit.
Factoren die deze processen aanzwengelen zijn: de groei van de wereldbevolking, de stijgende vraag naar consumptiegoederen en, daarmee gepaard
gaande, de uitbreiding van het technisch productiepotentieel. Stilaan groeide daarbij (a) het inzicht dat deze ontwikkeling niet altijd welzijn schept,
maar ook veel lijden veroorzaakt, o.m. door de kloof tussen rijk en arm te
verbreden en, (b) hoewel niet rechtstreeks daardoor be1nvloed, een grotere
gevoeligheid voor het lijden van dieren.
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Aanvankelijk hadden deze inzichten eerder een spontaan karakter en de
stimulansen voor het handelen waren vooral emotioneel geladen. Zodra
men zich echter afvraagt wat de diepere achtergrond is van de milieucrisis en
hoe wij ons handelen kunnen motiveren, ontstaat de ecofilosofie. Het is
haar opgave te achterhalen of deze processen voldoende samenhang vertonen om ze als een totaalprobleem te beschouwen, te weten te komen waar
de oorzaak van deze ontsporing te vinden is en te zoeken naar een oplossing
voor het probleem door acties die de basisoorzaken wegnemen en de schade
herstellen. Stilaan kristalliseerde de ecofilosofie zich rond twee hoofdthema's: de analyse van de oorzaken en het zoeken naar een fundering van het
ecologisch handelen
Oorzakenanalyse
Er bestaat een brede consensus onder ecofilosofen dat je de kern van het
probleem ongeveer tot het volgende kunt herleiden. In de loop van de 19e
en 20e eeuw is er in het Westen, door de stuwkracht van wetenschap en
techniek, een productie- en consumptiesysteem ontstaan dat zich gaandeweg over de wereld heeft verspreid en een natuurverwoestende uitwerking
heeft. De vragen dringen zich op hoe dit macro-proces tot stand kwam,
waarom juist in het Westen, en waarom het zich over de hele wereld verspreidt. De consensus verdwijnt zodra men een antwoord op die vragen
zoekt. Toch kunnen we enkele algemene benaderingswijzen onderscheiden.
De meest succesrijke aanpak tot nu toe kan men de idealistische noemen:
het ontsporen van de westerse maatschappij is te wijten aan een karakteristieke denkwtjze of mentaliteit van die beschaving die het individueel en
maatschappelijk handelen in een richting stuwde die bijna onvermijdelijk
een natuurvernietigende praxis tot gevolg had.
Reeds in 1967 lanceerde Lynn White de thesis dat de Westerse beschaving gekenmerkt is door antropocentrisme, de opvatting dat de mens
centraal staat in de wereld. Die houding, de „christelijke arrogantie" tegenover de natuur, vindt volgens hem zijn oorsprong in het boek Genesis.
Daar immers wordt de mens door God aangesteld tot meester van de
natuur. Het belang van de thesis van White blijkt o.m. uit het feit dat in
vijftien jaar tijd meer dan 160 publicaties verschenen, waarin de thesis van
het fameuze artikel van 1967 nu eens werd bevestigd en dan weer bestreden
of genuanceerd. (1)
Het zou onbegonnen werk zijn in dit kort bestek een grondige uiteenzetting te geven van dit ene aspect van de milieufilosofie: de discussie over
de „christelijke arrogantie" als oorzaak van onze problemen. Hetzelfde
geldt wanneer we het geheel van de „idealistische" verklaringspogingen
zouden willen behandelen.

Er zijn immers ook mensen die de bron van alle kwalen gezien hebben
in de mathematisering van de wereld door Galilei, anderen in het rationalisme en mechanicisme van Descartes, in het westers ideaal van streven naar
theoretisch weten, in het Verlichtingsdenken in zijn geheel en het positivisme als extreme uitdrukking hiervan. Een gedeelte van deze „cultuurkritiek"
was reeds in de 19e eeuw ontstaan, als reactie op de greep die wetenschap en
techniek op het menselijk leven dreigden te krijgen, maar de ombuiging
hiervan in de richting van wat nu milieufilosofie geworden is, dateert van
het midden van onze eeuw en is vooral in het werk van Adorno/Horkheimer en bij Heidegger te vinden. (2)
Naast de aanvallen op de oude wereldbeelden en mensvisies vinden we
ook pogingen om een nieuwe mentaliteit en nieuwe totaalvisies te doen ontstaan. Sommigen zoeken daarvoor inspiratie bij Spinoza, in de boeddhistische traditie of in het wereldbeeld van de „natuurvolkeren"; anderen stellen
nieuwe concepten voor, zoals de Gaia-hypothese van Lovelock, of de ecosofie van Arne Naess. (3)
Het WTK-bestel
In de „idealistische" verklaringspogingen gaat men, al dan niet expliciet,
van de overtuiging uit dat vooral denkbeelden of houdingen de omgang van
de mens met de natuur bepalen. Aan de niet-idealistische optiek, die men
nu eens als socio-economisch, dan weer als institutioneel kan karakteriseren,
ligt de overtuiging ten grondslag dat het eerder de maatschappelijke processen zijn en de organisatievormen ervan, die aan het handelen van de mens
en uiteindelijk ook aan zijn denken vorm geven. Marx heeft met zijn „historisch materialisme" een baanbrekende rol gespeeld in deze wijze van aanpakken, maar het eenzijdig beklemtonen van de productieverhoudingen en
klassentegenstellingen heeft zijn invloed op de recente discussies geringer
gemaakt.
Hans Achterhuis en Nicholas Xenos ontwikkelden, onafhankelijk van
elkaar, een filosofie van de schaarste die zich ongeveer in het overgangsgebied bevindt tussen een idealistische en niet-idealistische benadering. Onder
de invloed van denkbeelden van R. Girard beschouwen zij de socio-economische processen die we thans meemaken als een uitbreiding van het
schaarstefenomeen en de expansie van de westerse beschaving als het verspreiden van schaarste over de hele aarde.
Een radicale institutionele benadering van de milieuproblematiek vinden we bij Niklas Luhman. Hij meent dat de maatschappij als systeem niet
zozeer is samengesteld uit personen, maar uit deelsystemen zoals politiek,
recht, wetenschap, techniek, enz., die operaties uitvoeren volgens autonome
wetmatigheden, waarbij ze de andere deelsystemen beInvloeden. Onder-
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zoek naar de „oorzaken" van de milieucrisis moet dus bestaan uiteen analyse van de mogelijkheden en beperkingen van de evolutie van zulke systemen
en de oplossing moet komen van een betere competentie in de besturing
ervan. (4)
De socio-economische benadering die mijn voorkeur wegdraagt, vertrekt vanuit het onbetwistbare feit dat, ongeacht de denkbeelden of mentaliteit van de mensen, de echte natuuroverheersing en natuurverwoesting
slechts mogelijk wordt door de introductie van de moderne technologie.
Deze is gebaseerd op de toepassing van wetenschappelijke resultaten. Dat
gebruik op grote schaal van zowel wetenschap en techniek kon alleen tot
stand komen binnen een organisatie van de economie die we kapitalisme
noemen. Een beperkt, stationair gebruik van dit arsenaal van middelen zou
op zichzelf geen catastrofale gevolgen hoeven te hebben: vooral de ongebreidelde expansie ervan vormt de kern van het ecologische probleem.
Aangezien de structuur waarin wetenschap, techniek en kapitalistische economie elkaar stimuleren - het WTK-bestel - op een ongeplande wijze tot
stand kwam, is niet de „schuldvraag" naar de oorzaak ervan relevant. Veeleer moeten we te weten komen waarom dit bestel op een negatieve, een
destructieve wijze evolueert. Essentieel lijkt hierbij te zijn dat het microrationaliteit koppelt aan macro-irrationaliteit: bij het oplossen van afzonderlijke problemen vertoont het een verbluffende efficientie, maar als
totaalsysteem is het irrationeel: de ontwikkeling ervan heeft zelf geen doel
en het wordt vooral gekenmerkt door een onbeperkte expansiedrang, terwiji het in een eindige wereld functioneert. Vroeg of laat moet het dus tegen
de grenzen van deze eindigheid stuk lopen. (5)
Een nieuwe ethiek
De hierboven vermelde studies over de oorzaken van ons beschavingsprobleem komen in vele eco-filosofische traktaten nauwelijks aan bod. Vaak
wordt daarin milieufilosofie geIdentificeerd met milieu-ethiek of eco-ethiek.
Dit is het gevolg van het feit dat bij vele milieufilosofen de overtuiging leeft
dat het handelen van de westerse mens tegenover de natuur de kern van onze
problemen uitmaakt. Hierbij onderschatten ze wellicht de macht en de
„Eigendynamik" van de maatschappelijke processen.
Overigens is er op het gebied van de milieu-ethiek nog heel wat werk voor
de boeg want de onenigheid en de verwarring zijn aanzienlijk. In de eerste
plaats is er de dichotomie tussen deep en shallow ecology (diep en ondiep) die
door Arne Naess werd ingevoerd, maar door hemzelf in 1973 en 1983 op uiteenlopende wijze werd gekarakteriseerd. Zelfs als we als centraal kenmerk
beschouwen dat de voorstanders van deep ecology radicaal het antropocentrisme verwerpen, dan vertoont het alternatief nog heel veel varianten.

Het radicale antropocentrisme stelt als postulaat dat door tot de species
„homo sapiens" te behoren, men automatisch over een superieure status
beschikt. Op grond van een aantal unieke eigenschappen zouden mensen in
de schepping een absolute voorrang verdienen boven de andere schepselen.
Zo wordt elke ingreep in en uitbuiting van de natuur gerechtvaardigd door
te verwijzen naar het belang van de mens.
Dit uitgangspunt kan verder, al naargelang de aard van de ethiek waarin
men wenst te werken, een axiologische formulering krijgen: de waarde van
een wezen hangt of van zijn functionaliteit voor menselijke doeleinden; een
deontologische formulering: we hebben alleen verplichtingen tegenover mensen en een juridische: alleen mensen hebben rechten.
Bezonnen antropocentrisme
Als radicaal alternatief tegenover dit antropocentrisme heeft men een
ecocentrisme voorgesteld, dat typisch zou zijn voor de „deep ecology" beweging. De definities hiervan zijn echter niet eensluidend. Sommigen hangen een biocentrisme aan: alle levende wezens hebben een i ntrinsieke waarde
(resp. rechten, enz.). (6) Deze opvatting kan gepaard gaan met „biocentrisch
egalitarisme", dat aan alle organismen gelijke rechten toekent, ofwel met
diverse waardehierarchieen (met by. een voorkeur voor de „hogere" dieren).
Men kan het waardebesef ook uitbreiden tot de levenloze natuur zoals landschappen, bergen, rivieren enz., iets wat men beter kosmocentrisme kan noemen.
Het biocentrisme werd bij verschillende auteurs nog beperkt of gepreciseerd, afhankelijk van de vraag of men „intrinsieke" waarde toekent aan die
wezens die belangen („interests") kunnen hebben (bepaalde planten hebben
by. veel zon nodig) of die welke een voorkeur („preference") vertonen (by.
door in hun gedrag tot uiting te brengen wat ze als belang of schade ervaren)
of de wezens die pijn kunnen lijden („sentient beings"). Vooral dit pathocentrisme (het lijden als centraal punt van aandacht) krijgt via de dierenrechtenbeweging grote belangstelling. Die uiteenlopende pogingen om aan het radicaal antropocentrisme te ontsnappen, hebben het moeilijk een positie te
formuleren die zich met enige evidentie opdringt. Bij gebrek aan rationele
argumentatie doet men vaak een beroep op spontane intuIties, die van mens
tot mens kunnen verschillen.
Maar ook het radicale antropocentrisme is nauwelijks verdedigbaar:
het biedt geen motivering om tegen de nefaste invloed van ons bestel in
te gaan en het is overigens ook intern niet op een consequente wijze vol
te houden: voor elk kenmerk waarvan men zegt dat het uniek menselijk
is, kan worden geopperd dat niet alle mensen het bezitten en voor veel
kwaliteiten kan men verdedigen dat er dieren zijn die ze in hogere mate
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vertonen dan sommige mensen (dieren lijden by. meer dan comateuze
patienten).
Daarom lijkt het de meest redelijke benadering een bezonnen of verlicht
antropocentrisme te verdedigen. We staan immers voor enkele onontkoombare vaststellingen.
Mensen zijn de enige wezens op aarde die in staat zijn tot reflexief
denken en die de inhoud van dit denken aan anderen kunnen mededelen. Zij alleen kunnen handelen op grond van beslissingen die na rationele overweging werden genomen. Hieruit volgt dat er tussen mensen
onderling relaties bestaan die met geen enkel ander levend wezen mogelijk
zijn
Mensen vormen dus een gesloten gemeenschap, in de zin dat alleen
mensen er toegang toe kunnen hebben; niet dat ze er allemaal toegang toe
hebben. Kinderen, mentaal gehandicapten en comateuze patienten worden
in deze gemeenschap opgenomen, niet om logische, maar om andere waardevolle redenen. Soms stelt men het zo voor dat het antropocentrisch
humanisme een negatief karakter heeft: dat het een beperking van solidariteit inhoudt, waarbij men met opzet de dieren heeft uitgesloten. Maar
historisch gezien is dit humanisme eerder het resultaat van een progressieve uitbreiding van de solidariteit. Uitgaand van het egoisme is men via
groepsegoIsme en nationaal chauvinisme geevolueerd naar het besef van een
bredere gemeenschap, die van homo sapiens en die heeft het voordeel dat de
grenzen ervan niet willekeurig zijn, maar biologisch ondubbelzinnig vastliggen.
Zodra men dit humanisme als een blijvende verworvenheid beschouwt,
kan men van hieruit een opening zoeken naar nieuwe vormen van meevoelen en solidariteit.
Twee verruimingen van het antropocentrisch humanisme voldoen
aan deze voorwaarde. De uitbreiding van de menselijke solidariteit naar de
komende generaties en het meevoelen met alle dieren die kunnen lijden.
In dit bezonnen antropocentrisme beschouwen we de natuur als een
erfgoed dat men gekregen heeft, maar dat men zo mogelijk ongeschonden door moet geven aan degenen die na ons komen. Wanneer we hieraan
een pathocentrisme koppelen, vertoont onze zorg voor de medemens een
authenticiteit die twijfelachtig zou blijven zolang men door de ene expressie
van lijden (bij mensen) wordt ontroerd en door een andere (van een dier)
helemaal met.
Deze benadering heeft op het biocentrisme en kosmocentrisme voor dat
ze criteria aanreikt om beslissingen te nemen wanneer waarden in conflict
komen. De mate van vatbaarheid voor lijden hangt of van de complexiteit
van het centraal zenuwstelsel, en ook de waarde van ecosystemen en soorten

kan op hun relevantie voor de komende generaties worden getoetst: het is
beter orchidee&I te beschermen dan het pokkenvirus.
Vooruitzien en beheersen
Vragen die op de mens betrekking hebben, vertonen dit bijzonder kenmerk
dat het achterhalen van bestaande feiten niet noodzakelijk de meest relevante activiteit is. Zo is by. het uitroeien van armoede, hongersnood of pokken
veel belangrijker dan een grondige studie van deze fenomenen. Ellende, lijden en de vraag naar het voortbestaan van de mens, zijn urgentere problemen dan die betreffende zijn wezen en kenmerken. We moeten vooral te
weten komen of de mens nog genoeg veerkracht heeft om aan de noodlottige dynamiek te ontkomen en welke processen van denken, handelen en
maatschappelijke organisatie hij daarvoor in gang moet zetten.
Hoe de mens individueel en maatschappelijk in een harmonische verhouding met de natuur kan leven, is echter moeilijk te achterhalen; hier raken we
immers aan de kern van zijn bestaan en handelen. Hippokrates zei reeds: „het
biologisch leven heeft de natuur ons gegeven, maar het mooie, het waardevolle leven, dat is zaak van cultuur." Alles wat de mens tot mens maakt, wat hem
van de andere organismen onderscheidt, bestaat uit cultuur, uit vormgeving
aan de natuur. Overal waar de mens voet aan land heeft gezet, heeft hij de
spontane, zich vrij ontwikkelende natuur aan banden gelegd. Hij heeft dat
millennia lang zonder problemen kunnen doen omdat zijn aantal en zijn
middelen tot omvorming beperkt waren. Wat de moderne mens kenmerkt, is
zijn macht: zijn vermogen tot ingrijpen, en ook tot verwoesten, op planetaire
schaal. Maar daarnaast heeft hij op alle andere dieren voor dat hij ook over de
mogelijkheid beschikt om de catastrofe te zien aankomen.
De eerste en dringendste opgave van een milieufilosofie is daarom dit
vermogen tot vooruitzien te verscherpen. In dit verband is het onmisbaar
afstand te doen van elk wetenschappelijk-technologisch optimisme: iedere
bewering dat ons bestel vanzelf wel de problemen zal oplossen, draagt bij
tot de verblinding; iedere enthousiaste mededeling over het unieke „reddende middel", brengt onze waakzaamheid weer in het gedrang.
Er is geen „koninklijke weg" naar de oplossing van de milieuproblemen.
Alleen het beheersen van het expanderende WTK-bestel door het stilleggen
van de bevolkingsgroei en door het invoeren van een stationair draaiend
productie- en consumptiesysteem, kan voor de aarde en voor de mens een
oplossing brengen.
Indien de studie naar wat moet gebeuren de voorrang krijgt op het
onderzoek van de feiten zelf, dan is de milieufilosofie de antropologie, de
menskunde van de toekomst. Maar misschien is ze ook de filosofie van de
toekomst tout court. Wanneer die filosofie, dit kritisch denken, het laat
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afweten, wanneer ons handelen stuurloos blijft voorthollen, is er wellicht
geen toekomst meer om te filosoferen; geen toekomst hoe dan ook.
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Het titelblad van „De Leeuw van Vlaanderen".

De kwade faam van
Hendrik Conscience

Tom Verschaffel

werd geboren in 1964 in Eeklo. Is

Het

doctor in de geschiedenis en werkt als

leven van Hendrik Conscience is een succesver- postdoctoraal onderzoeker (FWO)
haal. (1) Toch was hij niet voor het schrijverschap vooraan de K.U.Leuven. Publiceerde o.a.
bestemd en het begin van zijn loopbaan was dan ook aar„Beeld en geschiedenis. Het Belgische
zelend. Als zoon van een Franse vader waagde hij zich
en Vlaamse verleden in de romantiaan enige probeersels in het Frans, maar hij besloot algauw
sche boekillustraties" (1987); „De
- tegen de wil van zijn vader in - in het Nederlands te gaan
vreugden van Houssaye. Apologie
schrijven. Hij debuteerde in 1837 met In 't Wonderjaer
van de historische interesse" (samen
(1566) en publiceerde nog in datzelfde jaar de min of meer
met J. Tollebeek, 1992) en „De hoed
mislukte bundel Phantazy. Geprikkeld schreef hij in een
en de bond. Geschiedschriiving in de
half jaar tijd een nieuwe historische roman en op 31 decemZuidelijke Nederlanden 1715-1794"
ber 1838 verscheen De Leeuw van Vlaenderen. Het echte (1998) en „Koningsmoorden" (2000).
commercièle succes zou nog even op zich laten wachten,
Adres: H. Regastraat 34,
maar niet zo lang. Vanaf 1843 had Conscience een vaste uitB-3000 Leuven
gever: Buschmann; later zou dat Van Dieren zijn. Met deze
uitgevers zou Conscience steeds lucratievere overeenkomsten sluiten.
Ook de officièle erkenning bleef niet lang uit. Door toedoen van zijn
vriend en beschermheer, de reeds beroemde schilder Gustaaf Wappers, kreeg
Conscience al voor de publicatie van zijn debuut een subsidie van de koning.
En het vertrouwen werd snel als bevestigd beschouwd, met name toen De
Leeuw verscheen. Eind 1839 kreeg Conscience van de minister van Binnenlandse Zaken de opdracht een Geschiedenis van Belgie te schrijven; het boek
zou in 1845 verschijnen. In 1856 redigeerde hij de tekst van de Nederlandstalige versie van de officile „beschrijving" van de grootschalige nationale
feesten ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de eedaflegging van Leopold I. De overheid hielp hem aan aanstellingen, die hem
van een vast inkomen moesten voorzien en hem in staat moesten stellen te
schrijven. Al in 1837 was hij, ook op voorspraak van Wappers, vertaler
geworden bij het Antwerpse provinciebestuur. Toen Conscience aan zijn

Leeuw werkte, kreeg hij van gouverneur (en later regeringsleider) Charles
Rogier toestemming om alleen in de voormiddag te werken, zodat hij de rest
van de dag kon besteden aan onderzoek en schrijven. In 1857 werd hij door
regeringsleider en minister van Binnenlandse Zaken Pierre de Decker
benoemd tot arrondissementscommissaris in Kortrijk. Bij zijn bezoek aan
die stad werd Leopold I door Conscience bij hem thuis ontvangen. Toch
bracht deze functie teveel beslommeringen met zich mee. De ideale oplossing
werd pas later gevonden. In 1868 werd de intussen heel beroemde schrijver
aangesteld als conservator van de Koninklijke Musea van Schilder- en Beeldhouwkunst van Belgie, met standplaats (en inwoning) in het Wiertzmuseum.
Het was een sinecure die hem in staat stelde rustig te leven en te werken; hij
zou deze functie dan ook tot het einde van zijn leven behouden.
Consciences productiviteit was groot. In 1881 werd het verschijnen van
zijn honderdste boekdeel, Geld en adel, grootschalig gevierd. En hoewel de
telling die daartoe heeft geleid, ietwat onduidelijk blijft, is het natuurlijk wel
zo dat hij zowat elk jaar een of twee boeken publiceerde en dat hij dus inderdaad een omvangrijk oeuvre heeft nagelaten. Veel van zijn boeken kenden
een groot succes. Conscience bereikte vele lezers, niet alleen in Vlaanderen.
Toen hij in 1854 een contract sloot met de Parijse uitgever Caiman-Levy
waren al vertalingen verschenen in het Duits, Engels, Italiaans en Pools. (2)
Conscience werd het voorwerp van eerbetoon, ook vanuit het buitenland.
Een bekend voorbeeld daarvan is het „Nederlandse album", dat in 1881, naar
aanleiding van de feesten van dat jaar, werd samengesteld. In 1867 hebben
Victor Hugo en Alexandre Dumas in Kortrijk bij hun Vlaamse collega gelogeerd. Dumas is ervan beschuldigd met een van zijn verhalen De loteling van
Conscience te hebben geplagieerd. Hij heeft naar aanleiding daarvan zijn
inspiratiebron ruiterlijk toegegeven. In zijn persoonlijk tijdschrift Le Mousquetaire publiceerde hij verhalen van Conscience; en het bewuste verhaal was
getiteld Conscience l'innocent (1852). (3)
De combinatie van officiele en literaire erkenning, populariteit en commercieel succes leidde tot eerbetoon dat in zijn grootschaligheid zonder meer
uitzonderlijk was. Op 25 september 1881 brachten de provincies hulde en
zongen twaalfhonderd schoolkinderen in de tuin van het Wiertzmuseum
In Consciences tuin, een cantate van Karel Miry (ook de componist van De
Vlaamse Leeuw) op tekst van Emanuel Hiel. Jan van Beers kondigde aan dat
op het plein voor de stadsbibliotheek van Antwerpen, dat voortaan Hendrik
Conscienceplein zou heten, een standbeeld van de gevierde schrijver zou
worden opgericht. De inhuldiging van het beeld - een zittende Conscience,
en de woorden „hij leerde zijn yolk lezen" - op 13 augustus 1883 ging
opnieuw met grootse feesten gepaard. Conscience was te verzwakt om de
plechtigheid zelf bij te wonen. Het was uitzonderlijk dat hij nog tijdens zijn

leven een standbeeld kreeg, maar hij zou zijn eigen monument niet meer
zien. Nog geen maand later, op 10 september 1883, overleed hij. In 1912 vierde het land zijn honderdste verjaardag. In Antwerpen werd een tentoonstelling aan de beroemde schrijver gewijd, die werd bezocht door koning Albert
en koningin Elizabeth. In een grootse stoet verbeeldden een aantal Koninklijke en andere Maatschappijen de onderwerpen van negen (vooral historische) romans van Conscience. De optocht werd besloten met een allegorische
„verheerlijking" van de schrijver. (4)
Een belangrijk maar slecht schrijver
Het leven van Conscience is een succesverhaal, zijn Nachleben is dat veel minder. Zijn faam is onmiskenbaar groot, maar zeker niet onverdeeld gunstig. In
het leader van de genoemde feesten, ook die van 1881 en 1883 en dus nog tijdens zijn leven, werd Conscience in eerste instantie als een belangrijk auteur
geeerd. Hij was de nationale schrijver bij uitstek, hij had de Vlaamse literatuur „gemaakt". Bovendien had hij veel geschreven. Hij had talrijke lezers
die van hem hebben gehouden. Dat zijn boeken goed waren, scheen daarbij
natuurlijk wel geImpliceerd (Eugeen Stroobant had het in 1881 over de
zovele „meesterwerken" van de schrijver), maar in de gelegenheidsteksten
werd daar toch niet veel nadruk opgelegd. Over de literaire kwaliteit van
Consciences werk werd amper gesproken.
Ook al werd deze kwaliteit door de deelnemers aan de vieringen wellicht
als vanzelfsprekend aangenomen, bij nader toezien sprak een en ander toch
niet zo vanzelf. Conscience heeft als schrijver altijd al kritiek gekregen.
Bekend is het harde oordeel van Jan Baptist David, die in zijn Tael- en Letterkundige Aenmerkingen (1856) (onder andere) tekstfragmenten uit een tiental
romans van Conscience analyseerde. Hij ging daarbij zeer uitgebreid in op
diens taalgebruik en liet daarvan geen spaander heel. Dat het Nederlands van
Conscience, met zijn Frans(talig)e achtergrond, niet onberispelijk was, viel al
meteen op bij zijn eerste werken. Hoewel hij vorderingen heeft gemaakt, is
dit een algemene kritiek op zijn hele oeuvre gebleven. Bovendien beperkte de
kritiek zich niet tot Consciences gebrekkige Nederlands. David kritiseerde
evenzeer zijn „slechte smaak", de keuze van (onbenullige) onderwerpen, de
gebrekkige karaktertekening. (5) Na zijn dood is ook deze kritiek op het
werk van Conscience niet verstomd, integendeel. Zij is oorverdovend geworden. Niet de kwaliteit van zijn werk, maar het gebrek aan kwaliteit wordt als
vanzelfsprekend aangenomen.
Is Conscience een goed schrijver? Natuurltjk niet.
In essentie is de kritiek zich blijven richten op de punten die David al had
aangeduid. In de eerste plaats is er Consciences taalarmoede, zijn „onbeholpen" en zelfs „kromme" Nederlands. (6) Maar bovenal - zo wordt in de twin-
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Hendrik Conscience (1812-1883).

tigste eeuw steeds weer herhaald - stoort zijn „simplistische" en „rudimentaire" psychologie. „Nooit dringt hij tot het diepste innerlijk door." De
motieven van de personages zijn „elementair", en dus zijn die onecht en sentimenteel. De karaktertekening is oppervlakkig en schematisch. Er zijn „helden en verraders, en etherische vrouwenfiguren die de moed en de eer van de
helden weten te waarderen. Dapperheid en lafheid, trouw en verraad zijn,
met de zuiverste en edelste liefde, de dominerende gevoelens." De personages
zijn dan uiteindelijk ook weinig interessant of overtuigend. Ze zijn eendimensioneel en idealistisch. Conscience „wilde (of hij durfde) niet doordringen tot het instinctieve, het atavistische, het deterministische, de psychische
conflicten, de dwanggedachten, de donkere roerselen van het onderbewuste.
Hij hield het allemaal eenvoudig, ongenuanceerd, ongecompliceerd, vaak
argeloos." Moderne en „ontwikkelde" lezers hebben er dan ook niets aan.
Bovendien maken de moralistische uitvergroting en een (vermeend) „gebrek
aan humor" zijn literatuur onverteerbaar, zijn boeken onleesbaar. (7)
Niet alleen Consciences personages waren te eenvoudig, ook zijn wereld.

„De rauwe realiteit wil hij niet zien. Omdat hij het leven goed wil en schoon,
maakt hij het goed en schoon, tegen alle werkelijkheid in.” (8) Hij was blind
voor de sociale realiteit, voor de sociale problemen van zijn negentiende
eeuw. Dit had ook te maken met het feit dat hij, na zijn rebelse en „romantische" jonge schrijversleven, en precies onder invloed van succes en erkenning, „tot het burgerlijke establishment was gaan behoren." Het bracht hem
tot een paternalistische benadering van het sociale vraagstuk, en tot werken
die „doordrenkt waren van eerbied voor gezag en macht." (9) Ook dit verminderde de waarde van zijn werk. Conformisme en gezagsgetrouwheid kunnen nooit eigenschappen zijn van een groot schrijverschap.
557

Mislukte reddingsstrategieen
Wie Conscience heeft vereerd, wie zijn nagedachtenis heeft bewaard en
gepropageerd, voelde zich als vanzelfsprekend geneigd de schrijver in
bescherming te nemen en een antwoord te geven op deze kritiek. Toch hebben ook Consciences apologeten „alle tekorten van taal en karakteruitbeelding" (10) in zijn werk vooropgesteld. De „vanzelfsprekende" kritiek werd
en wordt ook door hen niet echt tegengesproken, maar uiteraard hebben zij
de karakteristieken die aan de basis ervan liggen soms wel anders ingeschat.
Eigen aan Consciences stijl, zo schrijft bijvoorbeeld Albert Westerlinck, zijn
„de doorzichtige, eenvoudige factuur", en „het eenvoudige schematische van
zijn karakterschepping, met zeer sobere lijnen en toch zo puur." Ja, het is
eenvoudig - maar hoe schoon is niet de eenvoud? En Karel Wauters is van
oordeel dat het beeld dat Conscience van het landelijke Vlaanderen schetst
„gevoelig maar niet sentimenteel" is. Tegelijk is erop gewezen dat de gebreken van Consciences literatuur werden gecompenseerd door andere kwaliteiten. Zeer uitdrukkelijk werd gesproken over „de onmiskenbare vertelgaven
van de auteur", over „zijn weergaloze vertelkunst"; zelfs Louis Paul Boon
had het over „zijn niet te betwisten vertellers-talent". (11) En Conscience, zo
luidt het ook, „weer zin voor kleur en beweging, enscenering en spanning te
paren aan grootse visie en epische kracht." Zijn schrijven was beeldrijk
(„plastisch-schilderend"); hij „was onovertrefbaar in het opvangen van het
schilderachtige der dingen, dat hij dikwijls op wonderbaar gelukkige wijze
kon weergeven." Gretig wordt Vincent van Gogh geciteerd, die het schilderend vermogen van Conscience heeft geloofd. Consciences schrijverschap
was bovendien authentiek; hij was, aldus Rene Lissens, een „rasecht romancier en geboren kunstenaar". (12)
Maar een beproefde strategie om de auteur tegen de kracht van zijn gebreken in bescherming te nemen, bestond erin zijn werk te differentieren; te
betogen dat wat we weten over Conscience wel juist is, dat het beeld dat we
van hem hebben tot op zekere hoogte wel klopt, maar dat er zoveel meer is.
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Dat het „bekende" beeld van Conscience eenzijdig is, beperkt en al te gemakkelijk. Zijn oeuvre bevat veel meer variatie dan men gemeenlijk aanneemt,
wat meteen impliceert dat het ook complexes is, en dat de schrijver veel „rijker" is dan men geneigd is te denken. In Consciences omvangrijke nalatenschap valt nog veel te ontdekken. Er zijn „pareltjes", die het waarachtige
talent van de schrijver reveleren en duidelijk maken dat zijn mens- en maatschappijbeeld complex is, en dat hij derhalve intelligenter en „groter" is dan
het beeld dat in de oppervlakkige herinnering is bewaard. Knuvelder wees
bijvoorbeeld op De oom van Felix Roobeek (1877): „het totaalbeeld van
de mens, zoals het in dit boek gegeven wordt, is stellig niet ndief optimistisch, maar verraadt een diepe kennis van de boze instincten, waardoor de
mens, ook de dorpsmens, gedreven wordt Met grote realiteitskracht dringt
Conscience door in het diepere, geheimzinnige 'even achter de schijnbaar
alledaagse werkelijkheid." (13)
Deze redenering maakt de veronderstelling dat bepaalde van zijn werken
dan wel beter zijn, zeer aannemelijk. Op de eerste plaats kan men daarbij wijzen op het feit dat Conscience een lange carriere heeft gekend en dat hij dan
ook een betekenisvolle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Probleemloos kan
worden toegegeven dat zijn eerste boeken - In 't Wonderjaer en Phantazy zonder meer slecht waren. „Deze beide ultra-romantische voortbrengselen,
waar alles, stof, stijl, tot zelfs de taal, grond gaven tot scherpe kritiek, kunnen
wij misgeboorten noemen." (14) Maar daarna kwam De Leeuw van Vlaenderen, dat veel beter was, zij het dan toch nog typerend voor de jonge en
(oer)romantische Conscience - met alle gevolgen vandien. Later zou zijn
werk echter evolueren, zijn talent zich ontwikkelen en tot rijpheid komen,
zou het meesterschap alleen maar groeien. De romantische ontsporingen
hebben plaats gemaakt voor een volwassener en rustiger - misschien „moderner" - schrijven.
Het is in het kader van een dergelijke reddingsstrategie van belang de aandacht of te leiden van datgene wat de naam van de schrijver spontaan oproept.
Conscience gold voor alles als de schrijver van De Leeuw van Vlaenderen,
maar eigenlijk - zo luidde het dan - is dat niet zijn beste werk. Jacob van
Artevelde (1847) is „technisch knapper", aldus Lissens, en Kerels van Vlaanderen (1871) is „beter geschakeerd"; en Eugene de Bock had al gemeend dat
Consciences Artevelde „een zoveel volkomener werk" was dan De Leeuw. (15)
En zijn historische romans mogen dan al de meeste weerklank hebben gehad
en dus ook het bekendst zijn, zij zijn toch niet Consciences beste boeken. Hij
schreef ze in een bevlieging die weliswaar authentiek was, maar die hem toch
op een baan leidde die niet echt de zijne was; „le roman historique qu'il tenta
d'abord, comme nous l'avons vu, n'etait pas le cadre qui lui devait le mieux
reussir." (16) Behalve historische romans heeft hij immers vooral ook lande-

lijke idyllen en eigentijdse zedenromans geschreven, en die waren eigenlijk,
„als men het in een zuiver letterkundig opzicht beschouwt", beter. (17) Daar
kwamen zijn talenten als verteller en als schilder pas echt tot uiting.
Conscience was goed in deze eigentijdse verhalen, omdat hij daar de werkelijkheid van zijn tijd kon waarnemen en weergeven. Niet de „sociale
werkelijkheid" misschien, maar een veel „diepere" realiteit, die van het
„wezen" van zijn yolk. Zijn werk kaderde niet in een intellectuele cultuur,
maar in de cultuur van een heel yolk, in het leven van „gewone" mensen.
„Minnaar der werkelijkheid, luistert hij de menschen de woorden uit den
mond, en weet dan ook in zijn schriften den echten volkstoon to treffen." (18) Conscience kon dat, omdat hij zelf „yolks" was. Zijn bescheiden
achtergrond en gebrekkige opvoeding - „geestelijk zowel als sociaal stamt hij
uit de laagste lagen in Vlaanderen," benadrukte Lissens - hebben ertoe geleid
dat hij met „weinig culturele bagage" en „haast zonder intellectuele vorming" tot zijn schrijverschap is gekomen, en dat hij dan ook geen andere taal
sprak dan die „van het hart en van de verbeelding". (19) Hij was gevormd
door de volksboeken die hij in zijn jeugd heeft gelezen, en door de „de verhalen der landelijke bewoners" die hij later in de Kempen hoorde. Hij kon
zich dit alles eigen maken en op zijn beurt tot deze cultuur bijdragen, omdat
hij zelf deel uitmaakte van het (bijna mystieke) geheel waarvan al deze verhalen de uitdrukking waren. Zijn vader mocht hem dan al een Franse naam
hebben gegeven, aldus Gerrit Kalff, van zijn moeder had hij een „Vlaamsch
hart" gekregen. (20)
Conscience was „een echte volksschrijver". (21) Albert van Hageland, die
uitdrukkelijk aangaf dat zijn Hendrik Conscience en het volksleven (1953) geen
„literair-kritische studie" wilde zijn, betoogde in dat boek dat de beroemde
schrijver „een pionier van de folklore" mocht worden genoemd, „een folklorist bij intditie". Wat hem kenmerkte was een „diepgaande kennis van het
volksleven", die ertoe leidde „dat de werken van Conscience zo echt Vlaams
zijn gebleven, ondanks het archiistisch karakter dat ze naar de litteraire vorm
thans gedeeltelijk hebben aangenomen." Ook hiermee had Conscience, zo
meende Van Hageland, een klaarblijkelijke bedoeling. „Meer dan welke
Vlaamse voorman ook, heeft Conscience zich opgeworpen als de paladijn
van onze eigen aard en zeden, door een voortdurende verheerlijking van het
zuivere, waarachtige in het volksgemoed, verheerlijking die gepaard ging met
een rusteloze strijd tegen alle volksvreemde, ontaardende elementen." (22)
Het is een pleidooi „ten gunste van" Conscience, dat hem echter veeleer zou
discrediteren dan dat het kon bijdragen tot zijn positieve faam. Bijna een
halve eeuw later constateerde Ludo Simons dat Conscience „als het ware, al
schrijvend zoals hij schreef, de ziel van een natie was gaan incarneren" (23),
maar ook deze vaststelling is, zo vrees ik, niet van dien aard om aan het begin
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van de eenentwintigste eeuw de lezers in dichte drommen en met gretige
nieuwsgierigheid naar het werk van Conscience te doen grijpen.
Door de nadruk te leggen op de verscheidenheid van Consciences oeuvre
heeft men geprobeerd de aandacht van De Leeuw van Vlaenderen of te leiden,
maar toch is ook dit boek beschreven als volstrekt „yolks" en precies daarom
waardevol. „Er is in vele hoofdstukken iets van de spontane poezie van de
beste volksdichtingen, die niet in den vorm maar in het wezen en het verloop
van de dingen zelf ligt," aldus De Bock. En Knuvelder was van oordeel dat
ook deze grote roman iets had van een volksboek: „Het is geen fijn geacheveerd literair werk, het is in veel opzichten zelfs rauw en onbehouwen, min
of meer in de trant der oude volksboeken, hetgeen echter, gezien de aard van
de stof, allerminst detoneert." (24)
Het pleidooi voor Conscience dat zijn „volkse" karakter centraal stelt,
heeft de kritiek en het geloof in de gebrekkige literaire kwaliteit van zijn werk
alleen maar bevestigd. De vorm was niet belangrijk, of was juist eigen aan
„volkse" genres. En het sentimentalisme was „een trek, dien we in het
geheele Vlaamsche leven kunnen opmerken, en die nauw samenhangt met
het meer hartstochtelijke volkskarakter," meende De Vooys in 1909. (25)
Conscience was dus sentimenteel. De auteurs die hem hebben willen verheerlijken, namen de „gebreken" van zijn werk als een gegeven aan en voelden zich blijkbaar niet eens geroepen de stilistische kwaliteit van zijn werk
te verdedigen. August Keersmaekers gaf in 1982, aan de vooravond van een
nieuw Consciencejaar, uitdrukkelijk aan dat tegen de populariteit en „tegen
het kunstenaarschap van Conscience bezwaren [zijn] geopperd, nadien
hernomen, vermeerderd en vergroot. De fundamentele bezwaren tegen
Consciences werk zijn gebleven: zijn taal en zijn romans-als-kunstwerken, de
`ideeenwereld', de levensuitbeelding." En na het requisitoor luidde de conclusie dan ook dat „zijn werken (terecht) niet meer gelezen worden" - de
haakjes om terecht zijn uiteraard van Keersmaekers. (26)
Het offer van de kunstenaar
De waarde van Conscience en zijn werk, en de aanleiding die hij zelf daartoe
heeft gegeven, moeten dus elders liggen. Waren zijn talenten bescheiden, dan
was het goed dat hij zich bewust scheen van zijn beperkte mogelijkheden.
„Conscience heeft in zijn geschriften herhaaldelijk bewezen, dat hij de aard,
verdiensten en grenzen van zijn werk zeer goed kende." De karakteristieken
van zijn oeuvre getuigen dan ook van dat besef. Hij deed waar hij goed in was.
„Waar Conscience het eenvoudigst is, daar is hij ook het grootst." (27)
De „eenvoud" van zijn werk was bovendien niet alleen daarom een bewuste
keuze van de schrijver. Robert de Graeve citeert Conscience: „Ik had in
alle geval, in mijn lange loopbaan, en met het oog op den toestand van het

Vlaamsche yolk, aan vele andere vereischten dan die der hoogere esthetiek te
beantwoorden en heb, als kunstenaar, daartoe vele opofferingen gedaan."
Conscience offerde als het ware de kwaliteit van zijn werk, datgene wat dat
werk „interessant" zou kunnen maken, aan een extra-literaire doelstelling,
namelijk de verheffing van „het yolk". De gebrekkigheid van Consciences
stij1 was in deze optiek niets anders dan doelbewuste eenvoud, een aanpassing aan het niveau van het publiek dat hij wilde bereiken. „De stijl van
Conscience is eenvoudig, zoodat ook de minst ontwikkelde hem zonder
inspanning kan verstaan." Westerlinck wees in Consciences stij1 op „die simpele, directe, klare manier van schrijven, die een gemakkelijke communicatie
met de lezer mogelijk maakt." En ook het psychologisch simplisme, dat
andere gebrek dat traditioneel aan Consciences literatuur wordt toegeschreven, mocht dan al het gevolg zijn van het feit dat hij niet beter kon; het kwam
evenzeer goed van pas. „De psychologie zijner personen is gewoonlijk
niet zeer ingewikkeld, ofschoon voldoende voor het doel dat hij beoogde."
Conscience wist wat hij deed, hij „gaf zich zeer goed rekenschap van de capaciteit van zijn lezers; hij wenste welbewust op hun peil te blijven om precies
dat te leveren wat toen de `volksverheffing' kon bevorderen." (28)
Dat Consciences simplisme een bewuste keuze zou zijn, impliceert dat
hij eigenlijk beter had gekund als hij daartoe had besloten. Soms „wijkt de
artiest in Conscience voor de onderrichter" (29), maar dat gebeurt alleen als
hij het wil. De „pareltjes" in zijn oeuvre, waarin zijn talent en een complexe
levensvisie dan toch aan de oppervlakte komen, maken dit duidelijk. Geregeld blijkt immers dat Conscience er juist niet in slaagt - al lijkt het erop dat
hij het probeert - zijn talent te „verbergen". De goede lezer doorziet het wel.
Het „offer" aan de bedoeling lag niet alleen in de aard en de manier van
schrijven van Conscience, maar ook in zijn grote productiviteit. De honderd
boeken, waar men niet zo lang geleden zo trots op was, het zijn er te veel.
„Inderdaad, had Conscience geen honderd boeken geschreven, de Kunst kon
een ruimer aandeel hebben gehad." (30) Bovendien verraden deze productiviteit en de manier waarop hij schreef, zo menen de minder goedwillende critici, een commerciele ingesteidheid. Conscience, zo luidt het dan, streefde
niet alleen de verheffing van zijn lezers na, maar ook succes. En daar offerde
hij niet alleen de kwaliteit van zijn werk aan op, maar evenzeer - per definitie
- de integriteit van zijn schrijverschap. Hij was een auteur die compromissen
sloot. Zo herschreef hij (het is een veelbesproken episode in zijn schrijversbiografie) In 't Wonderjaer (1566) om tegemoet te komen aan bezwaren van de
geestelijkheid. Hij „won er mee, dat zijn boek nu onder het yolk kwam",
maar „gaf daarmede een deel zijner overtuiging prijs." En hij spaarde zijn
publiek: „de opvoeder liet vermoedelijk veel ter zijde, dat hem niet oorbaar
scheen voor zijn lezers." (31) Bekend is dan ook de harde conclusie van
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Conscience op het einde van zijn leven.

Boon: „En is het waarheid dat hij zijn yolk leerde lezen, het is eveneens een
droeve waarheid dat hij het verkeerd leerde lezen. En dat is hem niet te
vergeven." (32)
Of men Consciences „offer" nu toeschrijft aan een gebrek aan intellectuele trots, dan wel aan een authentieke bezieling of een oprechte didactische
bekommernis, feit is dat de keuzes die hem worden toegedicht, zijn literatuur hebben voorbestemd te zijn wat literatuur in onze ogen niet moet zijn.
Zijn zorg om het publiek, die volgens veel van zijn verdedigers precies de
waarde en het belang van zijn oeuvre uitmaken, noopten hem tot wat we nu
als verkeerde keuzes beschouwen. Om te beginnen is er alleen al het feit dat
hij de literaire kwaliteit van zijn werk minder belangrijk achtte dan het effect
en de inwerking op het publiek en de dienstbaarheid aan een maatschappelijke zaak. „Dat wij, die op dit oogenblik reeds een geestelijke traditie hebben
van meer zuivere en oprechte Kunst, niet langer ongemengd het Conscienceboek genieten," lag al in 1934 voor de hand, toen De Graeve deze woorden
schreef. (33) Maar ook de feitelijke en „zichtbare" effecten van zijn bedoelin-

gen in zijn romans en verhalen zelf, maken deze tot iets waar we niet meer
van kimnen houden. De bekommernis om zijn publiek, en a fortiori om een
„populair" publiek, verklaren en vergoelijken misschien het simplisme en de
romantische overdrijving, de braafheid en het moralisme van zijn werk, maar
dit kan niet verhinderen dat deze eigenschappen nauwelijks nog worden
geapprecieerd.
„Ongetwijfeld hebben al deze werken, welke stof zij ook behandelen,
veel gemeen: eenvoudige menschelijke aandoeningen in eenvoudig spel van
wisselwerking, forsche lijnen, felle of schreeuwende kleuren, scherpe tegenstelling van licht en bruin, weinig nuanceering, doorgaans aan de oppervlakte blijvend, zelden afdalend in de diepten des gemoeds, de verbeelding aan het
werk zettend - het al uitnemend geschikt om indruk te maken op eenvoudige lezers of hoorders." Conscience wordt dan ook niet meer gelezen; of
alleen nog door „eenvoudige" lezers. „Anders dan door kinderen en eenvoudigen van geest wordt hij niet meer gelezen," stelde Eugene de Bock vast in
1941. Consciences eenvoud mag dan al doelbewust en functioneel zijn
geweest, het was eenvoud. „De rijpere lezer vandaag leest de werken van
Conscience niet meer," zo luidde het in 1969. (34)
Er zit dan ook niets anders op dan Conscience te waarderen zonder hem
te lezen. „Honneur a toi, Conscience, et merci." (35) De appreciatie voor de
schrijver kan niet liggen in het genot van zijn oeuvre, maar in de waardering
voor wat hij heeft beoogd en bereikt. Willen we Conscience redden, dan
moeten we de literaire kwaliteit van zijn werk duidelijk onderscheiden van
het belang ervan. Dit belang wordt bij uitstek gesymboliseerd door De Leeuw
van Vlaenderen. Terwijl een vertwijfelde strategie om de literaire eer van
Conscience te redden, vaak impliceert dat de aandacht van dat ene onvermijdelijke werk wordt afgeleid, is en blijft hij toch voor alles de schrijver van datzelfde ene boek. Het was het nationale epos, dat expliciet en meer dan Welk
ander boek ook had bijgedragen tot de vorming van een nationale mythologie en tot het nationale en historische bewustzijn van Belgie en (vooral)
Vlaanderen. Het is de belangrijkste roman van de Vlaamse negentiende eeuw,
het kan dan ook niet anders dan het belangrijkste boek van Conscience zijn.
De literator die hij is, kan onmogelijk aan het auteurschap ervan
ontsnappen. (36)
Een historisch schrijver
Het belang van Conscience en de kwaliteit van zijn oeuvre worden - soms
zeer uitdrukkelijk - van elkaar losgekoppeld. Het eerste kan zonder het tweede. Heel wat verdedigers van Conscience nemen de gebrekkige kwaliteit van
zijn werk zelf (gemakshalve) als vanzelfsprekend aan. Lambert Waelbers en
Maurits Alofs, die met Het leven en werk van Hendrik Conscience (1912) zon-
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der meer hebben willen bijgedragen tot de „verheerlijking" van de schrijver,
beoogden niet aan te tonen dat hij een goed schrijver was; wel wilden ze „wijzen op de geleidelijke en natuurlijke ontwikkeling zijner krachten; en tevens
op den invloed dien hij moest uitoefenen en dan ook in werkelijkheid uitoefende." (37) Steeds opnieuw is het op zijn belang dat de „verdediging" van
Conscience wordt toegespitst. De schrijver is immers ook geslaagd in de
doelstellingen die hij zich heeft gesteld. „Zijn levenstaak is volbracht." (38)
Dit verhoogt niet alleen de waarde van zijn keuze - het was meer dan een
optie, het was een strategie die hij meesterlijk beheerste -; het determineert
ook zijn onmetelijk belang. Conscience was niet alleen een schrijver die zijn
yolk wou verheffen (zo waren er wel meer), hij was ook de schrijver die het
werkelijk heeft gedaan. Hij stelde zichzelf in dienst van de culturele emancipatie van zijn yolk, en heeft ook daadwerkelijk een grote en zelfs essentiele bijdrage geleverd tot de „uiteindelijke politieke, sociale en geestelijke
ontvoogding" ervan. (39)
Consciences bijdrage raakt derhalve niet alleen het „gewone" yolk, maar
evenzeer de intellectuele en literaire cultuur. Hij creeerde - welhaast in zijn
eentje - een Vlaamse letterkunde. „Er is niet de minste overdrijving mee
gemoeid wanneer men zegt dat hij de Vlaamse literatuur letterlijk uit de
grond heeft gestampt," zo meende Marnix Gijsen. (40) Als zijn belang lag in
het feit dat hij als eerste „Vlaamse romans" schreef, dan was zijn debuut
In 't Wonderjaer (1566) niet alleen zijn slechtste maar tegelijk ook zijn belangrijkste werk. Waelbers en Alofs zagen het inderdaad zo: „De taal was gebrekkig en onverzorgd, de feiten te tooneelmatig, dus onnatuurlijk; de karakters
niet vast geteekend en samenhang zoowel als waarschijnlijkheid ontbraken in
het boek. Maar het handelde over zaken die ter plaatse geschied waren en die
in de vertelsels des yolks eene zwarte bladzijde vormden; daarenboven
spraken geestdrift en onstuimig leven uit de onhandige aaneenschakeling der
feiten, die zonder langdradigheid met kracht waren weergegeven. Doch wat
groote waarde aan dit verhaal hechtte was de omstandigheid dat het 't eerste
Vlaamsch boek was in Zuid-Nederland uitgegeven sinds 1830." (41)
Vanuit dit oogpunt was Consciences verdienste uiteraard enorm. „Men
mag toch niet uit het oog verliezen dat Conscience niet kon aanleunen bij
een literaire traditie en dat Vlaanderen op verre na niet over een volwaardig
taalinstrument beschikte. Hij heeft dan ook zijn Vlaams zelf moeten smeden." (42) En niet alleen het taalkundige en intellectuele no man's land waarin hij diende te werden, maar ook de „gebrekkigheid" van zijn achtergrond
en opleiding werden benadrukt, omdat zij de weg die hij heeft afgelegd en dus
zijn verdiensten alleen maar groter maakten. Dat iemand „uit een met de
Franschen meegekomen matroos of beambte uit Besancon en een ongeletterde Vlaamsche vrouw van den buiten," iemand die derhalve geen goed Neder-

lands kon kennen en Been intellectuele opvoeding heeft gehad, er (toch) in
is geslaagd een Vlaamse literatuur „uit het niets" te scheppen en „de heraut
van de Vlaamsche heropstanding" te worden (43), verhief zijn cultuswaardigheid tot ongekende hoogte. De afstand tussen de bescheidenheid van zijn
sociale en intellectuele afkomst en wat hij uiteindelijk heeft bereikt, maakt
Conscience tot een held. De cultus diende dan ook precies op Consciences
literaire en intellectuele „handicap" de nadruk te leggen.
Conscience vervulde de Vlaamse literatuur, die zich verplicht wist in zijn
spoor te lopen, met dankbaarheid, maar tegelijk ook met een zekere schaamte. Hij voedde het minderwaardigheidscomplex. Conscience is de grote
Vlaamse schrijver, maar hij beheerste het Nederlands niet volkomen.
„Iedere knappe schooljongen kan u fouten wijzen in de taal van dezen schrijver." (44) Zijn taal ontsierde zijn talent, misschien ook de literatuur die
Vlaanderen de zijne moet noemen. Zijn verhalen en personages stonden niet
op het niveau van „ontwikkelde" lezers. Hij was geen intellectueel, geen
zuiver en integer kunstenaar, zijn literatuur was niet universeel. Onze eerste
en belangrijkste auteur, de grondlegger van de Vlaamse literatuur, een grondlegger van de Vlaamse natie, was niet meer dan een middelmatig schrijver.
Zijn status schijnt niet in verhouding te staan tot wat hij heeft geschreven, berust op een gebrek aan beter. Ook binnen de Vlaamse Beweging
is de positie van Conscience en zelfs van De Leeuw van Vlaenderen
daarom ook wel betwist. De „bestofte romantiek" en de literaire minderwaardigheid van dat werk ondermijnden de blijvende geschiktheid als
volwaardig nationaal epos, en deed mensen als Wies Moens en Arthur de
Bruyne uitkijken, niet naar een manier om Consciences „meesterwerk" te
redden, maar naar een alternatief. Dat kon evenwel niet gevonden worden,
onder meer om de „spijtige" reden dat De Coster zijn Uilenspiegel in het
Frans had geschreven. (45) Conscience bleef overeind, zij het als een probleem. We kunnen er niet mee uitpakken. De schaamte leidt tot spot en
afstand.
Ook de verdedigers van Conscience hoedden zich ervoor zich belachelijk
te maken door de kwaliteit van zijn werk te verdedigen. Wie zou pleiten voor
de literaire kwaliteit van Consciences werk zou niet au sarieux worden genomen, en ondermijnde derhalve zelf zijn positie in het debat. Als Consciences
werk uiteraard minderwaardig is, dan kan het niet worden verdedigd. Men
dient zich te beperken tot een voorzichtig „men mag niet uit het oog verliezen dat". De waarde van Consciences werk ligt echter niet in de boeken
zelf, maar in het belang dat zij hebben gekregen, door de omstandigheden en
door het vermogen van de auteur erop in te spelen. Het is vooral de miskenning daarvan, die is aangevochten. De spot en het cynisme waarvan de
beroemde schrijver wel eens het slachtoffer is geworden, getuigen niet alleen

van ondankbaarheid, aldus de advocaten, maar ook van onbegrip en gebrek
aan historische zin. „Een zekere vorm van litterair snobisme schijnt voor
menige jongeren aanleiding te zijn tot een hooghartige onverschilligheid ten
overstaan van de figuur en het werk van Conscience, onverschilligheid die bij
sommigen zelfs een gewis misprijzen niet uitsluit. Aldus berokkenen zij de
auteur een flagrant onrecht en geven bovendien blijk van een voor intellektuelen - en zij die het wensen te worden, - ongeoorloofd wanbegrip ten overstaan van de rol door Conscience in de evolutie van onze letterkunde vervuld." (46) Wij kunnen zijn bedoelingen nu wel betreuren, omdat zij een
heilloze invloed hebben gehad op zijn werk, maar toch zijn ze eenvoudigweg
eigen aan de periode waarin hij schreef. „Dat hij zijn scheppingstalent, na
een revolutionair debuut, bedwongen heeft en het gedwongen heeft tot
een schrijven „voor zijn yolk", is begrijpelijk vanuit de tijd waarin hij leefde." (47) De keuzes die hij heeft gemaakt en dus ook de „gebreken" van zijn
werk die eruit volgden, zijn volstrekt begrijpelijk en gerechtvaardigd omdat
zij opgelegd zijn door de omstandigheden waarin hij zich geplaatst wist. Het
„onliteraire" karakter van zijn werk is dan ook niet toe te schrijven aan een
tekort aan talent, misschien zelfs niet aan verkeerde artistieke keuzes. „De
prille Vlaamse letterkunde van na 1830 vertoont dan ook in menig opzicht
het karakter van een nieuwe literatuur. Dat betekent dat haar inspiratie, haar
doelstellingen en normen, haar wijze van functioneren fundamenteel door
maatschappelijke factoren bepaald waren." (48)
Conscience schreef de boeken die hij - toen - moest schrijven. Hij vertegenwoordigt, op een meer dan behoorlijke wijze, de stromingen en tendensen (ook de literaire stromingen) van zijn tijd. Dat gecanoniseerde schrijvers
als Dumas en Hugo, dat zelfs de („moderne" en dus kritisch geachte) Vincent van Gogh hem apprecieerde, wordt aangehaald om aan te tonen dat
Conscience een (erkende) plaats in het literaire landschap van zijn tijd innam.
Hij werd „in het buitenland beschouwd als de evenknie van de grote vertellers uit de Europese letteren", en hij was, in zijn tijd, dan ook beroemd - „het
woord: wereldroem, klinkt hier geenszins overdreven." (49)
De eigenschappen die veel van Consciences werk „voor ons niet meer
genietbaar" (50) maken, zijn gewoon de eigenaardigheden van de negentiende-eeuwse literatuur. De psychologie van zijn verhalen is oppervlakkig,
maar, zo waarschuwt De Bock: „Laat het ons toch niet vergeten: er is evenmin psychologie te vinden bij Victor Hugo en zijn tijdgenoten." (51) Meer
dan een eeuw na David ziet Marnix Gijsen nog steeds dezelfde „gebreken" in
het werk van Conscience, maar die worden niet zozeer als elementen van een
negatieve kritiek op de schrijver zelf beschouwd, maar als verklaringen voor
het verouderen van zijn werk. In de eerste plaats „zijn gebrekkig Nederlands
vol gallicismen, dikwijls bepaald foutief en altijd ouderwets"; en ten tweede -

nog belangrijker - „zijn simplistische visie op het leven, de al te dikwijls elementaire psychologische verantwoording van zijn personages, de voorstelling
van toestanden en conflicten, die niet meer tot de tijd behoren en die nog niet
tot geschiedenis gerijpt zijn, een romantische ontroerbaarheid die met de
negentiende eeuw verdwenen is." (52) Dat de tijd waarin Conscience paste,
de tijd waarin zijn literatuur „goed" was, voorbij is, dat kan men betreuren zoals Westerlinck dat deed („onze eeuw heeft, helaas, de zin voor natuurlijkheid en eenvoud verloren, in het leven en in de kunst"). (53) Maar we moeten
het uiteindelijk ook accepteren. Het komt er niet op aan „Conscience mordicus te gaan actualiseren, het komt er wel op aan hem als historische verschijning zo precies mogelijk te zien, want dat profiel is van belang voor alle
tijden en Vlaanderen mag zich gelukkig prijzen naar zulk een figuur te
kunnen terugkijken." (54) Zijn „grootheid" ontleent Conscience niet aan
de kwaliteit van zijn werk, maar aan de rol die hij heeft gespeeld, aan wat hij
heeft teweeggebracht.
De conclusie is duidelijk: „Conscience is verleden tijd." (55) Een verdediging die reageert tegen de miskenning van de (grote) rol die hij in zijn tijd
(en zelfs voor het nageslacht) heeft gespeeld, kan hooguit onder de historici de nieuwgierigheid voor zijn werk aanwakkeren. Bij de gewone lezer
wordt alleen maar de indruk versterkt dat het oeuvre van Conscience - nu - irrelevant en zelfs onleesbaar is geworden. „Indien wij de naieve kunst van
Conscience beschouwen in verband met de ontwikkeling der Vlaamsche
beweging, dan zullen wij haar beteekenis voor de wederopwekking van den
Vlaamschen geest zeer hoog aanslaan; maar nu zij haar historische rol heeft
vervuld," aldus de Nederlanders Greshoff en De Vries in 1929, „heeft zij voor
een later en veeleischender geslacht slechts zeer betrekkelijke waarde." (57)
Envoi
De diverse strategieen die de voorbije eeuw (en tot dus ver) zijn gebruikt om
Conscience te „redden" hebben steevast geleid zowel tot een bevestiging (en
zelfs accentuering) van de geringe literaire kwaliteiten van het werk van
Conscience, als tot het idee (de veronderstelling) dat de moderne lezer van de
twintigste eeuw niet meer van zijn werk kan houden. Zijn „eenvoud" mag
dan een bewuste keuze zijn, zij blijft „eenvoud" en derhalve oninteressant.
Zijn gebrekkige talenten mogen dan zijn verdiensten vergroten, zij blijven
gebrekkig. Zijn verdiensten mogen dan groot zijn en de meest welwillenden
met „dankbaarheid" vervullen, zij maken zijn werk er niet beter op. Zijn
belang mag dan reeel zijn, het is historisch. Waarom zouden we een schrijver
lezen die alleen belangrtjk is, of het ooit is geweest? We kennen hem nog, en
dat is al meer dan genoeg.
Precies omdat Conscience zo „bekend" is, wordt zoveel over hem
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geschreven en is het beeld van zijn literaire gebrekkigheid en depassa zo ruim
verspreid. Met name zijn verdedigers hebben bijgedragen tot de verspreiding
en de instandhouding van zijn kwade faam. Consciences reputatie schrikt
lezers af, vervult zelf de verwachtingen die zij insluit: zij onderhoudt dan ook
zichzelf. Omdat hij de belangrijkste, de meest historische van de Vlaamse
romanciers van de negentiende-eeuw is, geldt hij ook als de minst leesbare.
De kritiek op zijn werk wordt steeds opnieuw bevestigd en herhaald, maar
wordt zelf niet aan kritiek onderworpen. Dat Conscience een minderwaardig schrijver was, is een gemeenplaats. Is het niet vooral die vaststelling die de
interesse voor zijn werk zelf zou kunnen wekken?
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Met dank aan Marnix Beyen en Raf de Bont.
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Pierre H. Dubois (1917-1999) en Simone Dubois (1910-2001) - Foto David Samyn.

„II faut bien
que mon Coeur parle”
Over Simone Dubois

Lut Missinne
werd geboren in 1960 in Veurne.
Studeerde Germaanse filologie aan
de K.U.Leuven. Is hoogleraar
Zonder Simone Dubois (Gent 1910 - Den Haag 2001)
moderne Nederlandse literatuur
zou de achttiende-eeuwse Belle van Zuylen in het Nederaan
de Westfdlische Wilhelmslandse taalgebied waarschijnlijk grotendeels onbekend zijn
Universitdt Miinster. Publiceerde
gebleven. Maar zonder Belle van Zuylen zou Simone
onder meer over Paul van Ostai fen,
Dubois allicht nooit in de studie van de achttiende eeuw
zijn gedoken. Gedurende meer dan veertig jaar is zij inten- Louis Paul Boon en de Nederlandstalige literatuur in het interbellum.
sief bezig geweest met het opsporen, vertalen, bestuderen
Adres: Duifhuisstraat 57,
en uitgeven van werk en brieven van Isabelle de Charri&re,
B-9000 Gent
zoals Belle na haar huwelijk met de Zwitser Emmanuel de
Charriere zou heten. Het is niet alleen Dubois' grote verdienste dat zij het talent van de Nederlandse schrijfster
heeft onderkend, die, omdat ze in het Frans schreef, tussen twee literatuurgeschiedenissen dreigde te vallen. Ze heeft door haar biografisch werk ook
het licht laten schijnen op een onconventionele figuur, die lang na haar dood
nog als het schandaal van haar familie werd beschouwd.
Simone Dubois werd in 1910 in Gent geboren als Simone de Bruyn.
Ze werd Franstalig opgevoed, liep school aan het meisjesatheneum te Gent en
verhuisde toen ze veertien was met haar ouders naar Brussel. Als jonge vrouw
wilde ze financieel onafhankelijk van haar ouders leven en zocht een baan in
het Brusselse. Zo kwam ze in de jaren dertig terecht als secretaresse bij het
Hollands Weekblad, een blad dat voornamelijk bestemd was voor de grote
kolonie Nederlanders die de sterke gulden waren ontvlucht en in Brussel
waren neergestreken. Het weekblad leefde in grote mate van advertenties en
had daarvoor iemand nodig die naast Nederlands ook Frans kende. Toen de
oorlog uitbrak, bood Simone de Bruyn als vrijwilligster haar diensten aan bij
de vrouwenbeweging YWCA, die op dat moment mensen zocht om brieven
te bezorgen aan soldaten in de stad. Ook bij het Belgische Rode Kruis ging zij
als vrijwilligster werken en raakte op die manier nauw betrokken bij de
oprichting van het Jeugd Rode Kruis. Intussen had Simone de Bruyn kennis-

gemaakt met een jonge Nederlandse schrijver en journalist, die twee jaar eerder naar Brussel was gekomen als correspondent van het Nederlandse dagblad De Tzjd: Pierre Hubert Dubois. Ze trouwden in voile oorlogstijd. Uit
het huwelijk werden twee zonen geboren. De perfecte kennis van zowel het
Nederlands als het Frans, waarmee Simone Dubois haar eerste baan had
gekregen, loopt als een rode draad door haar latere literaire activiteiten. Zij
vertaalde net als haar echtgenoot Franse literatuur naar het Nederlands,
waaronder een aantal romans van Francoise Sagan. Samen met hem vertaalde
ze Pedigree van Georges Simenon, niet toevallig het werk waarin de auteur
zijn Luikse jeugd beschrijft.
Er zijn echter twee literatoren voor wie Simone Dubois haar hele Leven
een nooit verflauwende liefde heeft gekoesterd: Belle van Zuylen en Pierre
H. Dubois. Het was overigens haar echtgenoot die haar in de jaren vijftig
voor het eerst attent maakte op deze toen nog weinig bekende Nederlandse
dame van adel, die in het Frans had geschreven. Simone was op zoek naar
interessante onderwerpen voor het tweetalige tijdschrift Libelle, waarvoor
ze stukken in het Nederlands en in het Frans afleverde. Via de biografie van
Philippe Godet, Madame de Charriere et ses amis (1906) raakte ze gefascineerd
door de figuur en het werk van Belle van Zuylen (1740-1805), een fascinatie
die haar niet meer los zou laten. Ze raakte ervan overtuigd dat er in archieven
nog meer materiaal van deze figuur to vinden moest zijn en ging op zoek. In
1969 publiceerde ze het eerste portret over „haar Belie": Leven op afstand.
Belle van Zuylen. Maar het was vooral haar selectie uit de brieven van Belle
van Zuylen, in Nederlandse vertaling verschenen onder de titel Rebels en
beminneli jk (1971), die deze figuur uit de vergetelheid haalde. Het boekje
werd dan ook meermaals herdrukt. Het bevat correspondentie met belangrijke Europese tijdgenoten van Belle: de libertijnse Zwitserse kolonel Constant d'Hermenches, de Schotse Johnson-biograaf James Boswell en de Franse schrijver en politicus Benjamin Constant. Uit de brieven komt Belle van
Zuylen naar voren als een bijzonder direct en openhartig schrijfster. Indrukwekkend en boeiend in die zin zijn de brieven die ze schreef aan d'Hermenches, met wie ze een passie op papier beleefde: „J'ai le coeur plein, puisque
j'ecris: it faut bien que mon cceur parle", liet ze hem weten.
Door de publicaties van Simone Dubois in het begin van de jaren zeventig, onder meer in het Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw,
kreeg Belle van Zuylen een bredere bekendheid. Het pad was geeffend voor
een internationaal symposium en een tentoonstelling, die plaats zouden vinden in 1974 en waarop de actualiteit van Isabelle de Charriere werd belicht.
Dit congres betekende de opmars tot een groots internationaal project: de
uitgave van haar verzameld werk. Er werd een internationals redactie samengesteld en de archieven van Lausanne, Neuchatel en Geneve werden uitge-

spit. Het was een unieke onderneming, waarvan Simone Dubois als drijvende kracht en organisatorische spil fungeerde. Als academische outsider wist
ze perfect de multinationale redactie met haar uiteenlopende academische
tradities bijeen te houden en met vriendelijke, doch vaste hand voerde zij de
ploeg naar het einddoel. Tussen 1979 en 1984 verschenen de tien delen van de
Oeuvres Completes van Isabelle de Charriere bij de Nederlandse uitgever
Geert van Oorschot. Ook hij was inmiddels door Belle gefascineerd geraakt:
„een vrouw voor wie je failliet zou willen gaan" was de eretitel die hij haar
gaf.
Toen Simone Dubois 83 jaar oud was, in 1993, zette ze samen met haar
man Pierre H. Dubois de kroon op haar werk en verscheen van beider hand
de indrukwekkende biografie Zonder Vaandel. Tussen het eerste portret van
Belle van Zuylen uit 1969 en deze 800 bladzijden tellende biografie ligt de
ontdekking van veel nieuw materiaal, waarmee het beeld van Belle van
Zuylen werd verfijnd en genuanceerd. Zonder Vaandel werd geen verhaal met
opzienbarende nieuwe feiten, maar een goed leesbare levensbeschrijving, die
uitmunt door grondigheid en accuratesse. De kracht van dit werk ligt tevens
in het feit dat het werd geschreven vanuit een grote affiniteit met de figuur,
geen wonder dat de auteurs het een „biographie honnete" noemden. „Mijn
man en ik staan achter de ideeèn van Mme de Charriere", zei Simone Dubois
onomwonden in een interview en dit gevoel van herkenning is voelbaar in de
intimiteit waarmee de figuur wordt geportretteerd. Net zoals in haar correspondentie komt Belle hier naar voren als een onbevangen en kritische geest,
die de maatschappelijke positie van haar eigen stand en de positie van de
vrouw becommentarieert en bekritiseert. Belle wordt geportretteerd als een
vrouw die rebelleert, echter niet om het verzet op zichzelf, maar vanuit een
behoefte aan innerlijke onafhankelijkheid en geestelijke zelfstandigheid.
Zo blijkt dat ze paradoxaal genoeg in het huwelijk was getreden om zoveel
mogelijk haar vrijheid te kunnen bewaren, niet de vrijheid om te doen wat ze
wilde, maar om te zijn wie ze was. Haar huwelijk bracht echter niet wat ze
had verwacht en ze ging voor langere periodes alleen in Parijs wonen, waar ze
een relatie begon met de zevenentwintig jaar jongere Benjamin Constant, op
wie ze grote invloed heeft gehad.
De bijdrage van Simone Dubois tot de studie van het werk van Belle van
Zuylen en de impuls die hiervan voor nieuwe onderzoekers is uitgegaan, kan
moeilijk overschat worden. In de laatste jaren zijn tal van publicaties verschenen over Belle van Zuylen als Europese figuur, als feminists, over de waarde
van haar fictioneel werk en over haar betekenis als overgangsfiguur op de
drempel van de moderniteit. Inmiddels zijn ook diverse selecties van haar
brieven en vertalingen van haar fictioneel werk in het Nederlands beschikbaar. Er werd in 1975 in Nederland een Genootschap Belle de Zuylen/Asso-

ciation Isabelle de Charriere, opgericht (het Zwitserse bestaat sinds 1980, het
Franse sedert 1995), dat jaarlijks een studiebijeenkomst houdt in het Slot
Zuylen in de buurt van Utrecht, waar Belle heeft gewoond. De onderscheidingen waarmee Simone Dubois werd bekroond, staan in tegenstelling tot de
relatieve onbekendheid van haar figuur en illustreren duidelijk de brugfunctie die ze vervulde tussen verschillende culturen: ze werd Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau in Nederland, Ridder in de Kroonorde in Belgie en Chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres in Frankrijk. worts ontving ze zowel
in Nederland als in Frankrijk diverse onderscheidingen, waaronder de
Medaille Arts Sciences et Lettres en de Isabelle de Charriereprijs. In 1984
kreeg ze van de Rijksuniversiteit van Utrecht een eredoctoraat voor haar
werk. Haar vriendelijke bescheidenheid, die zij tot op het laatst had bewaard,
mogen het belang van haar eigen werkzaamheden niet in de schaduw stellen.
Al was ze in de laatste maanden van haar leven bezig met een activiteit die
haar ten volle typeert: de vertaling naar het Nederlands van een essay dat
haar in 1999 overleden echtgenoot had geschreven, - een essay over Belle van
Zuylen.
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Het Franstalige tijdschrift

Septentrion
Arts, lettres et culture de Flandre et des Pas-Bas
Y
bestaat in 2001 dertig jaar.
Het blad is in de loop van deze dertig jaar uitgegroeid tot een unieke bron van
informatie voor de Franstaligen over de kunst, de literatuur en de cultuur in
Vlaanderen en Nederland.
Om deze verjaardag op passende wijze to vieren, worden twee lijvige
themanummers uitgegeven: een over de Schelde en een over de Maas. Deze twee
grote rivieren ontspringen in Frankrijk, stromen door Wallonie en Vlaanderen
en monden in Nederland uit in de Noordzee. Zo verbinden ze op een symbolische
manier het Franstalige en Nederlandstalige gebied.
Een abonnement op Septentrion kost: 1325 BEF / f 80,–
De prijs voor een afzonderlijk nummer is: 350 BEF / f 20,–
Te bestellen bij:
Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem (Belgie)
Tel.: +32/(0)56/41 12 01 - Fax: +32/(0)56/41 47 07 - e-mail: adm@onserfdeel.be

Witgele lenteroos
wiegelt renteloos

Hugo Brandt Corstius
werd geboren in 1935 in Eindhoven.
Volgde colleges wiskunde, filosofie

Honderdduizend keren komt het voor dat een Neder- en algemene taalkunde te
lands woord uit dezelfde letters bestaat, maar in een andere Amsterdam en promoveerde over
volgorde, als een ander Nederlands woord. Men noemt
computertaalkunde. Hi] is schrzjver
zulke woorden anagrammen. Dat het er 100.000 zijn, weten
en wiskundige.
wij pas sinds in het jaar 2000 de dertiende druk van Van Dale Adres: Corellistraat 14, NL-1077
in cd-vorm verscheen. Het getal berust op een steekproef,
HD Amsterdam
dus het kunnen er enkele duizenden meer of minder zijn.
Van geen taal ter wereld is mij zo'n groot aantal anagrammen bekend. Schattingen over het Nederlandse anagrammental kwamen nooit boven de 40.000 uit. De 720.000 woordvormen op de Van Dale-cd
zijn voor het merendeel lange woorden. Voor een lang woord is het moeilijker een anagram te zijn. Maar er zijn zo veel lange woorden, dat ik het aantal
anagrammen op de cd op 80.000 stel, terwiji er nog 20.000 via enkele trucjes
direct zijn of te leiden uit niet-opgenomen woordvormen (aanvoegende wijs,
meervoud van verkleinwoord, verbogen vorm van deelwoord enz.).
Niemand zal die 100.000 anagrammen willen zien. Er zitten parels onder,
maar het zal jaren duren voor die opgedoken worden. 1k doe hier iets bescheidens. 1k onderzoek de anagrammen die het resultaat zijn van twee simpele
processen, en ik geef er de naar mijn smaak mooiste voorbeelden van.
Wanneer is een anagram mooi? Dat kan om semantische redenen zijn (latent talent, rekkelijk kerkelijk), maar ik ontleen mijn waardering vooral aan
de verrassing. Zelfs bij de twee simpele processen zijn er anagrammen die verbazen. Als u de vier woorden in de titel bekijkt, dan merkt u natuurlijk direct
dat renteloos en lenteroos anagrammen zijn, vanwege het rijm. De twee woorden hebben de plaatsen van de r en de 1 verwisseld. Datzelfde proces van verwisseling van twee letters levert ook het andere paar woorden uit de titel, witgele en wiegelt, waarin de letters van de derde en laatste plaats zijn verwisseld.
Er zijn ongeveer vijfduizend anagrammen die het gevolg zijn van het ruilen van twee letters. 1k zal er vijftig voorbeelden van geven.

Een nog eenvoudiger proces zien we bij anagrammen als reuzin-ruzien en
sirene-sieren. Hier is de letter e gaan wandelen. Er zijn ongeveer tienduizend

anagrammen die het gevolg zijn van zulke sprongen van een enkele letter.
Ook daarvan geef ik vijftig voorbeelden.
Bij de ruil-anagrammen zal ik eerst 24 gevallen geven waarbij een van de
ruilletters de 1 van letter is, terwijl de andere letter alle waarden van het alfabet (met uitzondering van 1 en q) aanneemt:
A
B
C
D

balden
bijklussen
collocatie
driedelig

E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
P

beeldig
filter
gelaten
heerluizen
viool
sjilpt
valkuil
malheid
schimmenwereld
gevolgen
poolster

R
S
T
U
✓
W
X
IJ
Z

renteloos
schrijfsel
talent
pulkte
reveleren
weerleg
Axel
ijlst
ontzuilen

bladen
lijkbussen
loclocatie (een spoorwegterm)
drieledig (natuurlijk eendelig, vierdelig,
tiendelig...)
beledig
lifter
legaten
leerhuizen
vlooi
slijpt
valluik
lamheid
schimmelwerend
gevlogen
loopster (hier is het accent verrassend
verschoven)
lenteroos
schrijfles
latent
plukte
releveren
leerweg
Alex
lijst
ontluizen

Nu 25 opmerkelijke anagrammen waarbij alle letters van het alfabet (min
de Q) als ruilende letter optreden. Met welke andere letter geruild wordt
kunt u steeds uit het voorbeeld aflezen.
A
B

pastiche
boenen

pistache
o-benen

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
✓
W
X
IJ
Z

incest
douwen
hymen
fabel
geocentrisch
hom
meineden
jonge
kittelen
gemolken
hamer
nagewas
Hongaren
patisserie
rekkelijk
besta
witgele
duobakken
vaderen
woordarm
x-as
bijstreken
zondige

insect
wouden
hymne
afbel
egocentrisch
ohm
menieden
gone
litteken
gemonkel
harem
wagenas
hangoren
tapisserie
kerkelijk
beats
wiegelt
oudbakken
daveren
doorwarm
sax
bestrijken
donzige
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(I)

0
0
.._
a)
.—
0
a)
,_
'''
0
0)
a)

cn

0
0
W_
c
a)
a)
a)
0)
:':'

Van de tienduizend anagrammen die ontstaan door het springen van een
letter geef ik hieronder de naar mijn gevoel mooiste 25 exemplaren, voor elke
letter een.
A
B

amenderen
berinnen

C

geschokt

D
E
F
G
H
I
J
K

donderaars
kleingeld
foliant
grossier
hopakker
hierna
joude
kafmolen

meanderen
erbinnen (de b-sprong werkt op beroven en
beruiten net zo)
geshockt (met een Engels insluipend klein
betekenisverschil)
onderaards
klingelde"
olifant
rossiger"
ophakker
hernia"
oudje
afmolken
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L
M
N
O
P
R
S
T
U

lafhedpn
manieren
ongetroost
omarmt
plichten
bovenramen
versificatie
tafelde
geurineerd

✓
W
X
IJ
Z

voertuig
zwoel
ex-Tai
ijzig
bezuren

afhelden
animeren
ogentroost
marmot
lichtpen
bovenarmen
verificaties*
aftelde
geruineerd (ook het trema heeft een
sprong gemaakt)
overtuig
zowel
e-taxi (een taxi die op internet te bestellen is)
zijig
beurzen

Bij de volgende letters plaatste ik een *:
E. De e-sprong maakt vaak vrouwelijke woorden als atleet-atlete. We
zagen al reuzin en sirene met e-sprong ontstaan. Bijzonder zijn de anagrammen: kasteleinse - kasteleines, apothekersassistente - apothekeres-assistent.
G. De letter G is van de eerste naar de zesde plaats gesprongen. Het had
ook naar de vijfde positie kunnen zijn (generiek-energiek), de vierde (grtjpenrij,gpen), de derde (green-regen) of de tweede (geeltje-egeltje).
I. De i-sprong blijkt vreemde woorden naar het Nederlands te vertalen:
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.
0
0

oio
Uit het Azerbeidzjaans
ooi
contraire
Uit het „Vlaams"
contrarie
Uit het Canadees
bruni
bruin
Uit het Duits
Endspiel
eindspel
Uit het Engels
tulpfacie
tulip-face
Uit het Frans
memoire
memorie
brassiere
Uit het Gaelic
brasserie
Uit het Hondurees
ferropopulair
fierropopular
baai
Uit het Italiaans
baia
.
Uit het Jiddisch
pems
penis
Uit het Keuls
einslep
insliep
S. Andere meervouden op -s ontstaan door de s op de laatste plaats to zetten van woorden als psalter, pleister, beestje, bijster, hengsel, rechtser, helser, afzetster, bezitster, voorzitster...
Een bijzondere vorm van springen is die waarbij de eerste letter van een
woord over het hele woord been springt en zich op de laatste plaats nestelt.
Daarvan zijn 300 gevallen en ik geef weer voor elke letter, op Q en X na, een
voorbeeld. De gevallen voor C, J, X, IJ en Z heb ik zelf moeten verzinnen.
A
B
C
D
E
F

amandel
blo
coma-toni
doordruppelen
esoterisch
factie

Mandela
lob
omatonic (de tonic die oma gaarne drinkt)
oordrupppelend"
soterische
actief

-a)
C
a)
._,
CD
CD

_$3,
ci)
0
-

a)
–a)
0,
:.L-.

glee
leeg
havezaat
Avezaath
I
Irak
raki
J
jodiumrams
odiumramsj
K
kwel
welk
L
lade
adel
made
adem
M
..
niivere
iiveren
N
O
oma
Mao
P
plee
leep
R
regale
egaler
S
spreker
prekers
T
overboekt*
toverboek
reu
ure
U
BOV
✓
VBO
AOW
W WAO
X
xenota
enotax
IJ
ij-vispart.
vispartij
Z
adelhertz
zadelhert
G
H

* De gevallen doordruppelen en toverboek zijn slechts voorbeelden uit een
hele rij soortgelijke gevallen (d6Orverdoven, doorkruipen, toverslaap, tovervis) die met woorden als donderwerken-onderwerkend, tinbagger-inbaggert,
topdroog-opdroogt voor tientallen totaalsprong-gevallen zorgen.
Over de honderdduizend anagrammen van het Nederlands is het laatste
woord nog lang niet gezegd. Ik heb hier slechts van twee simpele anagramtechnieken laten zien dat ze tot verrassende, esthetische, intrigerende gevallen kunnen leiden.

Culturele kroniek
Literatuur
De nieuwe Mulisch:
opkomst en ondergang van Siegfried
Een nieuwe roman van Harry Mulisch is al
jaren een literaire gebeurtenis van de eerste
orde. Kranten en weekbladen komen direct na
verschijnen van de roman met omvangrijke
recensies. Het merendeel der critici blijkt te
volstaan met een samenvatting van en een discussie over de inhoud van het boek. Er zijn
ook scribenten die proberen wat analytischer
te werk te gaan: zij laten zien hoe het boek is
geconstrueerd en gaan dus meer in op de vorm
dan op de inhoud; Mulisch heeft trouwens zelf
altijd verklaard dat het in de literatuur juist om
de vorm, het hoe gaat. Nu ligt een inhoudelijke discussie over Siegfried. Een zwarte idylle,
Mulisch' dertiende roman, ook wel erg voor
de hand. De schrijver waagt daarin namelijk
niets meer of minder dan een poging om de
invloedrijkste figuur van de twintigste eeuw,
Adolf Hitler, in fictie te vangen. Op een
manier overigens, die Mulisch' handelsmerk
is: de omweg. De fascinatie die Hitler op
Mulisch altijd heeft uitgeoefend - men denke
aan De zaak 40/61 (1962) over Eichmann en
De toekomst van gisteren (1972) over Hitlers
architect Albert Speer - is geprojecteerd op
een alter ego, een schrijver
met een opvallende naam:
Rudolf Herter. Die naam
lijkt evenveel op Adolf Hitler als de persoon van de
schrijver op Mulisch lijkt,
qua uiterlijk, type boeken,
grote roem in Duitsland en
Oostenrijk. Passages waarin
Mulisch over zijn personage
schrijft in lovende termen of
op zijn minst in positieve
zin, worden door critici die
weinig met Mulisch ophebben (Max Pam in HP-De
Tijd en Monica Soeting in
de Volkskrant) als bewijs
voor de grenzeloze zelfover-

Harry Mulisch ( 0 1927) -

schatting van Mulisch aangehaald. Bewonderaars als Arnold Heumakers (NRC-Handelsblad) en Jeroen Vullings (Vrij Nederland) zijn
geneigd dergelijke fragmenten te bezien als
een vorm van zelfspot, waardoor tegelijkertijd parallellen en verschillen zichtbaar worden tussen de biografische werkelijkheid van
Mulisch en zijn fictie. Ik behoor, ik geef het
ruiterlijk toe, tot de laatstgenoemde categorie en beleef dan ook altijd veel plezier aan
Mulisch' overtredingen van de wetten van de
fictie.
Hoe laat Mulisch nu Herter op het onderwerp Hitler komen? Dat gaat als volgt. In
Wenen, waarin Herter vergezeld door zijn
vrouw vertoeft voor het houden van voordrachten, verklaart hij tijdens een televisieinterview dat fictie ook kan dienen om iets te
begrijpen dat zich moeilijk analyseren laat.
„Neem Hitler", zegt hij, „Die is een raadsel
gebleven ondanks de vele meters literatuur die
over hem bestaat. Wie hem in een net van fictie probeert te vangen, komt wellicht dichter
bij een oplossing dan via de weg van de ratio."
Nu meldt zich na een voordracht van Herter
een echtpaar bij de schrijver, dat het televisieinterview heeft gezien en hem wil helpen met
het ontraadselen van Hitler; en wel met gegevens uit de werkelijkheid, zeker niet met

Foto Willy Dee.
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behulp van fictie. Het betreft hier Ulrich en
Julia Falk, die jaren bij Hitler in dienst blijken
te zijn geweest, op diens favoriete plek, het
hooggelegen Berchtesgaden. Hoogtepunt van
het adembenemende relaas van Ulrich Falk is
de onthulling dat Hitler en Eva Braun een
zoon hadden, Siegfried, die door het echtpaar
is opgevoed: het paste Hitler, die immers de
man van alle Duitse vrouwen was, niet een
dergelijk kind te hebben. De idylle van het
adelaarsjong dat „in een ander nest" werd
grootgebracht, duurde relatief kort: op bevel
van Hitler zelf moet Falk zonder dat hem een
motief wordt geleverd, het jongetje ombrengen, tot grenzeloze droefenis van zijn pleegouders en zijn biologische moeder. Deze daad
van Hitler tekent uiteraard zijn totale onbegrijpelij kheid.
Terug in zijn hotel probeert Herter, getroffen door het feit dat de werkelijkheid de sterkste verbeelding tart (uiteraard is het relaas van
Falk fictie van de kant van Mulisch, net als de
rest van het boek), een theorie te ontwikkelen om de aantrekkingskracht van Hitler op
zoveel miljoenen mensen te verklaren. Zijn
uitleg levert het volgende op: Hitler kon zovelen aan zich binden, omdat hij zelf het absolute Niets vertegenwoordigde, een zwart gat in
de mentale werkelijkheid dat alles en iedereen
opslorpte.
Aan deze theorie knoopt Herter een andere vast: de conceptie van Adolf Hitler valt precies samen met de instorting van Friedrich
Nietzsche. Als de filosoof met de hamer het
nihilisme „voor de deur zag staan", zinspeelde
hij, onbewust, op de opkomst van Hitler, het
Grote Niets (natuurlijk is er sprake van een al
dan niet geIntendeerde overeenkomst tussen
de notie en de naam). Herters vrouw, een
nuchter type, blijkt niet erg verrukt over deze
verregaande speculaties: zij probeert haar man
in zijn bijna extatische overwegingen of te
remmen. Hij gaat echter verder op de eenmaal
ingeslagen weg, ontdekt nog meer bijzonderheden die zijn these kunnen ondersteunen,
maar verliest dan, doodvermoeid, het bewustzijn. Dan verschijnen in de roman dagboekbladen van Eva Braun, die nieuw licht werpen
op wat er met Siegfried is gebeurd en tegelijkertijd een blik bieden op het onderaardse
leven van Hitler en haar in de bunker van
Berlijn (Orpheus-motief!). In het laatste, korte
hoofdstuk, geeft Herter de geest; het laatste

wat hij uit kan brengen zijn de gestamelde
hij... hij is hier...".
woorden:
Natuurlijk kan men zich op het standpunt
stellen dat deze theorieen de limiet van de
waanzin sterk naderen. Het lijkt me echter
principieel onjuist om de eventuele waanzin
aan de auteur zelf toe te schrijven: het gedachte-experiment waarvan sprake is, is afkomstig
van het personage Herter en hij is het die de
grenzen van de ratio overschrijdt. Wat er mijns
inziens gebeurt, is dat Herter zozeer in de ban
van zijn onderwerp raakt dat hij in het befaamde zwarte gat van Hitler wordt opgezogen,
zoals dit eerder met Nietzsche was gebeurd.
De presentie van de dagboekbladen van Eva
Braun kan men daardoor verklaren dat Herter
in zijn mentale reis deze teksten als het ware
tegenkomt. Mulisch goochelt daarbij wederom met fictie en werkelijkheid: wat als werkelijk wordt gepresenteerd, de dagboekbladen
van Eva Braun, is nu juist, overigens heel knap,
verzonnen.
Ik wilde nog twee punten uit deze meeslepende roman aan de orde stellen. De genoemde laatste woorden van Herter moeten beslist
op Hitler slaan. Zij hebben een pendant in het
relaas van Falk over de Siegfried-tijd: ook Hitler had een keer een nachtmerrie, waarin hij
iemand gezien had, voor wie hij doodsbang
geworden was. Wie moet dat zijn geweest?
Misschien Nietzsche, al lijkt het mij niet uitgesloten dat Mulisch vanwege de symmetrie in
de roman nu net aan Herter heeft gedacht, de
man die hem ooit zal ontraadselen. In ieder
geval hebben we hier te maken met wat we
in de receptie-theorie aanduiden als een open
plek.
Een tweede punt betreft de mythologische
aspecten van het boek. De naam Siegfried verwijst uiteraard naar de Nibelungensage, die
ook in de roman geregeld wordt genoemd. De
dood van de kleine Siegfried doet inderdaad
denken aan de verraderlijke moord van Hagen
op de Germaanse held. Toch geloof ik niet dat
de Germaanse mythologie voor de roman van
bijzonder belang is. Interessanter lijken mij
de al even genoteerde verwijzingen naar de
Orpheus-mythe en misschien nog meer die
naar de mythe van Oedipus. De kleine Siegfried wordt immers niet door zijn eigen ouders
opgevoed, hij kent ze zelfs niet eens als zodanig, maar door het echtpaar Falk. Het kan
geen toeval zijn dat Mulisch Siegfrieds opvoe-

ders die naam Falk gegeven heeft: hijzelf, die
zich zo graag met Oedipus vergelijkt, is immers, zo blijkt uit zijn autobiografische geschriften, vooral door een aangenomen moeder, Frieda Falk grootgebracht.
R. van der Paardt
H. MULISCH,

Siegfried, De Bezige Bij, Amsterdam, 2001, 213 p.

Een bekende dwaling: het onbekende

„Voor Cyriel, Stijn, Nest, Felix, Gerard,
Lowie, Piet, Hugo en al die anderen." Zo luidt
de opdracht die Van den Broeck meegeeft aan
zijn nieuwe roman, Een lichtgevoelige jongen.
In het boek worden die namen gebruikt ter
aanduiding van de jongens die centraal staan in
het verhaal. Maar uiteraard verwijst de schrijver bier naar de traditie van de Vlaamse vertelkunst: Buysse, Streuvels, Claes, Timmermans,
Walschap, Boon, Van Aken en Claus. Het is
een vreemde lijst, die polen verbindt met
tegenpolen. De kneuterige heimatvertellingen
van Claes en Timmermans, waarin de wereld
een groot huis lijkt, worden geconfronteerd
met de ontluisterende modernistische schrijfsels van Boon en Claus, waarin het huiselijke
een vermomming van het helse blijkt.
Over die combinatie van de heimat en het
unheimliche gaat Een lichtgevoelige jongen. In
de eerste helft van het boek word je om de
oren geslagen met de cliches van het ouderwetse dorpsverhaal. Je ziet een stoet van kleurrijke
personages, die allemaal een bijnaam hebben
waaruit onveranderlijk de meligste humor
opklinkt: „Tetten heette eigenlijk Cyriel maar
werd Tetten genoemd naar zijn moeder,
Celine Schellekens, die de dikste tieten van de
wereld had. Haar graatmagere zus Germaine
werd dan weer de Lat genoemd, of Lat Schellekens. Hun mannen: Jos van de Lat en Sooi van
Tetten. Hun kinderen: lange Lat, korte lat,
Fien van Tetten en kleine Tetten." De hoofdfiguur heet Valentijn, maar hij krijgt allerlei
namen: Stijn, Snoek („Weet gij dat ge iets van
een snoek hebt als ge lacht?") en Julleke (zo
heet eigenlijk zijn broer, die in Mexico zit).
Het decor is al even clichematig als de figuranten: een dorp als een thuis en daartegenover
de buitenwereld als een dreiging. Over de vaart
en achter de kerk wonen Zij die niet bij de Wij
van de Cite horen. Op zijn Boons gespeld:
„Die van Overdevaart waren net zoals die
van Achterdekerk allemaal boerenkloten." De
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gebeurtenissen en acties zijn al even stereotiep
als de figuren en de setting. Meneer pastoor
verbiedt de doodzonden, die zijn schijnheilige
parochianen in het geniep en met grote ijver
bedrijven. Er wordt over iedereen geroddeld
en overspel lijkt een familieziekte.
Maar dan verschuiven de cliches en verliezen ze hun goedmoedigheid, hun geruststellende herkenbaarheid. Het jongetje is verliefd
op Martha, een meisje van Overdevaart. Op
een dag fietst hij naar haar wereld, waar op dat
moment een militaire oefening plaatsvindt
onder de naam „Operatie Newborn". Stijn
zal inderdaad opnieuw geboren worden, want
voor hij terugkeert zal hij ingewijd worden in
het echte leven. Dat blijkt fundamenteel de
combinatie van geweld en seks te zijn, nogal
symbolisch vertegenwoordigd door het leger
en Martha. Wat in het begin aantrekkelijk en
spannend leek, blijkt uiteindelijk angstaanjagend: de verliefdheid gaat ten onder in een
zondige drift, het jongensachtige spel van de
militairen ontaardt in al te reele mensonterende praktijken.
In het begin leek de wereld aan de andere
kant erg aantrekkelijk. Het jongetje verlangt
naar een realiteit die hij niet kent, een wereld
van fictie. Zo is er de wereld van de wolken,
„violette luchtkastelen uit Duizend-en-eenNacht", die echter op het einde een dodelijk
onweer ontketenen. Er is de wereld van de
film, de romantische film waaruit Martha weggelopen lijkt. Maar uiteindelijk blijkt de realiteit een oorlogsfilm te zijn, inclusief foltering
en dood. De droom blijkt een nachtmerrie.
Het nieuwsgierige jongetje dat de echte wereld
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daarbuiten wilde leren kennen, heeft zijn les
wel geleerd: „De wereld moest nu maar eens
even ophouden met zich door mij te laten ontdekken." Hij wilde graag weten en ingewijd
worden, maar als het dan zover is, was hij liever onwetend gebleven.
Het symbool voor dit dubbelzinnige verlangen is de fotografie. Stijn gebruikt een oud
toestel van zijn vader om de mooie dingen vast
te leggen: Martha, de schoonheid van de omgeving. Maar algauw wordt hij gedwongen dingen te fotograferen die hij niet eens wil zien:
een jongen die vernederd wordt, een soldaat
die gepijnigd wordt. Hij had gehoopt dat hij
met zijn foto's kon stilzetten wat hem ontglipte: de blik van Martha, het gevoel van geluk en
geborgenheid. Maar hij ontdekt dat hij zo
meteen de gruwelen stilzet en voor eeuwig
bewaart. Op het einde vernietigt hij het filmrolletje en beseft hij dat het echte stilzetten
gebeurt door zijn geheugen en door de taal. In
zijn herinneringen en zijn verhalen zal de dag
van zijn inwijding eeuwig blijven bestaan:
„Als de laatste foto allang was vergeeld, zou
alles wat ik had gezien me nog altijd helder
voor ogen staan. En nog duidelijker zou ik tot
in lengte van dagen dat hoopje as zien dat
alleen uit een paar woorden en een gebaar
bestond."
Zijn initiatie laat hem toe de achterkant van
de dingen te zien: het onweer achter de wolken, de drift achter de verliefdheid, de agressie
achter het spel, de ontluistering achter de
schone schijn. „Een ding had ik vandaag ontdekt: achter het zichtbare alles steekt een verdoken alles dat niemand ziet maar dat wreed is
en zonder medelijden de wereld bestuurt." En
meteen ziet hij de oplossing voor deze ontnuchtering: liegen, verhaaltjes verzinnen. „Er
moest gelogen worden! Want als de hele wereld
het verdoken alles achter het zichtbare alles
zou zien, kroop iedereen bibberend van schrik
in de kelder, en viel het wiel van de wereld stil,
en de wereld zelf uit elkaar." De roman is
uiteraard zelf zo'n leugen, zo'n verhaal, dat
paradoxaal genoeg laat zien hoe de wereld uit
elkaar valt.
Erg origineel kun je dit alles niet noemen.
De inwijding van een jongetje is wel eerder
beschreven, vaak met soortgelijke middelen en
in soortgelijke decors. De typische Vlaamse
verteltrant is ook bekend, en botst op het al
even vertrouwde probleem: de geschreven taal

blijkt stroef, ze is niet altijd geschikt om de
volkse vertelling weer te geven. Tussen alle kapotte pompbakken, prijskampen en plezante
dingen lees je dan ook erg onvolkse formuleringen zoals: „waar ik Martha al aanwezig
wist" en „anders dreigden we al de pret te missen". Of halfslachtige beschrijvingen uit het
tussentaaltje, genre: „Dat was toch straffere
tabak vond ik."
Dat neemt niet weg dat Een lichtgevoelige
jongen een vakkundig geschreven roman is, die
met kleine ontsporingen grote resultaten weet
te bereiken. De symbolen zijn nogal duidelijk,
maar ze worden goed uitgewerkt. Het verhaal
is spannend en doordacht opgebouwd. Je kunt
dit bezwaarlijk een experimentele Van den
Broeck noemen, maar misschien heeft de auteur net als het jongetje ontdekt dat het nieuwe niet altijd het betere is.
Bart Vervaeck
WALTER VAN DEN BROECK,

Een lichtgevoelige jongen, De Bezi-

ge Bij, Amsterdam, 2001, 208 p.

Maria Dermoilt verdient beter

Maria Dermoilt-Ingerman (Pekalongan 1888 Den Haag 1962) heeft een klein maar schitterend oeuvre op haar naam: twee romans, Nog
pas gisteren (1951) en De tienduizend dingen
(1955), en een viertal verhalenbundels, gepubliceerd tussen 1954 en 1964. In het heldere en
ogenschijnlijk eenvoudige proza van haar verhalen over Java en de Molukken, waarin elk
woord telt en enorme diepten van gevoel en
betekenis kan oproepen, beoefent ze de kunst
der herinnering en schrijft ze over verlangen
en verdriet, liefde, medelijden en hartstocht gevoelens die tot inzicht verhevigd worden
door afscheid en verwijdering, door onbegrip
en wreedheid, of doordat ze botsen met gangbare codes en conventies. Vooral met De tienduizend dingen had zij eind jaren vijftig wereldwijd succes. Van haar in 1970 verschenen
Verzameld Werk kwam in 2000 de vijfde druk
uit, met een helder en informatief nawoord
van Kester Freriks.
Vrijwel tegelijk verscheen van Freriks een
nieuwe biografie van Dermoilt. Hierin volgt
hij „de sporen van haar leven, de huizen en
gebouwen uit haar tijd, waarvan sommige er
nog zijn, veel andere niet, archieven, dorpen
en steden zowel in Indonesia, Nederland als
Zwitserland, het handschrift van haar werk,
het werk zelf, documenten en foto's, gesprek-

ken met degenen die haar gekend hebben, hun
getuigenissen, brieven en een Lang verborgen
gebleven dagboek dat nooit eerder is onderzocht.
Freriks neemt de lezer mee naar de plaatsen
die met haar leven en haar werk verbonden
zijn: naar de baai van Ambon en naar Saparoea
in de Molukken, naar Batavia, naar Poerworedjo en Pekalongan, naar Semarang, Soerabaja, Djokjakarta en het Dieng-plateau op Java,
en na 1933 naar Den Haag, Merano, Arnhem,
Ambt Delden en Noordwijk aan Zee. We
leren dat zij tussen 1919 en 1924 als bibliothecaresse werkte in de pas geopende Openbare Bibliotheek te Semarang; maar ook hoe
diep en ver haar levenslange relatie ging met
haar Haarlemse jeugdvriend Aldert Brouwer.
Er wordt ruim geciteerd uit haar dagboeken
en verhalen, uit correspondentie met haar
familie, met haar uitgeefster bij Querido en
haar vertalers, met schrijvers (Johan van der
Woude, Hans Warren) en schrijfsters (Henriette de Beaufort, Margaretha Ferguson), met
vriendinnen uit Indie zoals mw. De LoosHaaxman en mw. Colenbrander-Pigeaud, en
met Indische jongens als Tjalie Robinson,
Rob Nieuwenhuys en Hein Buitenweg. De
laatste dertig bladzijden bevatten een informatief Naschrift en een Verantwoording, Noten,
Literatuur, en een Register op namen en titels. Het boek is aantrekkelijk vormgegeven
en op het stofomslag staat een foto van.
Maria Dermoilt met een grote foliant, mogelijk haar lievelingsboek, D'Amboinsche Rariteitkamer (1705) van Georg Rumphius, de
Indische Plinius.
Helaas echter bevat Freriks' boek erg veel
slordigheden. Hella Haasse's Oeroeg verscheen niet in 1949, maar in 1948. Willem
Walraven was niet „getrouwd met een inlandse huishoudster". Dermoilts jongere tijdgenoot Johan Fabricius (1899-1981) wordt verward met zijn vader Jan (1871-1964). Mr.
Dermoilt zou in 1930 als president van de
beide Hooggerechtshoven ook zijn „toegetreden tot de Raad van Nederlandsch-Indie,"
maar dat kon helemaal niet. Op p. 124 zegt
Freriks, dat de kleine Willem in De tienduizend dingen Himpies werd genoemd, „omdat
de Inlanders de w niet konden zeggen". Dit is
onjuist, net als zijn uitleg van de begrippen
„kasar" en „haloes". Op p.128 zegt hij dat
Himpies werd „vervloekt door de bibi omdat
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de grootmoeder de koop verijdelde". Ook dit
is een verzinsel van Freriks.
Een Leitmotiv in deze biografie is Freriks'
telkens terugkerende speculatie, tegen alle bekende feiten in, over het al dan niet „Indische
bloed" van Maria DermoUt. Alsof dit nu de
enige manier was om echt Indisch te kunnen
zijn en zij anders maar „een hooggeplaatste
totok" was, „niet echt in het land geworteld".
Indische mensen echter waren niet alleen
mensen van gemengd bloed, maar ook creolen, d.w.z. mensen van Europese komaf, die
daarginds geboren en getogen waren, en gevormd in dagelijks intiem contact met inheemse mensen en hun taal, gedrag en kledij,
cultuur, zeden en gewoonten, terwijl ze tegelijkertijd door en door Europees waren in sociale positie, scholing en ideeen. Het is jammer dat Freriks over deze Javaans-Europese
dubbelcultuur niet in Jakarta zijn licht is gaan
opsteken bij de dichter G.J. Resink (19111997), die uit ditzelfde milieu stamde. Hij had
hem dan kunnen vragen of Maria DermoUt,
toen ze in 1918-'19 in Djokjakarta woonde,
daar op visite is geweest bij zijn moeder, mevrouw Resink-Wilkens, en toen wellicht haar
befaamde collectie Hindoe-Javaanse oudheden heeft gezien die de archeoloog Stutterheim in 1934 heeft beschreven in het tijdschrift Djawa. Heeft DermoUt daar toen
het unieke kleine vroeg-oostjavaanse bronzen
beeldje gezien van een man, een vrouw en een
kris [sinds 1931 in het Rijksmuseum, inv. nr.
MAK 253], dat zo precies past bij haar later
geschreven „Dit is het verhaal van Oji"? En
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is het verhaal „De Kist", dat Dermoat in
1918 in Djokjakarta schreef, mogelijk geInspireerd door een pak nagelaten geschriften van
Resinks overgrootvader, de Javanoloog J.A.
Wilkens (1813-1888)?
Het zijn dit soort vragen en informatie die
men in deze biografie tevergeefs zal zoeken.
De Indische jaren van Maria Dermoin beslaan
ongeveer de helft van het boek, maar Indie
blijft puur een decor. Freriks' aandacht gaat
uitsluitend naar Maria Dermoilt en niet naar
de samenleving waar ze deel van uitmaakte.
Wel tekent hij haar intense liefde voor dit land
waar ze veel van haar verhaalstof vond, en ook
haar fascinatie met het voor-koloniale „oosterse" Oosten. Dit alles echter wordt niet
geplaatst in het kader van het Nederlandse
javanisme in het Interbellum, de diepe interesse bij de koloniale elite, waartoe zij en haar
man behoorden, in de aristocratische Javaanse
hofcultuur en haar culturele tradities. Het was
interessant en verhelderend geweest als Freriks
had uitgezocht hoe Dermoilts ideeen zich verhielden zowel tot dit koloniale javanisme alsook tot het streven van de nationalistische
leidsman Ki Hadjar Dewantoro (Soewardi
Soerjaningrat), die zich juist inzette voor een
modernisering van de eigen Javaanse cultuur,
los van het koloniale bestuur.
Freriks echter beperkt zich in zijn speurtocht geheel tot een denkbeeldig geheim Indie
en „een innerlijke geschiedschrijving, haar
persoonlijke en literaire weerwoord op het
afscheid en verlies van Indie". Letterlijk zegt
hij zelfs „Maria Dermoilt leefde buiten haar
tijd." Maar hoe kan hij dit waarmaken nu hij
haar tijd niet heeft onderzocht?
Ook wanneer we Freriks' boek lezen als
een literaire biografie die zich richt op het
werk van Maria Dermoilt, zijn er flinke leemten te constateren. Zeer zeker is het nuttig en
verhelderend dat Freriks natrekt hoe allerlei
gegevens uit haar leven - huizen, plaatsen, personen, voorwerpen, ervaringen, dingen die ze
had gezien - in haar verhalen en romans zijn
verwerkt. Zo slaagt hij erin van talrijke passages de bronnen te identificeren, bijvoorbeeld in het spoor van E.M. Beekman - van de Schotse professor in De tienduizend dingen. Maar
vaak blijft het bij dergelijke identificaties en
doet hij geen recht aan andere literaire aspecten van haar werk.
Maria Dermotit kende allerlei talen, oos-

terse en westerse, klassieke en moderne, en
was bekend met de literatuur in die talen. Dit
is van belang, omdat ze haar stof niet alleen uit
de werkelijkheid haalde, maar vooral ook uit
de literatuur. Ze was altijd aan het hervertellen
en herschrijven, ze maakte literatuur van verhalen, sprookjes, legenden, mythen en kronieken, vaak van voor en buiten de Nederlandse
koloniale aanwezigheid. Soms had ze die verhalen van iemand gehoord, vaak ook haalde ze haar stof uit de boeken van Valentijn
en Rumphius en uit de Javaanse hofkroniek
Babad Tanah Djawi, die ze zoals Freriks zegt
„op eigen wijze navertelde".
Het is daarom van groot belang om te
weten wat ze las. Inderdaad noemt Freriks
flink wat namen en werken van vooral Engelse
schrijvers zoals Aldous Huxley en Elizabeth
Bowen, W.B. Yeats, W.H. Auden, Ezra Pound
en T.S. Eliot. Maar de vele aanwijzingen voor
nader onderzoek die Van der Woude had gegeven in zijn biografie Maria Dermofit, de vrouw
en de schriifiter (1973), zijn lang niet allemaal
nagetrokken. Zo ontbreekt bij Freriks dat ze
haar stof ook putte uit Het eiland Seram en zijn
bewoners (1907) van Sachse en uit De Javaansche geestenwereld (1913) van Van Hien. Deze
laatste auteur wordt - ondanks de identificatie
in de Oostindische Spiegel (1972) van Rob Nieuwenhuys - door Freriks ook over het hoofd
gezien als model voor de „oude meneer" in de
bergen op Java in Nog pas gisteren. Voor de
Javaanse bronnen die Maria Dermoilt verwerkte, heeft Freriks geen gebruik gemaakt
van het onderzoek uit 1996 van Els Boogaerts,
en ook Pigeauds Javaansche Volksvertoningen
(1938) en de bloemlezing Volkspazie uit Indonesia (1952) van Braasem en Nieuwenhuys zijn
niet geconsulteerd.
Nergens ook traceert Freriks de literaire
genealogie van Maria Dermoilt binnen het
genre dat ze beoefende. Veelgelezen Indische
romans als Orpheus in de dessa (1902) van
Augusta de Wit en De Gouden Kris (1908) van.
Marie van Zeggelen blijven ongenoemd, evenals De Wits novelle over Georg Rumphius in
Gods Goochelaartjes (1932). Evenmin heeft hij
de eigentijdse literaire affiniteiten van Maria
Dermoilt in kaart gebracht, bijvoorbeeld met
Arthur Waley, de grote Engelse vertaler van
Chinese en Japanse klassieken, met Slauerhoffs oosterse verhalen en de Nouvelles orientales (1938) van Marguerite Yourcenar - een

internationaal gezelschap van schrijvers uit de
eerste helft van de eeuw, bereisd en bekend
met verre landen en literaturen, die daar hun
stof en inspiratie vonden voor een kunstig spel
van vertalen en herscheppen.
Nauwgezet onderzoek van al deze connecties en lagen in haar vertelkunst biedt scherper
zicht op de literaire creolisering en de buitenEuropese narratieve tradities die kenmerkend
zijn voor haar werk. Het veeltalige literaire
referentiekader van Maria Dermoilt komt echter bij Freriks niet goed uit de verf, en daardoor blijft ook onderbelicht wat zij ermee
deed, welke verhaaltechnieken zij hanteerde, en hoe ze de kunst beoefende van het
herschrijven, verhevigen en stileren, van het
vervagen en weglaten ook, waardoor herinneringen en gevoelens des te sterker worden
opgeroepen. Het is dit schrijverschap dat het
werkelijke geheim vormt van Maria Dermoia.
Reinier Salverda
Verzameld werk. Met een nawoord van
Kester Freriks, Querido, Amsterdam, 2000, 680 p. (Vijfde
druk).
KESTER FRERIKS, Geheim Indie. Het leven van Maria Derrnofit
1888-1962, Querido, Amsterdam, 2000, 357 p.
MARIA DERMOUT,

Nukkig alleen. Een roman-in-verhalen
van Stefan Hertmans
Als op de eerste dag beet Stefan Hertmans'
eerste prozaboek na zijn veelgeprezen Naar
Merelbeke (1994). „Als" - dat schept afstand.
De eerste dag zelf wordt als onbereikbaar
beschouwd, de mogelijkheid dat latere levensstadia (al is het maar op papier) daarmee vergelijkbare sensaties opleveren niet. De drijfveer
is niet weemoed om een verloren paradijs,
maar de alles ontregelende kick die bewijst dat
tussen droom en daad wetten noch praktische
bezwaren in de weg staan; daar werken de verhalen dan ook met een haast naturalistisch
fatalisme naartoe.
Hertmans spreekt zelf van een roman-inverhalen, en dat is een goede typering. Het
boek bestaat uit drie groepen van telkens drie
samenhangende verhalen. Qua protagonisten
en intrige sluiten die groepen niet op elkaar
aan, qua tijdsverloop wel. Het eerste deel behandelt, in terugblik, de kinderjaren van een
Vlaams jongetje, het tweede de middelbareschooltijd van een groepje puberale jongeren in
Gent, het derde het leven van een stel vervelende, welgestelde, naar seksuele opwinding
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Stefan Hertmans (°1951) Foto David Samyn.

verlangende volwassenen en hun dochter; via
de late jaren vijftig en de vroege jaren zeventig
zijn we dan in deze tijd aanbeland. Toch is het
niet zozeer die chronologie die het boek tot
een romanachtige eenheid maakt; dat komt,
behalve door talrijke kleine motiefjes, vooral
door een vergelijkbare gedrevenheid van de
personages. Eenmaal in de greep van een alom
heersende en onbeheersbare drang naar het
morbide, blijken individuele verschillen futiel
en doet psychologische waarschijnlijkheid niet
meer ter zake.
Het eerste verhaal mag nog betrekkelijk
rustig eindigen, van meet of aan is er al genoeg
onheilszwangere duisternis waarneembaar om
te mogen veronderstellen dat al het arcadische
op afstand blijft. Het jongetje om wie het gaat
vertoont weinig neigingen een aangepast, sociaal leven te willen leiden. Hij identificeert
zich met Karl May's Winnetou. „Onnadenkend leefde hij zich in de andere in, in die van
de overkant, de vreemdeling die een Roodhuid
was. Daar zat de opwinding, het echte, geheime leven, dat wat alleen hij wist. Hij identificeerde zich met de opgejaagde dieren, het yolk
van de snelogige zwijgers, de bewoners van
zandholletjes en holle bomen."
En alsof dat nog niet duidelijk genoeg was,
herhaalt de schrijver die intentie - die eerder
op het verlangen naar een solitair dan een solidair bestaan wijst - op diezelfde bladzijde nog
twee keer. „Bij wat niet op hemzelf leek - daar
wilde hij zijn. De angst voor eenzaamheid
werd een verlangen." Op hun eerste televisietoestel hoopte hij, haast tegen beter weten in,
„tenminste een Blimp van dat andere" te zien
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verschijnen. Maar in dat verlangen wordt hij
door zijn schoolmakkers alleen maar gehinderd; hij ontwijkt hen en loopt bij voorkeur
„nukkig alleen" verder. Begrijpelijk, tot op
zekere hoogte, dat hij bij het schooltoneel de
rol van boef op zich neemt en dan, in extase
van zijn vriendinnetje Ida, uit zijn rol valt en
haar in een duizeling van geluk bijna wurgt.
„Ida sperde de ogen wijd, haar verbijsterde
blik liet me los, haar armen hingen slap en
teder langs haar lijf; we zonken dieper in koel,
zwart slik, en toen ik mijn hoofd dichterbij
bracht om haar te kussen tussen neus en lippen, voelde ik een dreun die als een witte vlam
in mijn ogen sprong."
Daarmee is de toon gezet. De extatische ervaring waar deze meerkoppige buitenstaander
op uit is heeft een nadrukkelijk immorele, pathologische, criminele, pornografische kant.
Dat geeft dit boek een sterk eigentijds, ik zou
haast zeggen postmodern (vooral aan Bataille
herinnerend) karakter. Toch maakt het zeker
geen gemakkelijke indruk van „eigentijdsheid", althans niet in stilistisch opzicht. Hertmans heeft eerder een afkeer van de vlotte pen,
van alles wat zweemt naar een al te journalistieke verleidingskunst. In zijn proza vallen gaten, zitten duistere plekken, worden regieaanwijzingen meestal overgeslagen. Hij schrijft
heel precies, is sterk in het verwoorden van
zintuiglijke waarnemingen, van nauwelijks benoembare, diffuse en vluchtige sferen, stemmingen, sensaties. Wat de personages beweegt
mag niet altijd even duidelijk zijn, meestal weten ze het ook zelf niet, in de evocatie van die
duistere drang, die half sacrale, half criminele
bedwelming is Hertmans allesbehalve vaag en
zweverig. Wat mij betreft ligt de onbetwistbare
kracht van het boek op dit stilistische vlak.
Minder sterk, zelfs nogal clichematig is
Hertmans als het op de schildering van een
„milieu" aankomt. De scholieren in het tweede deel bij voorbeeld voldoen tot in de details aan het gangbare beeld van pesterige,
hondsbrutale en „opstandige" jongelui van die
tijd, zij het dat ze onwaarschijnlijk ver gaan in
hun intimiderende en agressieve gedrag. Hun
leraar Latijn - Keyzer - laat zich alles welgevallen, van de oeroude grap van het op de uiterste
rand van een verhoging gezette bureau, dat er
dan bij de geringste aanraking afvalt, tot en
met de grofste seksuele agressie. Die valpartij wordt bewerkstelligd door bruine zeep

(„Bruine zeep" is ook de titel van dit tweede
deel), die trouwens op net te veel andere cruciale plaatsen voor stevige uitglijers zorgt, onder meer als Keyzer zich uit de greep van de
jongens heeft bevrijd en op zijn vlucht een
dodelijke val maakt van een trap.
Als op de eerste dag laat mij met ambivalente gevoelens achter. Hertmans' figuren zijn
cliche-buitenstaanders wier „altijd klaarstaande perverse fantasieen" in hoge mate voorspelbaar en dus nogal vermoeiend zijn. Al die treurigheid wordt opgediend in een zeer beheerste,
koele, esthetiserende stijl die niet zelden neigt
naar het pathetische, het verhevene, het aanstellerige. Die stijl heeft altijd iets superieurs,
iets van het jongetje dat „nukkig alleen" wil
lopen. En die is ongeschikt, want te hoogdravend om minder artificiele, alledaagsere vormen van (zelf)verlies, mislukking, geluk en
vertwijfeling onder woorden te brengen.
In Naar Merelbeke wordt de verteller door
zijn moeder ook al „komediant" en „aanstellerke„ genoemd, maar daar vond ik dat niet
hinderlijk. De ironie is er van een grote subtiliteit, heeft minder de functie zich van de
beschreven kindertijd te distantieren dan die
op lichtvoetige, blasfemische, niet-sentimentele, maar liefdevolle manier te benaderen. In
Als op de eerste dag heeft het aanstellerke naar
mijn gevoel teveel van zijn dubbelzinnigheid
verloren, is hij teveel een volwassen aansteller
geworden die zelfs in zijn opperste extase alles
op afstand houdt. Knap geschreven, dit boek,
maar het laat me tamelijk Siberisch.
Cyrille Offermans
STEFAN HERTMANS,

Als op de eerste dag, Meulenhoff, Amster-

dam, 2001, 190 p.

Perifeer en efemeer
Aan het begin van het derde millennium

zijn de verzamelde gedichten verschenen van
G.J. Resink (Djokjakarta 1911 - Jakarta 1997),
de laatste dichter in Indonesia die zijn poezie in
het Nederlands schreef. Deze dichter „op de
breuklijn" was de grootste van alle „Indische"
dichters. Het stemt dan ook dankbaar dat zijn
poetisch oeuvre nu te verkrijgen is in een
blauwgrijs boekdeeltje, dat, in zijn fraaie klassieke vormgeving, een „must" is voor de
boekenkast van poezieliefhebbers en belangstellenden in de Indonesische archipel. De gedichten zijn op voortreffelijke wijze bezorgd
door Bert Paasman, die tevens een verhelde-

rend nawoord schreef. Uit Paasmans verantwoording blijkt, dat Resink de verzameluitgave
van zijn poezie met de nodige onthechting tegemoet zag. Deze houding past bij het Javaanse
levensgevoel van de oud-medewerker van Ons
Erfdeel: het leven is voor de Javaan „even langskomen om wat te drinken". In het licht van de
eeuwigheid is de menselijke activiteit op aarde maar heel betrekkelijk. Ook in de gedichten is deze gedachte meermalen terug te linden, en de titel Perifeer en efemeer is er een
illustratie van; Verzamelde gedichten betekent
niet „Volledige gedichten", zoals de Verzamelde gedichten van H. Marsman ook niet zijn
volledige poetische oeuvre bevatten. Er valt
misschien nog wel een bibliofiel uitgaafje samen te stellen van die gedichten van Resink die
niet door zijn strenge selectie heen kwamen:
alle verzen in de verzameluitgave moesten eerder gepubliceerd zijn, wat inhield dat ze het
stempel van goedkeuring hadden ontvangen
van gekwalificeerde „keurders". Het nawoord
van Bert Paasman maakt niettemin nieuwsgierig naar de „kwintijnen" (met rijmschema
aaaab) die Resink in zijn laatste levensjaren
schreef en waarvan er hier een wordt geciteerd.
Perifeer en efemeer telt drie afdelingen. De
eerste twee zijn identiek aan de verzamelbundel Kreeft en steenbok (1963) en de bundel
Transcultureel (1981), de derde afdeling, Efemeer, bevat 26 na 1981 in tijdschriften gepubliceerde gedichten. Alles bij elkaar zijn er 198 gedichten afgedrukt, die door hun kwaliteit wat
mij betreft meer dan genoeg zijn „voor de
rechtvaardiging van een bestaan". Elke lezing
van Resinks poezie brengt weer nieuwe schatten aan het licht. Mijn voorkeur gaat uit naar
de sonnetten, die door hun formele tweedeling
de ideale uitdrukkingsvorm zijn voor de dualiteit van Resinks persoonlijkheid, zijn zweven
tussen aards en hemels, laag en hoog, „demonenzee en godenberg", erotiek en mystiek.
Menig gedicht uit de eerste afdeling brengt ons
een overpeinzing door een brok natuur (een
betoverde inham, de Soendatrog of een heuvelmeer), dat gepersonifieerd wordt voorgesteld.
Zo mijmert de „Soendatrog" over
die mens met zijn gedachten,
die me overvaart tot in zijn zwartste nachten
en mij - die ganse platten kan ontwrichten doorgronden zal tot in mijn diepste schacht
en al mijn schatten vangt in zijn gedichten.

Han Resink (1911-1997).

In het vers „Oude badplaats" is de natuur,
in casu de bron waaruit het water opwelt, de
alles overheersende oerkracht waar alles aan
ondergeschikt is: dieren, mensen, maar ook
alle voortbrengsels van de mens zoals beeldhouwwerk en religieuze voorstellingen:
1k zwem voluit in baden van godinnen,
oermoeders, hemelnimfen en de zon
en wat zich meer zo liet verleiden binnen
al het rijk beeldhouwwerk om deze bron,
die er lang was voor de cultuur began
hem voor haar vreemde doeleinden te winnen
en die nog vloeien zal nadat de zinnen
waarin dit vers zich op zijn bron bezon
met alle aartsmoeders en halfgodinnen,
badnimfen, vlinderslagen, waterspinnen
en maanvissen verloren zullen ztin gegaan...

Ondanks zijn nietigheid in het geheel van
de kosmos, is de mens toch degeen die door
zijn scheppingsdrift zin geeft aan die kosmos,
of hij dit nu doet door het land te bewerken,
aan de goden te offeren of zijn esthetische ontroering in een versje te gieten. Resinks gedichten, met name de in Indonesia gesitueerde
gedichten, laten een uiterst beweeglijke wereld
zien, een landschap waar het krioelt van mensen en dieren, „waarin bemind is en geleden, /
waarin gebeden is tot goden" („Heuvelmeer").
Het meest dynamisch zijn de door Bali geinspireerde gedichten: dans, muziek en erotiek
zijn een werveling*van levensvreugde. Toch is

ook bier de tegenkracht aanwezig: het sonnet
„Djangir" eindigt in het sextet met een overgave aan de zinnen en de schoonheid, maar in
het octaaf wordt de noodzaak tot beheersing
geformuleerd:
[...] hoe men zich geven
moet, maar nooit helemaal, hoe men wel beven
lean van ontroering, doch, op de vorm bedacht,
de hartstocht door een gouden huid moet zeven
tot zweetglans, oogopslag en pradadracht.
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Getemperde hartstocht

In de latere poezie krijgt de beheersing een
steeds grotere rol toebedeeld, en uiteindelijk gaat
de ascese overheersen. Het darwinistische nihilisme dat altijd al achter de godenbergen schuilging, wordt nu ongemaskerd beleden in ironische puntdichten. Een voorbeeld is „Afvaart",
dat wrang aandoet, maar waarvan het uitgangspunt een filosofisch doodsverlangen is:
Wat zal het rustig zijn op die brancard
en op de snljtafel, in de afvoergoot
en het riool daarna en dan in zee,
voorbij mijn leven en voorbij mijn dood.

In andere gedichten wordt de stilte beleden
als een muziek der sferen. Het mooiste in die
laatste periode vind ik de gedichten vol spot en
zelfspot waarin Resink zich vrolijk maakt over
de „beestenbende" van de consumptiemaatschappij („Safaripark Tjibeureum") of zich
bepaalt tot de intieme wereld van het platje
van het paviljoen waar hij woonde in Jakarta,
zijn verwilderde Javaanse tuin en zijn eigen
ik dat zich „vegetatief zacht" inspint. Resinks
gedichten vormen een eigenzinnige microkosmos vol juweeltjes die bij zorgvuldige lezing de
liefhebber hun schittering prijsgeven.
Kees Snoek
G.J. RESINK,

Perifeer en efemeer, Querido, Amsterdam, 2001,

240 p.

Zijn andermans bestaan

Jo Gisekins poezie is sinds haar debuut, Een
dole speelgoedvogel (1969), ingetogen, eenvoudig, romantisch-klassiek. De negentien gedichten in haar jongste bundel, Dubbelfuga. Van leven, liefde en lijden, zijn in een gelijkgestemd
integer register geschreven, ofschoon de sobere

zegging bier is ingeruild voor een onrustige opeenvolging van vaak subjectloze zinnen en
strak samengehouden woordgroepen. De existentiele thematische lijn die door haar poetische oeuvre heenloopt, wordt in Dubbelfuga
verruimd met een nieuwe dimensie. In de alom
geprezen bundel De tuin van Catherine (1992)
trachtte de dichteres al een concreet voorval of
een bijzondere ervaring in een breder, universeel perspectief to plaatsen. Die verschuiving
van het particuliere naar het algemene manifesteerde zich niet alleen in de afzonderlijke gedichten; ook in de bundelcompositie zelf kon
de lezer een soort tegenbeweging registeren:
de objectiverende beschrijving spitste zich als
maar meer toe op het dichtende ik. De algemeen-menselijke ervaringen drongen zich in
toenemende mate aan het dichtende subject
op: het universele kreeg, kortom, een meer
persoonlijk belang, of beter: werd op de persoonlijke ervaringswereld betrokken.
In Dubbelfuga merken we een gelijkaardige
beweging. In het gedicht „Tegenzet" van de
openingsafdeling „Minnen", waarin liefde,
gedeelde tederheid en lichamelijk verlangen
centraal staan, worden de onpersoonlijke aanduidingen „we" en „de ander" na het scharnierpunt (in regel 19) vernauwd tot een persoonlijker, meer ik-betrokken wereld. Dan
„ben ik jouw tegenzet". Ditzelfde procede
vinden we terug in de afdeling „Baren". In het
gedicht „Moeder" manifesteert zich de perspectiefwisseling in de derde strofe. We citeren
de tweede en de aanvang van de derde strofe:
Moeder en kind raken elkaar. Het hart
met de afdruk op het ander is meer dan
genoeg.
Nu je er bent tegen mij aan, herken
ik het eigen gezicht.

Zoals gezegd, maakte Gisekin in De tuin
van Catherine al gebruik van die filmische, inzoomende techniek. De existentiele, universele thema's over liefde, vergankelijkheid en
dood zijn ook in de drie eerste afdelingen van
de jongste bundel verwerkt, maar worden vervolgens in een opmerkelijk tegenlicht geplaatst. In de vierde afdeling „Spelen" staan
immers het illusiespel en de droom centraal.
Actrices, trapezisten, clowns, dansers, ballerina's spelen gedurende een moment een rol; ze

in de natuur, uit het ronddraaien „in steeds
dezelfde voren" to stappen. Het voorgeprogrammeerde circusdraaien wordt tegenover de
schoonheid van de natuur geplaatst, het levenspatroon tegenover „la comedie". Het motto
van Camus dat aan de slotafdeling voorafgaat, luidt dan ook: „Pour vivre dans la verite /
jouez la comedie".
De gedichten van Gisekin worden vaker
gedragen door een inhoudelijke tegenstelling.
De eenzame, melancholische clown
glimlacht in een
spiegel naar zijn andermans bestaan

1...1
Vol deernis naar een ander voortbestaan
trekt hi j de tabberd uit.

Jo Gisekin (°1942).

ontdubbelen zich pas na hun act. Ze vluchten
als het ware voor dat ene ogenblik in een andere gedaante. Het fugatische karakter van de
bundel is al prominent aanwezig in de eerste
drie afdelingen: met kleine variaties wordt
telkens weer een gelijkgestemde melodie ten
gehore gebracht. De geboorte, het tedere liefdesspel, het moederlijke geluk, de vaderlijke
trots, de berusting van de terminale patient
zijn de onderwerpen die in verschillende gedaanten worden beschreven. In de slotafdeling wordt vooral gefocust op het dubbele karakter van de spelende mens, hoewel ook bier
de fugatische opbouw opvalt. In „Trapezist"
hangt een niet nader omschreven individu
(„het hoofd", „de romp") in het ijle, tussen
„het touw en de mat": „Dit is een manier van
verdwijnen". Die dubbelheid, de verhulling
van het ik in een „andermans bestaan" (zoals in
„Clown"), kan een vorm van escapisme zijn: de
personages willen uit de beklemmende, niet to
ontkennen levensgang van geboorte, liefde, aftakeling en dood stappen. Al is het maar voor
een tijdloos moment. Ditzelfde motief is overigens ook verwerkt in de afdelingen „Minnen"
en „Baren", waarin het geluksmoment van de
tijdelijke vereniging met respectievelijk geliefde
en kind staat tegenover de vergankelijkheid,
eenzaamheid en het illusieloze einde in de afdeling „Lijden". In „Circuspaard" tracht het ik,
dat ontroerd raakt door de ongedwongenheid

Een gelijkaardige dubbelheid (of ontdubbeling), maar toch ook net iets anders (en dus
fugatisch), lezen we in „Ballet" en „Dans": De
gracieuze bewegingen van de danseres, de lenige oefeningen in evenwicht, contrasteren met
de pijn in de slotregels:
Wanneer ze wakker ligt is
pijn haar strakste koord.
Wie sleept haar voort?

In Dubbelfuga vielen tegen de achtergrond
van Gisekins vroegere, vormbeheerste publicaties de talrijke subjectloze, elliptische zinsconstructies op: in een soms hortend, meestal
staccato-ritme worden de registrerende passages aan elkaar geregen. In deze bundel lijkt de
dichteres een eind verwijderd van de sobere,
beheerste, vormvaste signatuur in dat vroeger
werk. Die gefragmenteerde of weinig coherente opsomming van observaties, van onopvallende details die in een breder perspectief worden geplaatst, sluit aan bij de lichtvoetige toon
die de meeste gedichten karakteriseert: Gisekin schildert geen portretten, ze besteedt in
haar minutieuze registraties vooral aandacht
aan de dissonanten die de kijk op de moederen vaderfiguur, de geliefde, het kind, de stervende wijzigen. Op die manier wordt het alledaagse van haar gewone onderwerpen toch
ook weer bijzonder. De klemtoon die op het
registreren zelf ligt, heeft zich vertaald in de
gebruikte metaforiek: talrijk zijn de ruiten en
ramen (in de eerste twee afdelingen zijn de gordijnen opengeschoven, in de reeks over ziekte
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en dood zijn ze weer dichtgetrokken) en alle
(werk)woorden die met de kunst van het observeren kunnen worden geassocieerd.
Dubbelfuga is geschreven bij achttien tekeningen van de Antwerpse kunstschilder en tekenaar Karel Roelants. In een „In memoriam"
wordt voorgesteld de bundel onder andere als
„een postuum eerbetoon aan de kunstenaar, en
groot tekenaar en een groot humanist" te lezen. De reproducties uit de existentiele cyclus
Miserere (1980-1993) reduceren de interpretatie
van Gisekins gedichten vaak. Soms lijken de gedichten uitsluitend toegespitst op het tekenwerk, of de lezer leest te eenzijdig met het beeld
voor ogen, terwijl die sterk doorleefde, empathische poezie veel rijkere mogelijkheden
biedt. Dat de gedichten soms balanceren op
de grens van het cliche of de sentimentaliteit
heeft alles te maken met de weinig bijzondere
thematiek. De wijze waarop de thema's stilistisch en beeldend worden vormgegeven, in tegenstellingen, verdubbelingen, lichte variaties
en perspectiefvernauwingen, is op zijn minst
technisch verfijnd te noemen. De manier waarop het leven, de liefde en het lijden invoelend
zijn verbeeld en het gebruik van een dwingend
ritme maken van Dubbelfuga toch wel een indringende gedichtenreeks.
Yves T'Sjoen
JO GISEKIN, Dubbelfuga.

Van leven, liefde en lijden, Lannoo,

Tielt, 2000, 51 p. (met tekeningen van Karel Roelants).

Willem Walraven spreekt voor zichzelf

Het is een netelige kwestie: welke schrijvers
verdienen een biograaf? Of, beter geformuleerd wellicht: welk schrijverschap rechtvaardigt een biografie? Dat van de gecanoniseerde
reuzen natuurlijk, dat lijdt geen twijfel. Maar
hoe zit het met de auteurs van het tweede en
derde garnituur? Met de writer's writers, die
nauwelijks een publiek bereiken? Of met de
schrijvers-van-alledag, die de chroniqueurs zijn
van hun eigen leven en die zich ophouden in
de periferie van de literatuur?
Willem Walraven, over wie Frank Okker
enige maanden geleden de biografie Dirksland
tussen de doerians publiceerde, hoort, met respect, tot de laatste categorie. Hij werd in
1887 geboren op het streng-protestantse eiland
Goeree-Overflakkee, ontwikkelde er een sterke afkeer voor rangen en standen, emigreerde
moederziel alleen naar Canada maar keerde al
snel platzak naar zijn ouders terug, werd door

Willem Walraven (1887-1943).

zijn moeder naar Nederlands-Indict gestuurd,
waar hij, na een weinig succesvolle carriere als
militair, boekhouder en vakbondsman, uiteindelijk in de journalistiek terechtkwam.
Vanaf toen, in 1931, begon Walraven naam
te maken. Voor De Indische Courant schreef hij
enkele jaren hoofdartikelen, columns en boekbesprekingen - in zeer hoog tempo, want hij
had inmiddels een Soendanese vrouw en maar
liefst acht kinderen te onderhouden. Terug
naar Nederland kon hij, ondanks zijn steeds
sterker wordend heimwee, niet: zijn bescheiden inkomen ging volledig op aan zijn omvangrij ke gezin.
En zo werd Willem Walraven een gevangene van de kolonie. Nee, hij droomde er niet
van zich opnieuw te vestigen in zijn gehate
geboortedorp Dirksland. Wel verlangde hij
ernaar de koele Hollandse wind nog eens om
zijn hoofd te voelen, de geuren van zijn jeugd
weer te ruiken, een knuistvol vette schar, zijn
lievelingsvis, te eten - maar de scharren die zijn
behulpzame zuster hem vanuit Nederland per
postpakketje stuurde, kwamen na de dagenlange zeereis meestal stinkend en bedorven in
Walravens woonplaats Blimbing aan...
In De Indische Courant schreef Walraven met
regelmaat over dergelijke kleine tegenslagen, en
daarmee over de tragiek van de westerling in de
kolonie, die leeft in het niemandsland tussen
twee culturen en daardoor nergens werkelijk
thuis is. Ook de vele brieven die Walraven aan
familie en vrienden in zijn land van herkomst

schreef, en waaruit een selectie in 1966 postuum gepubliceerd werd, getuigen van grote
weemoed en diep verlangen naar een voorgoed
verloren tijd. Samen vormen ze een indrukwekkende getuigenis van een „ballingschap" in
de tropen, een ontroerend beeld bovendien van.
een Nederland dat alleen nog in Walravens herinnering bestond.
De biografie die Frank Okker over Willem
Walraven schreef, is voor een groot deel gebaseerd op deze brieven, al citeert Okker er nauwelijks uit - en dat is jammer, want de journalist-in-den-vreemde is beslist een boeiender
stilist dan zijn biograaf. Die registreert, administreert en archiveert zorgvuldig, maar groots
en meeslepend wil het niet worden: Walraven,
springlevend in zijn brieven, is bij Okker dood
en reeds Lang begraven.
Hoewel een schrijver niet verantwoordelijk
mag worden gesteld voor de reclametaal die zijn
uitgever achterop boeken afdrukt, wekt de ronkende mededeling dat deze biografie „het tumultueuze leven van Willem Walraven (schetst)
tegen de achtergrond van de Nederlandse maatschappij en de koloniale samenleving in Nederlands-Indie" dan ook enige verbazing. Want
zo ambitieus is Okker helaas niet geweest. In
Dirksland tussen de doerians volgt hij tamelijk
braafjes Walravens levensloop tot aan diens
dood in een Japans interneringskamp in 1943.
Hij slaagt er allerminst in te verklaren waarom
juist dit schrijverschap uit dit leven, uit deze samenleving voort kon komen, sterker: het is een
vraag die de biograaf zich in het geheel niet
heeft gesteld. Beter is het daarom Dirksland tussen de doerians een biografische schets te noemen - maar dan dringt de vraag zich op: wie is er
met zo'n schets gediend?
Het blijft een netelige kwestie: welke schrijvers verdienen een biograaf, welk schrijverschap rechtvaardigt een biografie? Pasklare
antwoorden zijn niet te geven - het is de biograaf immers die zijn lezer moet overtuigen
van de noodzaak van zijn boek. En dat is wat
Okker nalaat te doen: zijn lezers te laten zien
dat Walravens schrijverschap rijk genoeg is
voor een biografie. Wat er aan boeiends over
zijn leven te melden viel, moeten we concluderen, is door Walraven zelf al op schrift gesteld.
En dan mooier.
Annette Portegies
FRANK OKKER,

Dirksland tussen de doerians, Uitgeverij Bas
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Alles is natuurlijk echt

Om de werkelijkheid te kunnen interpreteren, moet het menselijk brein in de eerste
plaats een hoop informatie negeren. Wat
iemand ziet of hoort of voelt, blijkt in grote
mate afhankelijk van wat hij, al dan niet bewust, niet ziet en hoort en voelt. Zo ontstaat
het beeld van de werkelijkheid dankzij de
negatie van (een groot deel van) diezelfde werkelijkheid. Om pragmatische redenen wordt
dat besef meestal verdrongen. Mensen vergeten graag dat hun interpretatie van de werkelijkheid steeds een constructie is.
Veel schrijvers doen daarentegen niets liever dan spelen met alle gradaties tussen werkelijkheid en constructie. Ze gaan op zoek naar
nieuwe invalshoeken om dit eeuwige probleem te belichten, in de hoop ooit een vinger
achter de schermen van de fictie te krijgen. Zo
willen ze de hand leggen op de „echte" werkelijkheid, puur en zonder enige vorm van compromis. Sommige schrijvers doen dat door de
opbouw van hun tekst zo transparant mogelijk te maken, en zo de lezer te misleiden.
Anderen vestigen juist de aandacht op de constructie. Ze maken literatuur die lijkt op het
Centre Pompidou in Parijs, een binnenstebuiten gekeerd gebouw, waar de kabels en buizen
alle aandacht opeisen.
In zijn nieuwste roman, Acacialaan, gaat
Koen Peeters op zoek naar een andere oplossing. Zijn hoofdpersonage zet zich of tegen
het postmodernisme, want daarin „willen ze
per se schrijven over schrijvers en alles deconstrueren: dat is vooral verwarrend en vermoeiend." Peeters gaat niet op zoek naar een
opzichtige structuur, maar hij maakt zijn literaire vorm ook niet onzichtbaar: hij creeert
op inhoudelijk vlak een transparantie die zo
doorzichtig is dat ze toch weer opzichtig
wordt.
Dat gaat zo: in 65 korte stukjes flaneert de
ambtenaar Robert Marchand, bekend uit eerder werk van Peeters, door de straten van Antwerpen en Brussel. Hij bezoekt locaties die
een belangrijke rol hebben gespeeld in de
levens van de grote namen uit de Vlaamse
literatuurgeschiedenis - Gezelle, Boon, Claus,
Gilliams - en komt zo terecht in een verwikkeling van literatuur en werkelijkheid.
Marchand koopt Villa la Chasse in de
Koningin Elisabethlaan. Ooit was die eigendom van Maurice Gilliams. Hij weet zijn

Koen Peeters ( 0 1959) Foto G. Campens & K. Kuypers.

handschrift echter zo te manipuleren dat zijn
adres op de Kapellekensbaan lijkt. Want meer
dan voor de aristocratische dichter Gilliams
voelt hij bewondering voor de gevelschilder
uit Erembodegem, die zijn boeken schreef
„gelijk een kuip mortel die van een stelling
valt". Acacialaan heeft dan ook een structuur
die erg doet denken aan Boons De Kapellekensbaan. De korte stukjes waaruit het boek
bestaat, worden door verschillende personages
geschreven en becommentarieerd. De opvolgers van de kantieke schoolmeester en mossieu
colson van tminnesterie wandelen niet binnen
in de schrijfkamer van Marchand, maar kraken zijn computer en manipuleren zo de
roman-in-wording. Tijdens hun elektronische
conversaties loopt de lay-out van de tekst in
het honderd, zodat het scherm opeens lijkt op
een gedicht van Paul van Ostaijen. In een mailtje schrijft de vastgoedmakelaar Tony over de
roman van Marchand: „Ik kon er gewoon bij,
literatuur interesseert me. Zoals jij mij typeerde, was dat grappig gedaan. Ook leuk hoe jij je
straatnaam anders kunt schrijven. (...) Je nihilisme vond ik minder, ik heb een zin doorgestreept." Dat is niet toevallig een zin die naar
Boon verwijst. Net als Boon maakt Marchand
in veel opzichten een refs van nihilisme
naar realisme en terug. Tegen beter weten in
klampt hij zich vast aan kunst. Het is een van

de laatste mogelijkheden om daarin een ongrijpbare vijand mee te lijf te gaan. Hier volgt
een citaat met de daarin doorgehaalde zin:
„Iedereen is hard en bezeten bezig. Literatuur,
iedereen houdt ervan maar het helpt niet
meer: omdat hct lcvcn gccn zin hccft."
Ondanks die zinloosheid breekt Marchand
zich het hoofd over honderdzeventig existentile vragen, „frequently asked questions," als:
„Hoe kun je schrijven zonder de werkelijkheid kaal te plukken?" en „Mogen we personages verwarren met mensen?". Aan het eind
van het boek haken die vragen in elkaar zoals
alle heterogene onderwerpen uit de afzonderlijke fragmenten dat doen. Dan blijkt dat de
mens niet alleen veel elementen uit de werkelijkheid negeert, maar ook uit de fictie. Wat
aanvankelijk een min of meer willekeurige
aaneenschakeling van kabbelende fragmenten
leek, wordt in de loop van de roman een cocktail van motieven, een woekerend mozalek van
de meest uiteenlopende brokstukken uit de
actualiteit. De memoires van Marchands zieke
vader, de witte mars en het aanspoelen van een
Noorse vinvis op het strand van Oostende vermengen zich dan met bibliofiele weetjes over
het werk van Boon en Claus, of met teruggevonden zendapparatuur uit de koude oorlog.
„Kunst is een restwaarde," zegt Marchand, en
kan elk gegeven als uitgangspunt kiezen. Daarom is het absurd een grens te willen trekken tussen echt en vals: „alles is natuurlijk
echt. Alles is bruikbaar om een kunstwerk te
reconstrueren." Vanuit die visie kan Marchand het niet laten om het oeuvre van Gilliams naar eigen goeddunken aan te vullen en
in het AMVC te deponeren. Hij vervalst
manuscripten en „vindt" nieuwe in de verborgen hoeken van zijn villa. Zo ontstaat het apocriefe gedeelte van een oeuvre.
Hoe wankel fictieve constructies kunnen
zijn, blijkt wanneer de Koningin Elisabethlaan
wordt omgedoopt tot Acacialaan, een naam
die onmogelijk tot „Kapellekensbaan" te manipuleren is, en zo een illusie doorprikt. Wint
de realiteit het hier van de fantasie, dan geldt
voor de volledige roman eerder de omgekeerde beweging. Hoewel de werkelijkheid nadrukkelijk haar plaats opeist, krijgen ook de
meest actuele onderwerpen in dit boek meteen het patina van de kunst over zich. Peeters
slaagt erin om een overvloed aan feiten om te
smelten tot een collage van fictie waarin elk

element een functie krijgt. „Sommige dingen
in dit boek zijn echt," klinkt het in de laatste
regel van het nawoord, „en andere niet". Er
zijn maar weinig romans waarop die uitspraak
niet van toepassing is. Maar er zijn wellicht
nog minder boeken die er zo expliciet aanspraak op kunnen maken.
Gwennie Debergh
KOEN PEETERS,
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Weerwerk tegen het dodelijke zwijgen

Koen Stassijns tast in zijn nieuwe bundel
Zwijghout de mogelijkheden en onmogelijkhe-

den of van het zwijgen. De zes onderdelen van
de bundel behandelen motieven als „De reis",
„Een vrouw en een man" en „Huiselijke taferelen", maar in allemaal wordt de isotopie van
het zwijgen en het spreken gebruikt, die in het
eerste deel „Zwijghout" centraal staat. Die
eerste zes gedichten uit de reeks „Zwijghout"
vervlechten op complexe wijze de motieven
taal, natuur en erotiek. Een „ik" en een „zij"
strijden om het woord: „Ik zag hoe haar lippen mijn zinnen gelastten". „Zinnen" verenigt als woord de motieven van taal en erotiek, en dat is in feite ook met „lippen" zo.
Natuur en schrijven worden dan weer verbonden in een woord als „veer": „Toen streek haar
hand een veer op me". Stassijns maakt veelvuldig gebruik van woorden die verschillende,
soms tegenstrijdige betekenissen bijeenbrengen. Ook laat hij heel wat komma's weg, zodat
woorden die daardoor gescheiden zouden
worden nu ook elkaar nabijheid en betekenis
verlenen. Zo bijvoorbeeld uit de eerste cyclus:
„want een tak verloochent zijn blad / nooit de
loot een boom nooit het hout." In datzelfde
gedicht komt het ook een paar keer voor dat
een woord in verschillende zinnen tegelijk
moet functioneren: „en blies ze / als had ze
adem te over het jaagpad" of: „Een glimlach
zo broos als het waas / rond geheimen druppelde uit haar/oog in het mijne bloedde de
vlag." (cursivering van mij). Die vormelijke
scheidingsangst heeft zijn weerslag ook op
thematisch vlak. Deze gedichten vermengen
verschillende motieven tot een niet meer uiteen te rafelen geheel, tot een thematische brij.
Bovendien gaat deze gebonden poezie ook
over binden en verbondenheid: tussen man en
vrouw, schrijver en taal, vader/moeder en
zoon enz. Stassijns gebruikt het woord „dich-

Koen Stassijns (°1953) Foto Willy Dee.

ten" soms in de dubbele betekenis van toedoen en schrijven, en past die betekeniscoincidentie ook toe: hij dicht de gaten. Vandaar ook
zijn voorliefde voor „wit" en „sneeuw": de
sneeuw vult alles op, verbindt alles met alles in
een wit geheel, maar het witte staat tegelijk
voor de leegte, het „niet".
Stassijns zoekt dus verbondenheid: „Ik
vaar al jaren naar je uit". Die verbondenheid
zoekt hij op alle niveaus en krijgt hier en ook
op andere plaatsen zelfs een religieuze dimensie: „En zeg me wie, / wie houdt ons vast als
ieder tot weldra / vergaat in een voortvarender vaarwel?" De dichter verlangt hier naar
iemand die ons vasthoudt wanneer „tot weldra" overgaat in „vaarwel". Hij wil een houvast tegen het verglijden van de tijd, die aan het
samenzijn ooit een einde maakt. Hij verlangt
naar een eenheid die boven de tijd staat. De
tijd, de beweging, het onvaste worden in dit
gedicht door Stassijns verbeeld met scheepsmetaforiek (varen, vergaan, voortvarend, vaarwel), een typisch voorbeeld van Stassijns'
creatieve woordgebruik. Zijn scherpe zin voor
homonymie en etymologie verzandt echter
soms in woordspelletjes en spitsvondigheden
die weinig meerwaarde toevoegen aan de poezie en eerder ergernis wekken. Dat is jammer
want de vaak mooie beeldspraak waar Stassijns
zich van bedient, delft dan het onderspit. Zo
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staat in datzelfde gedicht: „als noodweer opsteekt in je huid", wat mij betreft een mooie
metafoor voor kippenvel die echter in de volgehouden scheepsbeeldspraak een vermoeiende indruk maakt.
Stassijns hanteert de taal en de werkelijkheid met veel verbeelding (om ook eens een
Stassijnse manier van zeggen te gebruiken).
Treffend vond ik: „Ruitenwissers sloegen het
deeg van de avond" waarbij het veilige huiselijke tafereel van het deeg kneden verbonden
wordt met het troosteloze van een donkere
regenachtige nacht in de auto en het agressieve
van het slaan. Overigens gaat dat gedicht over
reizen en dan is de associatieve sprong naar
deeg door de homofoon reizen/rijzen makkelijk te verklaren.
Er komt heel wat agressie voor in deze poezie: er wordt gebloed, geslagen en gemoord.
Zo onder meer in het gedicht „Neer, het is
tijd" dat begint met de mooie regel „De vader
slaat zich door zijn zonen heen". Man en
vrouw voeren een strijd op leven en dood:
Hij dwong, beet
haar toe toen zijn vuist stak en het drong
tot haar door dat zij knielde hield strak
haar god in het oog. zij bad, tot zijn tong
in haar hals lag, slap koord, en zag dat
het goed was, toen hij zweeg, als vermoord.

hij die huilbui heeft gehad of ztjzelf, maar dat

als beeld in elk geval mislukt is. Pseudo-mystificerend is dan weer: „weten dat wie altijd
zegt, een hand legt / op de grijze handschoen
van misschien." Dat „misschien" een grijswaarde heeft, hoeft niet geexpliciteerd te worden en het beeld van hand en handschoen is
te vergezocht.
Stassijns thematiseert het gebruik van metaforen en beelden in de moeilijke reeks
„Egel". „Op het asfalt staat een bloem, ernaast
/ ligt een egel. Nog geen metafoor." Het ontstaan en verdwijnen van beelden wordt geproblematiseerd en gesitueerd in de (alweer agressieve) dynamiek tussen man en vrouw. „Egel"
is zo'n term (een beeld) voor het onbenaderbare, stekelige van het beeld, dat towel stelling
neemt tegen de dichter als tegen de lezer en ook
de onmogelijkheid uitdrukt van een toenadering tussen man en vrouw. Pijn staat centraal: er
is in deze gedichten ook sprake van „een scherp
punt", „openknippende messen", van bloeden, snijden en scheuren. Dat is wat er gebeurt
tijdens het zwijgen, dat is wat leidt tot het zwijgen en wat zijn oorsprong vindt in het zwijgen.
De dichter hoopt dat poezie weerwerk kan
bieden tegen het dodelijke zwijgen. Hij tracht
er de banden mee aan te halen die door het
zwijgen verscheurd worden. Zijn grote vrees is
dat ook poezie maar een doekje voor het bloeden is.
Elke Brems

De tong in haar hals heeft nog slechts in de
verte een erotische connotatie, die helemaal
overstemd wordt door de felle agressie. Het
slappe koord dat de tong geworden is, suggereert dat de man gewurgd is door de vrouw (of
door de zoons?). Doordat het „koord" echter
in ha a r hals ligt, is ook de vrouw gewurgd. Zo
ontstaat hier een troebele poel van agressie,
van wurgen en gewurgd worden, waaruit enkel
verliezers tevoorschijn kunnen komen. De
religieuze connotaties liggen er dik bovenop: „bidden", „god", „knielen", „zien dat het
goed was". Zo wordt het religieuze verbonden
met macht en agressie en wordt tegelijk de echtelijke ruzie geritualiseerd. De betekenisvelden
werken op elkaar in, beinvloeden elkaar wederzij ds.
Stassijns' beelden zijn niet altijd even raak.
Moeite had ik bijvoorbeeld met een zinsnede
als „de huilbui tussen haar benen" in het gedicht „Oktober", waarbij niet duidelijk is of
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Beeldende kunst
Kunst in de kerk
Ik heb dit wonder bescheid
slechts veel later verstaan
en ook dat de navelstreng niet is van vleesch en
[bloed
maar van d'oneindige woorden, die ons heimejlijk binden.
Marnix Gtjsen

Henk Abma is dominee. Beter gezegd, hij
was dat. Nog maar 54 jaar oud is hij inmiddels met pensioen, maar het woord - of toch
het Woord? - verkondigt hij nog steeds. Hij
doet dat op een manier die hem uniek maakt.

Dominees, dienaren van
de Heer, zijn er velen. Van
tentoonstellingsmakers zijn
er heel wat minder, enkele
tientallen misschien, maar
zo veel is zeker, geen van hen
doet dat op de manier van
Henk Abma. Kort gezegd
komt die er op neer, dat hij
een aantal achtereenvolgende zomers aan kunstenaars
de gelegenheid bood om hun
werk binnen of buiten het
laat 15e-eeuwse kerkje van
Kortenhoef aan het publiek
te tonen. Soms leidde dat tot
een vervolg in het buitenland, zo was de tentoonstelling „Awater, acht kunstenaars over een groot artiest"
ook te zien aan de faculteiten voor Neerlandistiek in
Belgie en Duitsland (1997)
en vond de expositie „Misericordia - Werken van Barmhartigheid" onderdak in de
fraaie, romaanse San Giorgio
in Velabro te Rome (1998).
De exposities in het Kortenhoefse kerkje waren ingehouden van opzet. Welhaast vanzelfsprekend voegden
de kunstwerken zich naar
dienst en gebouw. Alleen een
nieuwe liturgie leek er nog
maar nodig om de kunstwerken naast woord en hande- Jenna Tas, Kerkje Rinsumageest (Friesland), bronzen armsteunen met tekst
„Alwaar ik ga of sta, de wereld wil me achterna" (Guido Gezelle), Expositie
ling een plaats te geven.
Het lag echter anders. „Inkeer".
Fijntjes schrijft Abma: „Dorpelingen, waarHet Kortenhoefse kerkje was in gebruik bij
mee 'Collage' dezelfde ruimte moest delen,
twee gemeenten, die diepgaand gescheiden zijn
was dit alles een doorn in het oog. Wat er ook
door de manier waarop zij tegen bijbel en gegeprobeerd is, een compromis was niet haalloof aankijken, tegenstellingen die nog even
baar. Het voornaamste wapen van de tegenscherp zijn als in de dagen van Van Oldebarnepartij was de eis, dat elke zondagmorgen de
velt: rekkelijken en preciezen. Die „preciezen"
kerk volledig ontruimd moest zijn. Soms was
herkennen zich niet in Abma's Stichting
dat een heidens karwei zoals met het kunstCollage, een instelling die in het grensgebied
werk dat bestond uit een witte loper van negentussen kerk en kunst een reeks evenementen
(lezingen, concerten, liturgische vieringen) orduizend eieren." Abma verliet Kortenhoef
ganiseert vanuit de overtuiging, „dat zonder
en verruilde de pastorie voor een mooning in
communicatie met de eigen godvergeten culBussum.
tuur ook de kerk het geheim van het evangelie
Het afscheid van die pastorie was overigens
geheel in stijl en zette zijn tegenstanders misontgaat."
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schien wel aan tot enig nadenken. Voordat Abma op
kerstavond 2000 voor het
laatst de deur van de pastorie
achter zich dichttrok, legde
hij op de stoep, en bedolven
onder een zee van kunstbloemen, „De aangespoelde
man" neer, die de wereld
zou redden en na zijn verscheiden her en in het land is
waargenomen in het trouwpak van zijn schepper: de
Limburgse kunstenaar Michel Huisman.
Overigens bleef het recht
om op zondagmorgen driemaal per maand gebruik to
maken van het Kortenhoefse kerkje behouden. Voor de
liturgische diensten (Monteverdi en Palestrina, Bach en
Daan Manneke) en de Nescio-lezingen annex koffieconcert zijn Abma en de
IKON-televisiemaker Jacobine Geel samen verant- Tineke Smith, „Xenos", ijzer en glas, 1998 - Foto Peter Edel.
woordelijk. Zijn gehoor is
een „gemeente" van ex-katholieken, ex-gereOok van enkele deelnemende kunstenaars
formeerden, joden en onkerkelijken.
zijn teksten in de catalogus opgenomen, zoOndanks dat enigszins bittere einde was het
als die van Arno Kramer die zijn bezoek aan
jaar 2000 het voorlopig hoogtepunt in zijn carhet „Gallarus Oratory" beschrijft, Ierlands
riere als tentoonstellingsmaker. In 2000 nameoudste bidplaats: „Daar in de besloten ruimte
lijk realiseerde Abma de manifestatie „Inkeer van de bidplaats zag ik alles als ruimte. Het lieen onderzoek vanuit literatuur en beeldende
chaam als ruimte, maar ook een tekst als
kunst". Op vijfendertig uitgelezen locaties,
ruimte en lichaam. De tekst natuurlijk als
verdeeld over alle Nederlandse provincies, prementale ruimte, dat realiseer ik me wel in al
senteerden veertig kunstenaars hun visie op en
die hoogdravendheid daar in dat kapelletje."
ervaring met het thema „Inkeer", in dit verEen dergelijke bespiegeling is kenmerkend
band begrepen als „een terugtrekkende bewevoor het niveau, waarop aan „Inkeer" is geging op de enige plek in jezelf waarop pijn en
werkt.
twijfel geen vat hebben." Meer toelichting
Dat er met de aanduiding „uitgelezen locaontleent Abma aan de joodse filosoof Levinas;
ties" geen woord to veel is gezegd, wordt direct
die gebruikt voor inkeer het Franse werkduidelijk als men ziet op welke plekken en
woord recueillir: oogsten, in- en verzamelen,
plaatsen er geexposeerd of geInstalleerd kon
ontvangen, opnemen, zich ontfermen, (...),
worden. Een kleine selectie slechts: het Van
mediteren, en reflexief: jezelf bij elkaar rapen.
Goghkerkje in Nuenen, de museumkerk van
Het is een thema, dat niet alleen aanleiding
Nagele in de N.O.Polder, de v.m. synagoge in
werd tot een aantal schitterende kunstwerken,
Weesp, de Grote of St. Laurenskerk in Rotmaar dat ook zeer lezenswaardige teksten opterdam en de stiftskerk van Weerselo. En het
leverde van theologen, dichters, filosofen en
lichtvervallen romaanse kerkje van Fransum in
hoogleraren wijsbegeerte, waaronder ook de
de provincie Groningen, waarover C.O. Jelonlangs overleden Cornelis Verhoeven.
lema dichtte:

Stille klankkast voor buiten, voor grutto's
in juni, het loeiend melkvee bij het hek.
Zo gesloten, een avond, ik zit in het gras
tussen jouw zerken, zo ben je het mooist:
dicht, van het uitblijvend antwoord de schrijn.

De omgang met zo veel schoonheid en intimiteit maakt bescheiden. Kunst is dan niet opvallend en theatraal aanwezig, maar laat, of
zoekt, ruimte voor de aanwezigheid van een goddelijk? - geheim. Dan zet je, zoals Michel
Huisman deed in het museumkerkje van Jannum, op hoge poten een fabeldier neer met bebloede varkensoren, met rommelende ingewanden waarin een middeleeuws onze Vader
klinkt; dan leg je, zoals Maria Roosen, glasbolletjes neer op de zerken in het koor, of je
schrijft, zoals Jenna Tas, met ijzerdraad een bekentenis in een witgekalkte vensternis: „Al
waar ik ga of sta - de wereld wil mij achterna."
Slechts een enkele keer wijkt de ambiance en
wordt ze dienstbaar aan de kunst. Dan wordt
de achtkantige romaanse Sint-Nicolaaskapel
op het Valkhof in Nijmegen een ruimte,
waarin de koffers van Tineke Smith - of zijn
het ook arken? - vleugels krijgen.
Uit alle bijdragen aan „Inkeer" sprak een
grote betrokkenheid bij het thema en respect
voor de heiligheid van de plek. Het is dan ook
onbegrijpelijk, dat de Nederlandse landelijke
dagbladen geen aandacht hebben geschonken
aan „Inkeer". Was misschien het religieuze karakter, of was de „bedevaart" langs zo veel
godshuizen te veel moeite?
Cees van der Geer
Oude kerkje Kortenhoef, 2e, 3e en 4e zondag van de maand 11.00 uur
„Inkeer", 240 p.
„Awater", 152 p.
„Misericordia", 120 p.
Voor alle informatie: St. Collage, Wilhelminaplantsoen 8,
NL-1404 JB Bussum - Tel: 0031/35/65.60.540.

Aanwinst voor
Noord-Nederlandse schilderschool:
Keulse meester (b)lijkt Utrechts
Bij gebrek aan personalia wordt hij Meester
van het Bartholomaeusretabel genoemd en hij
geldt als een van de grote paneelschilders van
Europa. Tot voor kort werd hij vooral in verband gebracht met Keulen, maar bij nadere
beschouwing blijkt eigenlijk alles erop te wijzen dat hij Utrechtse wortels heeft. Keulen
was al vroeg in de Middeleeuwen een christe-

lijk centrum met een geweldige uitstraling,
ook op cultureel gebied. Aangezien zowel het
bisdom Utrecht als dat van Luik ressorteerde
onder de aartsbisschoppen van Keulen, en die
aartsbisschoppen ook een politieke rol in de
Nederlanden speelden, was de invloed van
Keulen een factor van belang. Ook economisch vormde Keulen een belangrijk centrum
en bovendien telde de stad talloze kerken en
religieuze instellingen die met hun rijke schat
aan relikwieen eindeloze stromen pelgrims
naar de stad lokten. Met dit alles is het niet
verbazingwekkend dat de kunsten er bloeiden.
Eeuwenlang was de kerk de belangrijkste
opdrachtgever voor kunstenaars van allerlei
snit en een deel van dit rijke kunstbezit bleef
bewaard en is nu te zien in diverse Keulse musea. Wanneer het op details aankomt, is onze
kennis van deze kunstproductie echter vaak gebrekkig. Kunstenaars kennen we in veel gevallen slechts bij een zogenaamde „noodnaam"
- zoals Meester van het Bartholomaeusretabel werken zijn vrijwel nooit gedateerd en vaak
weten we niet wie de opdrachtgever of de oorspronkelijke bestemmeling was. Als gevolg
hiervan staat veel van deze kunstproductie bekend onder de algemene noemer „NederRijns" of worden werken toegeschreven aan
een „Keulse meester".
Dat deze gerichtheid op Keulen als centrum misleidend kan zijn, is gebleken nu het
oeuvre van de anonieme Meester van het Bartholomaeusretabel nader werd onderzocht.
Het Wallraf Richartz Museum in Keulen bezit
enkele werken die aan hem worden toegeschreven. Als eerste grote expositie in de prachtige
nieuwbouw waarin dit rijke museum sinds
kort is gehuisvest, werd van 20 mei t/m 19 augustus 2001 de Meester en zijn oeuvre gepresenteerd. Bij het onderzoek dat hieraan vooraf is gegaan, werd gaandeweg duidelijk dat
het helemaal niet om een Keulse meester in
strikte zin gaat. Vrijwel zeker leefde en werkte de Meester van het Bartholomaeusretabel
in Utrecht en kunnen we dus prat gaan op
een herontdekte grootheid van de Oudnederlandse schilderschool (die ten onrechte vaak
„Vlaamse Primitieven" wordt genoemd).
Twee zaken op de panelen van de Meester
wijzen zo overduidelijk in deze richting dat
het verbazing wekt dat deze conclusie nooit
eerder werd getrokken. Zo zien we in de achtergrond van enkele van zijn schilderijen on-
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miskenbaar de toren van de
Utrechtse Dom en draagt op
een zijluik van een altaarstuk de Heilige Columba in
haar hand een opengeslagen
getijdenboek met daarin een
leesbare tekst in het Middelnederlands. Bovendien kennen we voor de miniatuur
in datzelfde getijdenboek
treffende gelijkenissen in
Noord-Nederlandse getijdenboeken uit deze zelfde periode (kort na 1500). Ook
wie vergelijkbare werken,
inspiratiebronnen en navolgers van onze anoniemeMeester zoekt, komt steeds
weer uit in Nederland.
In dit verband is het aardig dat het Bartholomaeusretabel zelf aanvankelijk, in
de negentiende eeuw, werd
toegeschreven aan Lucas van
Leyden, maar al snel daarna
op basis van archiefmateriaal in verband werd gebracht met Keulen. De oorspronkelijke verblijfplaats
ging toen de herkomst van
de maker overschaduwen en
er ontwikkelde zich een
soort mythe rond een anonieme meester met een atelier in Keulen. Bij nader inzien blijkt er echter geen
enkel tastbaar bewijs te bestaan dat zegt dat de Meester
ooit in Keulen zelf werkte of
dat hij deze stad zelfs maar
bezocht.
Interessant is dat de Mees- Meester van het Bartholomaeusretabel, „De H. Andreus en H. Columba",
ter niet alleen als paneel- begin 16e eeuw, detail: H. Columba met in haar hand een opengeslagen
schilder werkzaam is ge- getijdenboek, Mainz, Landesmuseum.
weest, maar ook miniaturen
tijdenboek worden er twaalf toegeschreven
vervaardigde in kostbare handschriften. Een
aan de Meester van het Bartholomaeusretabel.
prachtig voorbeeld daarvan is het GetijdenNog meer dan al met zijn paneelschilderijen
boek van Sophia van Bylant, dat zich eveneens
het geval is, treedt de Meester hier in het
in het bezit van het Wallraf Richartz Museum
Licht van de Moderne Devotie. Samen met
bevindt. Het is gedateerd in of kort voor 1475
een aantal verwante pronkhandschriften was
en werd vervaardigd in het scriptorium van de
dit kostbare getijdenboek in de expositie te
nonnen in het Bethanieklooster bij Arnhem.
zien. Bovendien publiceerde het museum een
Van de dertien volbladminiaturen in dit ge-

diepgravende codicologische
studie die volledig aan dit
ene handschrift is gewijd en
waarin ook alle miniaturen
in detail worden besproken
(en natuurlijk ook zijn afgebeeld).
Beeldenstorm

Voor de expositie waren
zoveel mogelijk de werken
uit andere musea geleend
die ooit met de Meester van
het Bartholomaeusretabel
in verband zijn gebracht.
Een aantal daarvan zijn in
de loop van het recente onderzoek van zijn naam afgeschreven, in een aantal gevallen om vervolgens te
worden toegeschreven aan
zijn atelier of aan navolgers.
Enkele andere werken zijn
nieuw op zijn naam genet.
Mede doordat ook dendrochronologisch onderzoek is
gedaan, kon ook de chronologie van het oeuvre worden
bijgesteld. Zo is niet alleen
een afgerond beeld van zijn
oeuvre ontstaan - of althans
van wat daarvan resteert maar is ook helderheid geschapen in de invloed die
hij in zijn directe omgeving „Sophia van Bylant in gebed voor Jacobus de Oudere”, omstreeks 1475, uit het
Getijdenboek van Sophia van Bylant, Keulen, Wallraf Richard Museum.
uitoefende.
Of al deze toe- en afden, koormantels, siersmeedwerk en de al
schrijvingen terecht zijn, is natuurlijk een
genoemde handschriften. Verder was een galegecompliceerde zaak waarover kunsthistorici
rij met prenten en tekeningen die toonden hoe
nog wel enige tijd zullen debatteren. Voor hen
schilders elkaars werk kenden en zich erdoor
is van belang dat al deze werken tijdelijk in een
lieten beinvloeden.
museum bij elkaar waren en dus direct met
Vanwege de kostbaarheid van de vele bruikelkaar konden worden vergeleken. Het grotere
lenen, was deze expositie slechts eenmalig en
publiek van kunstliefhebbers hoefde zich van
uitsluitend in Keulen te zien. Wat blijft zijn de
dit academische debat weinig aan te trekken en
twee monumentale publicaties, het al gekon naar hartelust genieten van de meest
noemde boek over het Getijdenboek van Sopprachtige voorbeelden van religieuze kunst uit
hia van Bylant en een lijvige en gedegen studie
de late Middeleeuwen. Om het geheel helderover de Meester van het Bartholomaeusretader en aansprekender te maken, waren in de
bel. Behalve een catalogus bij de tentoonstelexpositie ook voorwerpen opgenomen die
ling (en in feite ook een oeuvrecatalogus voor
vergelijkbaar zijn met voorwerpen op de schilderijen. Te denken valt dan aan heiligenbeelhet werk van de Meester) bevat het boek
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ook vierentwintig wetenschappelijke artikelen. Hierin wordt onder meer getracht de
Meester zelf in beeld te brengen - met in de titel
van het eerste artikel de veelzeggende woorden
„portret van een onbekende" - en zijn culturele omgeving te schetsen. Uitvoerig wordt
ingegaan op schildertechnische zaken en de
atelierpraktijk zoals die zich uit dit oeuvre laat
reconstrueren, en ten slotte wordt in een vijftal
bijdragen ingegaan op realia zoals kleding(stoffen), wapenrustingen, beeldhouwkunst en
muziek(instrumenten) die door de Meester
zijn afgebeeld. De conclusie dat de Meester in.
Nederland gelokaliseerd moet worden, en vermoedelijk in Utrecht, wordt in deze bijdragen
niet erg breed uitgemeten. De auteurs lijken er
zelf door verrast dat „hun" Keulse Meester
niet Keuls bleek en de lezer krijgt sterk de in.druk dat deze conclusie zich letterlijk aan hen.
opdrong. Voor het onderzoek lijkt met dit Ales dan ook eerder een goede tussenbalans opgemaakt dan dat het als afgerond kan worden beschouwd. Het wordt tijd dat ook Nederlandse kunsthistorici zich gaan buigen over de
Meester van het Bartholomaeusretabel.
Nu de Utrechtse - of in elk geval NoordNederlandse - wortels van deze Meester duidelijk zijn geworden, is plotseling ook verklaarbaar waarom zijn bekende oeuvre zo verspreid
in de tijd (tussen ca. 1470 en 1510) tot stand is
gekomen. Toen hij nog als Keuls gold, vormde
dat een probleem waarvoor moeizame oplossingen werden bedacht. Zo werd wel verondersteld dat hij behalve als paneelschilder en
miniaturist ook als edelsmid werkte en deze
bezigheden in tijd afwisselde. Historische
bronnen hiervoor zijn er niet, maar helaas is
een (kunst)historicus soms al tevreden wanneer hij niet wordt tegengesproken. Nu is echter aannemelijk geworden dat de Meester ook
voor opdrachtgevers elders werkte, en dat de
werken die voor Nederlandse kerken waren
bestemd in de Beeldenstorm zijn verloren
gegaan. Gelukkig dus maar, dat de Keulenaren
ook regelmatig als klant bij hem aanklopten,
anders hadden wij hem nooit gekend.
Lauran Toorians
Wallraf Richartz Museum, Martinstrasse 39, Keulen. Info:
tel. 00-49.221.221-2.23.72, www.museenkoeln.de.
RAINER BUDDE & ROLAND KRISCHEL (eds), Genie ohne
Namen. Der Meister des Bartholomiius-Altars. Wallraf Richartz Museum / Dumont, Keulen, 2001, 568 p., ISBN
3-7701-5299-9, hb.
Das Stundebuch der Sophia van Bylant is een uitgave van het
museum.

Theater
Verrassend theater in het Holland Festival

De programmering van het Holland Festival, van 8 tot en met 30 juni jongstleden in
Amsterdam, kende een opvallende hoeveelheid buitenlandse voorstellingen. Zo was er
van de zeven theaterproducties slechts een
binnen de eigen grenzen gerealiseerd, en dat
terwijl vorig jaar, onder de noemer Toptheater
van de lage Landen, niet minder dan acht Nederlandse en Vlaamse producties tijdens het
festival in premiere gingen. Kennelijk heeft
directeur Ivo van Hove zich de kritiek aangetrokken dat de editie van 2000 uiteindelijk
weinig echt uitzonderlijks bood. Nederlandse
en Vlaamse (theater)producties kan men immers het hele jaar door zien, en wie de
hoogtepunten heeft gemist, kan bovendien
aan het begin van elk nieuw seizoen bij het
Theaterfestival terecht.
Gelukkig dus, dat het publiek nu eens de
kans kreeg wat meer werk uit het buitenland
te zien, naast die ene voorstelling in de regie
van Van Hove zelf, met acteurs van zijn nieuwe gezelschap Toneelgroep Amsterdam. Deze
productie, True Love, was zeker de spraakmakendste van de zeven, niet in de laatste plaats
vanwege de weinig verhullende seks. Maar veel
meer nog dan de seksuele onbeschroomdheid
treft de leegheid van de voorstelling, het
gebrek aan zingeving en commentaar, het terloopse naturel van de acteurs, de paradox van
de als schoonheid verklede wanstaltigheid.
True Love is een tekst van de Amerikaanse historicus en toneelschrijver Charles L. Mee, die
hier een zoektocht heet te presenteren naar de
bronnen van de ware liefde. Hij doet dat in de
vorm van een moderne parabel die een caleidoscopisch beeld geeft van de wereld van de
straat, een wereld bevolkt met randfiguren,
misschien met een ambitie, maar zonder toekomst, en - wat erger is - zonder het minste historisch besef. De camera blijft lang boven deze
drop-outs rondzweven, totdat, na een door Van
Hove zwaar aangezette „orgastische" breuk in
het stuk, er een lange dialoog volgt tussen de
vrouwelijke hoofdpersoon (Janni Goslinga) en
haar na jaren teruggekeerde echtgenoot (Kees
Hulst): een tweespraak die eindigt in een dubbele moord. Wat gebeurt daar in die dialoog?
Worden de schijnbewegingen van de liefde te-

rug op het spoor van de werkelijkheid gezet? Is het een
haastig goedmakertje van
de historicus Mee die het
drama alsnog enige diepgang wil verschaffen? Het
mag allemaal zo zijn of
desnoods heel anders zijn,
maar waar het om gaat is
dit: dat deze lafhartige apotheose allang geen effect
meer sorteert. Het programmablad mag dan roepen:
„True Love is een mengeling
van eenzaamheid, hoop en
diep inzicht in het menselijk bestaan", dat is uiteindelijk te veel eer voor een Janni Goslinga en Kees Hu1st in „True Love" van Toneelgroep Amsterdam,
nogal zinloze exercitie die regie Ivo van Hove - Foto Chris van der Burght.
de toeschouwer na twee uur
krachten in iedere samenleving. Deze Boris
en twintig minuten volstrekt onverschillig
Goedonov is een prachtige, rijke voorstelling,
laat.
en het voelt als jets kostbaars weer eens theater
Net als True Love vond ook Boris Godoenov
te mogen ondergaan, waarin de acteurs ouderplaats in de Zuiveringshal van de Westergasfawets schitteren, en dat niet alleen het oog
briek, en in beide voorstellingen zit het
streelt, maar ook het hart raakt.
publiek aan weerszijden van het langgerekte
De verbindingslijnen van Boris Godoenov
speelvlak. Het grote verschil is dat in Boris Gonaar Hamlet zijn talrijk: ook in Hamlet gaat
doenov deze fabriekshal wordt omgebouwd tot
het immers om een wisseling van de macht, om
jets dat in de grondvorm al aanwezig is: een
een rijk dat wankelt, om een hoofdpersoon die
immense kathedraal. Dat theater zijn diepste
zijn weg moet bepalen. Het Poolse gezelschap
oorsprong vindt in een religieus ritueel, daarTeatr RozmaitOsci speelde Hamlet, geregisvan wordt men zich al bij binnenkomst beseerd door Krzysztof Warlikowski, in de
wust, als orthodoxe geestelijken met diepe basStadsschouwburg, met toeschouwers zowel in
sen een gezang aanheffen en een geur van zoete
de zaal als op het podium. Maar veel minder
wierook zich overal in de ruimte verspreidt.
dan in Boris Godoenov zijn regisseur en spelers
Boris Goedonov - in de operaversie van Moesuit geweest op het creèren van een monumensorgski eveneens in het Holland Festival te
taal spektakel. Integendeel, ze lijken vooral
zien - is een klassiek koningsdrama van PoesjgeInspireerd te zijn door de psychologie, de
kin, dat bier vertoond wordt door achttien
drijfveren van Hamlet en van zijn medeperRussische topacteurs in een regie van de Ensonages. Deze afdaling in de krochten van
gelsman Declan Donnellan. Het is een stuk
de geest, deze „verinnerlijking", levert een
waarin alle cliches van het tsaristische Rusland
Hamlet op die niet alleen een zeldzaam licht
worden opgepoetst, met bojaren en usurpatoren, met wodka en kozakkendans. De
werpt op de titelfiguur, maar bijvoorbeeld ook
voorstelling is ondanks de „zware" inhoud
op de jonge Laertes, aan wie - zeer verrassend buitengewoon transparant en overrompelend,
een niet te miskennen verwantschap met
en hoewel geconfronteerd met een geschiedeHamlet wordt toegedicht. Of neem Rosennis die zich afspeelt in het Rusland van rond
crantz en Guildenstern, bier gespeeld door
1600, ervaart men voortdurend hoezeer het
twee licht-decadente meisjes: ze vleien zich
vertoonde van toepassing is op het bier en nu:
neer met de lome motoriek van honden die de
de machinaties van de macht, de concessies
warmte van de haard zoeken; en honden zijn
aan de publieke opinie, de onbaatzuchtigheid
het ook, bereid als ze immers zijn te likken en
als voorwaarde voor „true love" - bestendige
te trappen en hun oxen te laten hangen naar elk
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luidruchtig gegeven commando. De voorstelling zit vol met zulke opvallende (dierlijke)
metaforen, waarnaast er bovendien schitterend
wordt geacteerd, met een creatief gebruik van
de ruimte, en licht en geluid als functionele
ondersteuning.
Vergeleken met de vorige producties is
Zooedipous van het Argentijnse gezelschap El
Periferico de Objetos, gespeeld in Theater
Bellevue, een wonder van kleinschaligheid,
ook al gaat het hier niet minder om liefde,
macht en geweld. Aan de basis van de voorstelling ligt de Oedipus-mythe, die hier onder
meer gekoppeld wordt aan Kafka's Die Verwandlung en aan de filosofische beschouwingen van onder meer Nietszche en Foucault. Dat
is nogal wat, en daarin schuilt waarschijnlijk
ook een zwakke kant van de voorstelling: er
wordt ongelooflijk veel overhoop gehaald dat
duiding en interpretatie behoeft, terwijl de visueel sterke, voortdurend wisselende scenes
vooral de verbeelding prikkelen en aansturen
op een puur persoonlijke ervaring. Als het
moet, dan is men weliswaar bereid de verwijzingen naar de bloedige geschiedenis van
Argentinie te herkennen, maar intussen is men
toch vooral bezig met de vraag hoe die marionetten worden gemanipuleerd en of die zwarte
kip nu werkelijk de nek wordt omgedraaid of
niet. Met andere woorden: de beoogde (politieke) bewustwording en de individuele fantasieen botsen met elkaar, waardoor de toeschouwer in ver warring raakt en nauwelijks
vat krijgt op de voorstelling.
Eigenlijk nauwelijks een theatervoorstelling, maar zonder meer de interessantste ervaring van het Holland Festival is Oraculos, een
mysterieuze, solitaire queeste door een loods
op het KNSM-eiland. Het is een project van
de Columbiaanse theatermaker Enrique Vargas met mensen van zijn Teatro de los Sentidos, uitgebreid met een internationaal tableau
van medewerkers. Een voor een worden de
reizigers binnengeleid in deze halfduistere
doolhof, waarin men gaandeweg alle gevoel
voor tijd en ruimte verliest. Geluiden, stiltes,
geuren, stoffen, tarotkaarten, stenen en ontmoetingen met etherische wezens leren de
eenzame wandelaar opnieuw te zien, te voelen, te horen, te ruiken en te proeven. Voor de
een wellicht een religieuze ervaring, voor de
ander een culturele kermisattractie, maar hoe
dan ook: de geest tintelt na deze massage van

de zintuigen. En ook ontstaat een gevoel van
dankbaarheid, omdat zoveel mensen zich inspannen om „jou persoonlijk" deze ervaring
van ruim een uur te bezorgen. Je bent in de
war geweest, hebt ant woorden gezocht op vragen en die niet gevonden, maar niemand heeft
je iets kwalijk genomen en je hebt je steeds
door liefdevolle zorg omringd geweten. De
oprechte bevlogenheid van de scheppers, de
„true love" die van een kunstenmaker een
kunstenaar maakt, verheft deze Oraculos uiteindelijk tot prachtige poezie.
Een Amerikaanse en een Canadese productie completeren het zevental theatervoorstellingen van dit Holland Festival, dat beduidend
meer te bieden had dan de vorige editie. Voor
het publiek was het een festival dat nu al
nieuwsgierig maakt naar de volgende editie,
voor Nederlandse theatermakers mogelijk een
ijkpunt om de eigen ontwikkeling aan of te
meten. Wat de zeven buitenlandse voorstellingen positief van die ene Nederlandse onderscheidt, is vooral de worteling in een culturele
traditie, het besef van een verleden waarvan de
waarde niet verloochend wordt, maar dat als
vruchtbare bodem dient om de vernieuwing
op door te laten groeien. Zoiets moet het
zijn waardoor True Love ten opzichte van de
andere voorstellingen zo'n ongelooflijk „niksige" indruk maakt.
Jos Nijhof

Het fluisteren van een Brussels gezelschap
Een kleine schets van de werking
van Dito'Dito
„We moeten geen eiland zijn. Eensgezind is
lui vandaag. We moeten vechten. Alles wat
simpel is bestrijden. Tegen de stroom zwemmen, naar bronnen zoeken", zo staat ergens
te lezen in Kleine bezetting, een tekst die
Dito'Dito-lid Willy Thomas in 1994 voor
toneelspelersgezelschap Stan schreef. Uit die
passage klinkt meteen ook de strijdlust die het
denken van het Brusselse Dito'Dito typeert.
Al sinds de vroege jaren tachtig is Dito'Dito
een speler op het Vlaamse podiumkunstenveld. Gaandeweg getuigden niet alleen hun
creaties, maar ook hun algemene visie op
theater van een tegendraadsheid ten opzichte van de bestaande podiumkunsten. Tijdens
de eerste jaren liet Dito'Dito - toen nog een
klein gezelschapje rond Willy Thomas en Guy

Dermul - zich vooral opmerken door eerder intellectualistisch theater dat bol
stond van associatieve beelden, niet altijd tot genoegen
van critici en publiek. Maar
Thomas en Dermul ontpopten zich met bijvoorbeeld
Frans/z (1985), Duiven en
schoenen (1987) of Plots/z
(1988) al snel tot verdienstelijke schrijvers, en Dito'Dito
ging een steeds pertinentere
plaats innemen in de theaterscene. Desondanks duurde
het tot 1997 voor het gezelschap mee mocht delen in de
Vlaamse subsidiekoek, in te- „Ja Ja maar nee" / „Ah oui ca alors la" (1998), door Dito'Dito - Foto Herman
genstelling tot andere produ- Sorgeloos.
centen die later begonnen en
betekent de eentaligheid van het theater een
zich sneller van financiele ondersteuning konimpasse die voortkomt uit communautaire beden verzekeren. Op zich geen wereldschokteugelingen, maar de reele situatie van de stad
kend feit, ware het niet dat Dito'Dito waarniet weergeeft.
schijnlijk een tijdlang naast de subsidies greep,
wegens de koers die het vanaf 1994 besloot te
Deze ideeen leidden tot beweringen als zou
varen.
Dito'Dito „politiek theater" maken. Maar
In 1994 verliet het gezelschap de platgetrezegt dat niet veel meer over de huidige poliden Paden van de autonome theaterkunst om
tieke situatie dan over het verhaal dat deze acteurs brengen? Dito'Dito vertelt, net als elke
een eerder ongewone artistieke ommezwaai te
theatermaker, het verhaal dat hem fascineert.
maken. Die werd hen ingegeven door de onuitHet verhaal van „Brussel". Dat dit theater met
puttelijke inspiratiebron die zich rond hen uiteen voet in de realiteit staat, hoeft nog niet te
strekte en waarin zij zelf al tien jaar aan het
betekenen dat het politiek is. Dito'Dito wil
werk waren: de smeltkroes die Brussel heet.
geen grote uitspraken doen, maar via zijn werDito'Dito entte en ent nog steeds zijn theater
king tonen dat er een alternatief bestaat voor
op de stad, haar complexiteit en veelheid aan
de tegenstelling Vlaams-Waals. Zelf had Willy
talen en culturen.
Thomas het, in een (publieke) brief aan zijn
Die fascinatie voor de stad dringt niet alleen
dochter, over een „fluisterverhaal". („Dit is
door in hun artistieke werk, maar is mee de ineen fluisterverhaal, een verhaal over te probespiratiebron voor een aanval op de randvoorren. Proberen te begrijpen vooral. Maar het is
waarden van de podiumkunsten, die volgens
niet echt een goed verhaal. Een goed verhaal
hen te beperkend zijn. Het feit dat cultuur en
heeft een begin, een midden en een spannend
daarmee de culturele subsidies gemeenschapseinde.")
materie zijn, leidt in Brussel inderdaad tot twee
Terwijl andere Vlaamse theatergezelschapcircuits (een Franstalig en een Nederlandspen nauwelijks contacten onderhouden met
talig) die volledig los van elkaar staan. Waarom
culturele instellingen aan de andere zijde van
in een meertalige stad eentalig theater maken?
de taalgrens, sloot Dito'Dito enkele jaren geleWaarom de gescheiden eentalige theaterbasden bijvoorbeeld een artistieke alliantie, met
tions niet openbreken om een „Brussels
zijn Franstalige bondgenoot transquinquennal.
theater" te creeren? Precies met die stevige staHet succes van hun eersteling bezorgde hen
tements over de stad, wil Dito'Dito een eind
met-een een nominatie voor het jaarlijkse
maken aan een soort oogkleppentheater en tetheaterfestival in 1998. Ja ja maar nee / Ah oui
gen de stroom inzwemmen. Dito'Dito houdt
alors la, zo heette de tweetalige productie,
Brussel een Spiegel voor. Voor het gezelschap
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die zich afspeelde in de hal van een fictief
Brussels appartementsblok. De meest uiteenlopende types lopen elkaar tegen het lijf. En
de vreemdelingenhaat is niet van de lucht.
„Straks moeten we nog allemaal Arabisch
spreken", zo haalt een van de bewoners uit.
De alliantie Dito'Dito-transquinquennal werpt
nog meer vruchten af. Een ervan is 100 ways
to disappear and live free, een soort gezamenlijk „levensmanifest".
Het onderzoek van Dito'Dito gaat verder
dan een vluchtige blik over de taalgrens. De
Dito'Dito-acteurs breken ook de muren tussen het „witte theater" en de nieuwe culturen
en kleuren van de stad, open. Tot hun artistieke kern behoren sinds enkele jaren acteurs
van andere origines, zoals Nedjma Hadj,
Abdelmalek Kadi en Leila Houari. Oleanna
(1998) bijvoorbeeld, een stuk van David Mamet over politieke correctheid en ongewenste
intimiteiten, werd geensceneerd door Mieke
Verdin en Abdelmalek Kadi. Guy Dermul en
Willy Thomas speelden dan weer samen Voetstuk / Piedestal (2000), op straathoeken in
Schaarbeek en voor Marokkaanse kinderen.
Dito'Dito laat Brussel kennis maken met
zijn eigen blinde vlek en verlaat daarom ook af
en toe de speelvloer om zelf in de realiteit te
gaan staan. De afgelopen jaren gaven de verschillende leden workshops in buurthuizen
van Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek en Anderlecht.
Het resultaat was onlangs nog te zien in
het mooie J'y suis reste depuis/En daar ben ik
gebleven, een voorstelling met een tiental nietprofessionele acteurs van de meest uiteenlopende origine. J'y suis reste depuis geeft op een
speelse manier de soms moeilijke confrontaties tussen de veelheid van culturen in Brussel
weer, zonder daarbij in betuttelende cliches te
vervallen.
En tot slot probeert Dito'Dito ook via
reflecties en debatten zijn artistieke activiteit
kracht bij te zetten. De affiche van Van bier
en ginder/D'ici et de Qt-bas toonde, heel tekenend, een avocado - een exotische plant - die
wortel schiet in de hoofdstad. Aan de basis
van dit minifestivalletje lag de vraag hoe kunstenaars en intellectuelen van verschillende
afkomst de veelheid aan culturen in de stad beleven. Centrale gasten deden hun verhaal in
een opnamestudio, terwijl het publiek de interviews kon volgen op een scherm. Het artis-

tieke luik van Van bier en ginder, een onderdeel
van het grotere Kunstenfestivaldesarts in 1999,
bestond uit toonmomenten van workshops,
die op zich weer de kiem bevatten voor grotere
producties. En zo maakt Dito'Dito een cirkel
rond Brussel: vertrekkend vanuit het theater,
langs de realiteit, terug naar het theater. Een
fluisterverhaal waarvan het eind nog niet in
zicht is.
Katrien Darras
Dito'Dito vzw, Washuisstraat 28, B-1000 Brussel.
Tel. (02) 502 24 42 / Fax (02) 502 29 57.

Muziek
Piet Swerts: de „rotations"
van een veertiger

Het oeuvre dat Piet Swerts (0 1960) bij elkaar geschreven heeft tot zijn veertigste is zo
uitgebreid en veelzijdig, dat je hem niet „oud"
maar zeker zeer ervaren kunt noemen. Swerts
geniet een grote bekendheid als componist, hij
is algemeen aanvaard als een van Vlaanderens
beste toondichters van dit ogenblik. De prijzen die hij verzameld heeft en de officiele
opdrachten die hij gekregen heeft en nog
steeds krijgt, liegen er niet om. Dat doet het
epitheton „jong" ook heel anders klinken:
„jong" staat hier niet als excuus voor aankomend en veelbelovend voor de toekomst, maar
voor het feit dat hij nog heel wat in zijn mars
heeft.
Harmonieorkest

Letterlijk, mars: Piet Swerts heeft recentelijk
een nieuwe liefde ontdekt, die tegelijk een grote
Vlaamse traditie is: het harmonieorkest. Vele
Vlaamse componisten hebben in het verleden
het componeren voor het symfonisch orkest
en voor andere klassieke bezettingen gecombineerd met het maken van stukken voor
harmonieorkesten. Zonder schroom en zonder
schaamte achtten zij deze muziek even belangrijk als hun „klassieke". Piet Swerts deelt deze
ervaring trouwens ook met vele klassieke componisten (in heden en verleden), die op bepaalde momenten in hun grote symfonische
werken naar blazerscombinaties grijpen (Beethoven in de finale van de Negende Symfonie;
Beethoven en Mozart hebben marsen geschreven; Mozart was gek op Janitsaren-muziek;

Wagner in elk Vorspiel, enz.). Piet Swerts
houdt van dit medium: een harmonieorkest
„klinkt" vanuit zichzelf, met de directheid die
eigen is aan de blaasinstrumenten. Hij houdt
ook van de sfeer van het harmonieorkest, omdat je meestal met zeer gemotiveerde amateurs werkt, die „liethebber" zijn in de letterlijke betekenis van het woord. Vele componisten
zien dit ook als een welkome verademing: ze
schrijven spontaan en voluit tonaal-melodisch
voor dit medium, als een ontspanning naast
het meer gezochte, het vernieuwende, het zelfkritische van hun andere werken (vroeger zou
hier „ernstige" werken gestaan hebben, maar
tegenwoordig en zeker voor een persoonlijkheid als Piet Swerts is dat onderscheid niet
meer relevant). Sinds 1994 heeft Swerts een
tiental composities voor harmonieorkest geschreven, waarvan de belangrijkste Apocalyps II
en The Titanic Saga zijn. De impact van de film
rond de Titanic liet de jongste zoon van Piet
Swerts niet onberoerd en dat zette Swerts aan
om een suite voor harmonieorkest aan de
Titanic te wijden. Het stuk schetst vooral de
sfeer aan boord: feesten in alle salons, met hier
een Weense wals en daar een Engelse jig (muzikaal dankbare gegevens). Dan gaat het naar de
machinekamers en worden de aanvaring en het
zinken verklankt. Swerts grijpt niet naar de
mythe: hij heeft geen behoefte aan allusies
op de muziek die het strijkorkest tijdens het
zinken speelde (deze houding, het zich losmaken van dwingende historische voorbeelden,
komt verder in deze tekst ook nog aan bod: het
is een basisprincipe van Swerts geworden).
Zelf drukt Swerts zijn interesse voor het
harmonieorkest als volgt uit: „Mijn opzet is
bewust trachten oorspronkelijke muziek te
schrijven voor deze grote sector, met het oog
op het vernieuwen van het modern repertoire
voor deze populaire beoefeningsvorm. Door
het dynamisme van deze sector en de grote
honger naar steeds nieuwe werken, zal op termijn het harmonieorkest zijn plaats vinden
in het kunstrepertoire van de 21ste eeuw en
mogelijk het oubollige symfonieorkest kunnen verdringen! Het harmonieorkest is het
ensemble van deze eeuw(en)!"
A ndere genres

Swerts is niet bang voor een krasse uitspraak. Zijn vriendelijk en beleefd voorkomen

neemt niet weg dat hij zijn mening niet onder
stoelen of banken steekt. Dat uitgerekend hij
het symfonieorkest „oubollig" noemt, stemt
tot nadenken. Swerts kreeg immers op z'n
27ste internationale belangstelling met Rotations voor piano en symfonisch orkest, dat geselecteerd werd als verplicht werk voor de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat gebeurde nog
eens in 1992 met Zodiac voor viool en symfonisch orkest. Ook zijn Eerste Syrnfonie uit
1990 klinkt in bepaalde fases bijzonder zelfverzekerd en de Wagneriaanse epiloog bevestigt
dat alleen maar. Swerts heeft door deze composities het terechte statuut van orkestcomponist
verworven en een reeks opdrachten voor orkestwerken verzameld. Toch geeft het schrijven voor groot orkest hem tegenwoordig geen
voldoening meer. „Er was een moment dat ik
bijna enkel orkestwerken schreef. Dat werd
een probleem, want daar kruipt enorm veel
tijd in (voor een of twee opdrachten meer dan
een jaar), en het wordt niet zoveel gespeeld. Op
dit ogenblik heb ik er echt veel behoefte aan
eens iets voor mezelf te maken. Jets kleins, iets
voor kinderen, vind ik ook heel fijn en tussendoor probeer ik dat ook te doen."
Die terugkeer naar kleinschalige werken is
onder meer uitgemond in pretentieloze variatiereeksen voor piano, echte kinderstukjes:
Variaties op „As I sat on a sunny day", Variaties
op „Frere Jacques", Variaties op „Sur le Pont
d'Avignon" en in Pianorama, een verzameling

didactische oefeningen voor beginnende pianistjes.
De meeste aandacht besteedt Piet Swerts
momenteel aan kamermuziekwerken, waarbij zijn Tweede Strijkkwartet, dat in 1999
gecreeerd werd, een sleutelpositie inneemt.
Swerts beschouwt dit strijkkwartet als een van
zijn belangrijkste en meest substantiele stukken en het behoort volgens hem ook tot zijn
beste muziek. Het is een finalecompositie,
waarbij het zwaartepunt in het laatste deel
ligt. Niet toevallig is dat deel dan ook als eerste geschreven en werden de drie voorgaande
bewegingen als een aanloop tot de finale geconcipieerd. De sterke graad van dissonantie
en de complexe polyfonie van de finale zijn
verrassend en ongewoon voor wie de vroegere
muziek van Swerts kent. Maar vanaf nu behoren deze aspecten ook tot zijn stijl, die hoe
langer hoe meer als een „autobiografisch componeren" omschreven moet worden. Niet al-
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Piet Swerts (°1960).

les loopt immers van een leien dakje als voortdurende „rotations" en Swerts laat duidelijk
horen dat verbittering en frustratie hem niet
vreemd zijn, een ander soort „rotations". Anders dan de complexloze muziek die hij voorheen schreef, anders dan het intuitief laten opkomen en volgen van de klankenstroom, is
zijn muziek zelfbelijdenis geworden.
„Dit strijkkwartet is fel autobiografisch en
verklankt zeker ook duidelijk de innerlijke
wereld van haar schepper. Dit is geen muziek
om de muziek meer zoals ik vroeger placht te
werken. De meeste werken van nu brengen het
innerlijke veel meer naar buiten dan vroeger.
De finale verklankt woede, verbetenheid; deel
drie getuigt van grote eenzaamheid en verdriet, lijden; deel twee symboliseert strijdlust,
levensvreugde en energie, en bij de aanvang is
sarcasme en ironie de voertoon."
Swerts verklaart zijn voorkeur voor de kamermuziek, omdat die directer, intiemer en
soberder is dan werk voor een groot orkest.
Hij formuleert zijn Tweede Strijkkwartet ook
als een reactie op zijn Eerste, dat volledig
opgebouwd was vanuit het chromatisch espressivo en zowel refereerde aan Mahler als
aan Beethoven, Sjostakovitsj en Ravel. Soortgelijke referenties zijn in zijn recente muziek
volledig verdwenen. Swerts is niet meer bang
voor de hete adem van Beethoven en Sjostakovitsj in zijn nek, als hij een strijkkwartet
schrijft, of voor de kritische blik van Chopin
en Liszt als hij een pianostuk componeert.

Een van de oorzaken van de ingrijpende
veranderingen in Swerts' visie op het componeren is zijn opera-ervaring geweest. In 1996
ging Les Liaisons dangereuses in premiere. Tijdens de voorbereidingen van het werk waren
veel problemen gerezen, maar elke componist
weet dat het pad naar een opera niet met goud
bezaaid is. Het libretto was te weinig dramatisch, de regisseur eiste voortdurend omwerkingen en Swerts moest keer op keer niet alleen zijn concept herzien, maar ook de reeds
gecomponeerde scenes herwerken en omgooien. Het resultaat was een echte literatuuropera, waarin Swerts zeer consequent aan een
bepaalde melodisch-tonale schrijfstijl vasthield, drie uur lang. Waarom de operawereld
negatief gereageerd heeft, is mij tot op vandaag
nog niet duidelijk. Opera is nu eenmaal emotie, opera zwelgt van de Verdi's en de Puccini's
en er zijn in de jaren negentig wel meer tonaalmelodische opera's geschreven die een positief
onthaal gekregen hebben. Als een buitenlander het doet, dwepen we ermee en noemen het
een hoogtepunt van het postmodernisme. Ik
meen dat het dan om verkeerd postmodernisme gaat en dat de term misbruikt wordt.
Swerts was zich zeer bewust van het feit dat
zijn opera voor velen controversieel zou kunnen zijn. Drie maanden voor de creatie verklaarde hij in een interview: „In de middens
van componisten heb ik hevige pro's en even
hevige contra's. Er zijn mensen die mijn
muziek oubollig vinden, vol van plagiaat, niet
hedendaags. Dat raakt me al lang niet meer. Ik
vind dat ik er plezier in moet hebben en eerlijk zijn. Deze opera Les Liaisons dangereuses,
zal zeker dezelfde reacties geven. Volgens mij is
hij heel direct. Het is het warmste stuk dat ik
ooit gemaakt heb, qua emoties zit alles erin.
Nochtans zullen velen het tot op de grond
afbreken omdat het niet nieuw genoeg is.
Waarom moet men altijd zo moeilijk doen?
Als je spontaan blijft, komt de muziek ook zo
over, en dan heb je iets overgebracht aan de
luisteraar."
Uit de globale tendens van dit artikel
spreekt echter duidelijk de invloed die de kritiek op de opera op Swerts heeft uitgeoefend.
Hij is na de opera radicaler gaan schrijven. Hij
pleit voor een versobering en vereenvoudiging
van het muzikale materiaal. Dat geeft hem de

mogelijkheid om de structuur een grotere inwendige kracht te laten uitstralen. Hij zoekt
ook naar nieuwe compositietechnieken, die
het klankbeeld verruimen en verpersoonlijken. Hij zoekt consequent naar een nog grotere efficientie in de notatiewijze. De eenvoud
van het uitgangspunt staat echter de toename van de polyfone complexiteit in het horizontale denken niet in de weg (in het Tweede Strijkkwartet, Mi-Parti voor fluit en strijkkwartet, Three Gadgets voor blokfluitkwartet).
„Flashing flutes" is het laatste deel van Three
Gadgets: daarin brengt de horizontale denkwijze de vier altfluiten tot complexe weefsels met
onconventionele samenklanken. Swerts omschrijft ze als „een mobiele, nauwelijks vatbare,
razendsnelle cluster".
Uitdunning

Piet Swerts is tot een houding van scherpe
en meedogenloze zelfkritiek gekomen. Dat hij
waardevolle muziek geschreven heeft in het
verleden, ontkent hij zeker niet. Enkele composities beschouwt hij als „voltooid" en gaaf,
zoals Zodiac, Magma voor kamerorkest en
Tweestemmige Inventies voor piano. Andere
werken zijn aan een grondige revisie toe. Hier
vermeldt Swerts in de eerste plaats de opera,
maar ook de Marcuspassie en andere werken
„die hij de moeite vindt". Zo zal het stuk
voor piano en orkest, Ion uit 1999, zijn
plaats krijgen als eerste deel in Enigma, het
derde pianoconcerto, dat uit 1991 dateert.
Maar daarvoor moet de orkestratie van dat
concerto eerst grondig herzien worden. Zijn
componeerprocede is intussen ook vertraagd,
omdat hij veel kritischer passages herschrijft
en herwerkt voordat het tot creatie komt,
ofwel omdat hij na de eerste uitvoering alles
wat hem geen voldoening schenkt, ingrijpend
wijzigt. „Uitdunning" is een term die daarbij
meer dan eens valt en verder wil Swerts duidelijk af van alle mogelijke reminiscenties, allusies en toespelingen op muziek van anderen.
Het resultaat van de nieuwe koers is al te horen
in het Klarinetconcerto. Van allusies op het
grote repertoire voor klarinet is hier geen sprake. „Uitdunning" betekent in dit geval dat een
strijkorkest gebruikt wordt in plaats van een
symfonisch orkest. De muziek is vinnig,
levendig, speels en voortdurend in beweging.
Hier en daar vertonen de klarinetmelodieen

een oosters trekje, als een vorm van lichte
humor die de zelfrelativering van Swerts weerspiegelt.
Net op het ogenblik dat bepaalde tendensen binnen het postmodernisme de verbondenheid met de traditie in het allusieve componeren gaan benadrukken, tekent zich bij
Piet Swerts de omgekeerde tendens af. Dit
getuigt van het feit dat het hem absoluut niet
te doen is om bij een bepaalde goed in de
markt liggende trend aan te sluiten. Het toont
eerder dat hij verder en dieper op zoek is
naar de kwaliteiten van zijn eigen persoonlijkheid. De grote routine die hij op zijn veertigste
als componist al heeft, stelt hem juist in staat
om dat „diepteonderzoek" te gaan doen. Zo'n
levensloop merk je wel meer bij componisten en onwillekeurig doet het mij aan Verdi
denken, die erg jong een enorm succes kende
met zijn opera Nabucco en daarna zeer snel
zeer veel opera's schreef, tot de stroom plots
stagneerde in een reeks tegenvallers. Er is een
noodzakelijke stop in zijn productie en daarna
kunnen een aantal meesterwerken ontstaan.
In de toekomst kijken is natuurlijk onmogelijk, maar de biografie van Piet Swerts zou bijvoorbeeld in die richting kunnen gaan. Misschien schrijft hij nog wel eens die succesvolle
opera.
Yves Knockaert

Wie zegt dat ik lachen moet?

Pluche is een boekenreeks die de ondertitel
„Bibliotheek van Nederlandse chansons en
cabaretliederen" draagt. De uitgeverij kiest
voor de gewaagde onderneming om teksten
die geschreven werden om te zingen, zonder
de muziek zwart-wit op papier af te drukken.
Het is dansen op het slappe koord want de
muziek kan een tekst precies die sfeer meegeven waardoor hij geinterpreteerd wordt op de
manier zoals de auteur het wilde. Bovendien
rechtvaardigt de muziek de herhalingen die
dikwijls pedant overkomen als je ze zomaar
leest. Bram Vermeulen nam destijds een van
zijn allerbeste liedteksten, De Wedstrijd, niet
op in een eerste tekstenbundel omdat hij de
voortdurende herhaling van „Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd
die je niet winnen kan" nogal onnozel vond
voor de argeloze lezer.
Pluche zet daarom de liedjesteksten in
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a)

Ivo de Wijs ( 8 1945) - Foto Chris van Houts.

hun blootje en die moeten dan maar zien
te overleven als teksten die qua lay-out verdacht veel op gedichten lijken, maar doorstaan
ze ook de test van de ars poetica? Met de vorige
uitgave bewees de reeks dat met name Lennaert Nijgh moeiteloos weet te overleven in de
stilte van een boekband. Nijgh werd wel eens
smalend de rederijker genoemd, vanwege zijn
voorliefde voor oude en door rederijkers erg
geliefde dichtvormen als ballades of rondelen.
In het vijfde boek uit de Pluche-reeks worden
de teksten van Ivo de Wijs behandeld. Meer
nog dan Nijgh lijkt De Wijs me een rederijker,
maar dan wel om andere redenen. Net als zijn
16e en 17e-eeuwse voorgangers schrijft De
Wijs ongeveer voor al wie zijn pad kruist en
de moed heeft om hem om een tekst te vragen
en daarbij is ongeveer elk onderwerp goed, van
kleine huisdieren, over het muurtje in het
voetbal tot vermageringskuren en een bekend
blootblad. Bovendien wringt De Wijs zich
soms in de onmogelijkste bochten om vormelijk het vooropgezette rijmschema te blijven
respecteren. De titel Het gaat goed met Nederland, werd ontleend aan een typische De Wijstekst die zogenaamd nergens over gaat. „Voor
mijn huis staat al jaren een paal, een dikke
grijze paal". Strofen lang wordt gegist waartoe
de paal zou kunnen dienen: een paaltje voor
de telefoon of het gas, een meerpaal of een
tolpaal? Hij lijkt totaal nutteloos, tot op een

ochtend blijkt dat de paal misschien wel nutteloos mag zijn maar dat hij wel ergens geregistreerd staat want een man in overall komt
de paal schilderen. De conclussie van De Wijs
is dan ook duidelijk: als er al voor zo'n nutteloos paaltje vordt gezorgd, dan moet het wel
erg goed gaan met Nederland. Het is een erg
mooie tekst, grappig, ongekunsteld rijmend.
En hij typeert Nederland als de goed georganiseerde welvaartstaat waarvoor het bekend staat
(regelneven incluis!).
De titel dekt ook in die mate de lading dat
een bundeling van teksten van Ivo de Wijs
meteen een overzicht geeft van alle mogelijke
maatschappelijke thema's waarover pakweg
tussen 1964 en 2000 in Nederland gesproken
werd en die terugkwamen in het cabaret of de
conferences van die tijd. Zo leer je dat in 1966
de aanwezigheid van Turken niet zozeer als
een maatschappelijk probleem werd gezien
maar wel als een perfide kapitalistische uitvinding van de fabrieksbazen en een geschenk uit
de hemel voor huisjesmelkers.
Er liggen Turken onder het dressoir
Er liggen Turken in het bad en op 't gazon
Zelfs in de ijskast zitten er een paar
Oh, wat verrukkelijk zo'n Turkenpension.
En in 1970 was Van het Reve onderwerp
van een liedje met zijn naam als titel:
Heb je dat gehoord zeg, van die Van het Reve?
Als je leest wat of die viezerd nu weer uit heeft
flaten geven
't Gaat voortdurend over liefde tussen mannen
maar zo ziekelijk en vies en overspannen
In 1972 hangt een poster van Vietnam
aan de muur, in 1975 wil iemand een gaatje
in zijn oor, in 1978 heeft hij het over de nieuwe nostalgie naar Wereldoorlog II naar aanleiding van de film Soldaat van Oranje. In
datzelfde jaar neemt hij in „Thuisland" het
apartheidsregime van Zuid-Afrika op de korrel:
De blanken in Zuid-afrika
Met banken in Zuid-Afrika
Vol bordjes „slegs vir blankes' - bijbelvast en niets
[ontziend.
En in

1989

blikt De Wijs hierop terug:

Ile sliep, maar opeens werd ik wakker gekust
En nu ben ik kritisch, alert en bewust
Nu weet ik precies hoeveel smog of er hangt
1k heb het milieu aan mijn boezem geprangd
Na lafheid en lauwheid een por in mijn rug
Ile weet nog precies hoe het ging, drie jaar terug
Een licht in het oosten gaf mtj het bevel
Dankjewel, Tsjernobyl, dankjewel.

De laatste twee teksten schreef Ivo de Wijs
voor Jasperina de Jong, ongetwijfeld de bekendste van zijn vertolkers. Daarvoor zong hij
veel van zijn liederen zelf bij zijn eigen groep
Kabaret Ivo de Wijs. In Nederland is hij
ondertussen ook een radiomonument geworden met zijn programma Vroege Vogels dat
al sinds 1985 loopt bij de VARA. In Vlaanderen is De Wijs haast onbekend, ook al
schrijft hij nu regelmatig liedjes voor het razendpopulaire kleutertelevisieduo Samson en
Gert. Alleen Jefke, een liedje van Della Bossiers, is in Vlaanderen een evergreen binnen
het kleinkunstgenre geworden. Bij De Wijs
heet het oorspronkelijk Veerle maar de zachte G uit de beginregels sloeg net zo goed op de
Tilburger De Wijs als op de Vlaamse Bossiers:
Ze hebben me m'n zachte g's al vaak verweten
Sinds ik hier in het noorden ben beland

Zoals hierboven al uitvoerig wordt gaustreerd, is Ivo de Wijs een meester in het rijm.
Het zal trouwens niet toevallig zijn dat deze
bundel werd samengesteld door Jaap Bakker,
auteur van het Nederlands Rtjmwoordenboek,
een werk dat De Wijs waarschijnlijk dikwijls
ter hand neemt en waarvan bij echte dichters
de tenen aan het krullen gaan. Ivo de Wijs is
dan ook geen dichter maar wel een van Nederlands' beste vertegenwoordigers van het hedendaagse light verse en in die zin de rechtgeaarde erfgenaam van C. Buddingh', Daan
Wonderland, Kees Stip of John O'Mill. Ook
De Wijs schrijft soms teksten waarin het hem
meer te doen is om het taalspelletje dan om
inhoud:

Of
Ile kan tonnezen, ik kan nibaal
Ile kan tine, ik kan ossa, ik kan eel en ik kan aal
Ile kan teldeurtjes, ik kan telblad
Ach man, ik kan adese militairen zat

Dat de auteur of en toe wel eens geforceerde
taalacrobatieen uit de hoed moet toveren om
het allemaal te laten rijmen en in het metrum
te laten passen, wil ik hem dan ook vergeven.
In het domein der veredelde rijmelarij heiligt
het doel de middelen. In een cabaretliedje wil
dat nog wel eens een extra grappig element
toevoegen, bij een gedrukte tekst dreigt het eerder storend te werken. Maar wie de voortreffelijke en ook tedere, ontroerende Ivo de Wijs
wil ontdekken, moet er pareltjes als Wereld,
Ziekenhuis of Zondagmiddag maar eens op nalezen en dan begrijpt hij misschien ook wel
dat de cabaretschrijver wel eens met deze vraag
worstelt: „Wie zegt er dat ik lachen moet?"
Hier zit ik in de nacht
7e drinken van m'n slok
Te raden wat me wacht
En te vloeken naar m'n klok
Hier zit ik in m'n stoel
Te roeren in de brij
Te graven in de poel
Van verloren en voorbij
Te zoeken naar gezichten
Die ik niet meer zal zien
Te graven naar gedichten
Met een beetje troost misschien
Dit is de nacht
Dit is de nacht van ijs en she
Wie zegt dat ik lachen moet?
IK!
Wim Chielens
IVO DE WIJS, Het

gaat goed met Nederland, onder redactie van

J. Bakker, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2001, 383 p.

Film
De koeientong van Vannevele

Ile vaar mijn eigen koers, ik moet geen zijk
Analen
En ook al struikel ik over mijn eigen dek
Reten
Ik hou van Recht-door-zee en nooit Van Agt
Eruit!

De schalkse, weinig dramatische titel laat
anders vermoeden, maar Pauline & Paulette is
wel degelijk een van de Vlaamse producties
van de laatste jaren waarnaar sterk werd uitgekeken. De reden ligt voor de hand: Lieven
Debrauwer won in 1997 voor zijn korte film
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Leonie in Cannes de prijs
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van de jury. Het gebeurt wel
vaker dat Vlaamse cineasten
prijzen winnen op internationale festivals, maar zelden op dit niveau. Als
iemand de moraal van de
Vlaamse film zou opkrikken, wie anders dan Lieven
Debrauwer? Er is al lang
sprake van dit project, maar
pas nu is de film uitgebracht. Pauline & Paulette
was net op tijd voor het festival van Cannes. Hij liep in
de sectie La Quinzaine des
realisateurs en won er geen
zilver of goud, maar wel de Ann Petersen en Dora van der Groen in „Paulien & Paulette", een film van
publieksprijs van het „Gro- Lieven Debrauwer.
te Forum". Hij kreeg een
speciale vermelding van de oecumenische jury.
het interieur van het huis van Martha is bijna
De Vlaamse persreacties zijn intussen ook
volledig bruin, het huis van Paulette, haar zus,
bekend. Ze zijn positief, zij het niet over de
is helemaal rood en roze. Dat van de derde
hele lijn. Dat heeft te maken met het feit dat
zus, Cecile, baadt in koude kleuren, van wit
je om deze film te waarderen, eerst bereid
tot blauw.
moet zijn in het rijk van Debrauwer binnen te
Het is een proto-Vlaamse wereld, een mutreden. De wereld van zijn personages is heel
seum van het Vlaamse dagelijkse leven. Buitenspecifiek. Zintuiglijke impressies zijn er sterlanders kunnen hier iets leren over de plaatseker dan in de werkelijkheid. Er wonen alleen
lijke gebruiken: het enveloppen schri jven voor
oudere mensen, in interieurs die verwijzen
en de koffietafel na de begrafenis. Het verschil
naar de jaren vijftig-zestig, naar een tijd van
tussen „een biefstukske van honderd frank" en
nieuw modern comfort, de eerste formica-keude „koeientong van beenhouwer Vannevele".
kentafels met gechromeerde poten. Het is een
In zijn omgang met deze leefwereld staat Dewereld die voorbij is, die ook kwetsbaar is,
brauwer tussen de volkse kluchten van Edith
want de mensen die bij Debrauwer wonen zijn
Kiel en de verbeelding van een Jaco van Doroud, de dood staat om de hoek. Zijn personamael en Berliner (in La vie en Rose).
ges hoeven zich niet meer te bewijzen, ze leren
Pauline is mentaal gehandicapt. Ze woont
omgaan met verlies en loslaten. Dat maakt van
bij haar zus Martha, die voor haar zorgt.
Pauline & Paulette een humane film.
Eigenlijk heeft Pauline een meer natuurlijke
band met de leefwereld van Paulette, haar
Debrauwer identificeert zich met zijn wereld. Hij houdt van vroeger. Zijn acteurs zijn
andere zus: met de sfeer van extravagantie die
grote namen die al lang meegaan op de planhaar klerenwinkeltje in het dorp tekent. Pauken en die associaties oproepen aan een Vlaanlette probeert de alledaagsheid van het dorpslederen van toen: Dora van der Groen, Ann
ven in Lochristi te overstijgen in een wereld
Petersen, Julienne de Bruyn, Nand Buyl, Jef
van karamel-emotie en driestuiverchique. Ze
Demets. Hij is een nostalgicus, geen cynicus,
zingt in het plaatselijke amateur-operettegeen hij vraagt van de toeschouwer eenzelfde
zelschap, en eigenlijk is heel haar leven een
houding.
grote operette. Paulette verpakt de werkelijkZoals in zijn korte films Leonie (1996) en
heid in een „schoon stofke" met een „strikske
Testament (1997), voert Debrauwer de wereld
errond" en vanzelf lijkt alles minder goedvan zijn grootouders op. Geen realistische
koop. Pauline wordt door die wereld geprikweergave ervan, maar een geIntensifieerde opkeld, want zij heeft het temperament van haar
name. Hij gaat heel ver met de stilering ervan:
zus. Een van haar geliefde bezigheden is de

bloemen in de tuin water te geven. We zien dat
verschillende keren gebeuren, ritmisch met de
gieter heen en weer op de maat van de bloemenwals van Tsjaikovski. Het is een van de
vele visuele vondsten die op een ongedwongen
manier effect sorteren.
Pauline en Paulette zijn niet alleen zussen,
het zijn ook zusterzielen, alleen weet Paulette
dat niet. Paulette is ervan overtuigd dat haar
gehandicapte zus niet in haar wereld thuishoort. Pauline is immers een naakt brok vlees
te midden van een gekostumeerd bal.
Wanneer Martha plotseling overlijdt, wordt
het leven van de drie overblijvende zussen
overhoop gehaald. Pauline past niet in de urbane levensstijl van Cecile, en evenmin in het
operettedecor van Paulette. Wat nu met Pauline? Van meet af aan is duidelijk dat de toekomst van Pauline bij Paulette ligt, ook al wil
Debrauwer dat met zijn halfopen einde niet
expliciet gezegd hebben.
Pauline & Paulette staat of valt met de rol
van Dora van der Groen, die de gehandicapte
Pauline speelt. Een actrice van naam en met
een bekend gezicht een dergelijke rol laten vertolken is een risico. Het zou evidenter geweest
zijn de rol door een echte gehandicapte vrouw
te laten vertolken, zoals Van Dormael dat met
Pascal Duquenne doet in Le huitieme jour. Bovendien heeft Van Der Groen de jongste jaren
een reeks demente rollen achter de rug, van
Antonia tot de jeugdfilm Mariken. Haar vertolking functioneert evenwel uitstekend. Wanneer Pauline het over de „opellet van Polet"
heeft, dan aanvaarden we dat. Met Ann Petersen stelt het probleem zich minder scherp, omdat zij als actrice een vanzelfsprekend onderdeel lijkt van Debrauwers decor.
Belangrijker dan deze gevoeligheden, is dat
Debrauwer met Pauline & Paulette bewijst dat
hij op een schijnbaar moeiteloze manier een
verhaal kan vertellen. Dat hij bovendien beschikt over een grote stijlvastheid. Het ritme
klopt, de acteerstijl is homogeen. De muziek
van Tsjaikovski, de operette van Devreese passen perfect in het geheel.
Pauline & Paulette is meer dan alleen sfeer.
De film heeft opmerkelijke grafische kwaliteiten. En met kleine prikkels in de intrige houdt
hij een rustig, maar gecontroleerd ritme aan,
dat ook de aandacht van een breder publiek
gevangen houdt.
Erik Martens

LIEVEN DEBRAUWER (regie), Pauline & Paulette, met Dora van
der Groen, Ann Petersen, Rosemarie Bergmans, Julienne de
Bruyn; scenario: LIEVEN DEBRAUWER & JACQUES BOON; fotografie: MICHEL VAN LAER; montage: PHILIPPE RAVOET; muziek:
FRtDERIC DEVREESE; productie: DOMINIQUE JANNE; Belgie,
2001, 78 minuten.

De kunst van het weglaten.
Michael Dudok de Wit

De in Londen werkende Nederlandse animator Michael Dudok de Wit ( 0 1953) won in
2001 niet alleen een „oscar" voor zijn korte
tekenfilm Father and Daughter. Hij won aansluitend ook nog de prijs voor de kortste Oscarspeech. Kernachtiger dan door deze twee
gebeurtenissen is de Nederlandse animatie
niet samen te vatten.
Want Nederlandse animatiefilmers staan de
laatste tien, twintig jaar bijzonder in de belangstelling. Dudok de Wits „Academy award" is
daarvan slechts het topje van de ijsberg - niet alleen kreeg hij zelf eerder al een nominatie voor
The Monk and the Fish, ook tekenfilmer Paul
Driessen mocht al eens naar de Oscaruitreiking afreizen. En wie dan nog moppert dat
op de oscars als keurmerk van artisticiteit wel
wat af te Bingen valt, kan een karrenvracht
aan Beren, Palmen, Zilveren FIPA's, Genies,
BAFTA's en andere prijzen voor animerende
Nederlanders over zich uitgestort krijgen.
Als je werk als dat van Dudok de Wit bekijkt,
kun je je zelfs afvragen waarom de Nederlandse
animatie niet al langer dan twee decennia succesvol is. Want Nederland en animatie lijken
voor elkaar gemaakt. Een gedachte die relief
krijgt, wanneer je de Nederlandse tekenfilm
met het Grote Referentiekader vergelijkt: de
Amerikaanse cartoons. Bijna vanaf het begin
overheerst door Disney, heeft de tekenfilm in de
Verenigde Staten altijd gestreefd naar een soort
realisme. De verregaande soepelheid van de bewegingen, de driedimensionaliteit van de tekeningen, de volmaakte uitwerking van de achtergronden - het lijkt erop alsof de Amerikaanse
animatie een eeuw lang bezig is om het verschil
met gewone films zo klein mogelijk maken. Een
streven waarin ze zich, met de komst van de
computer, nog eens extra kunnen uitleven. Als
de Amerikaanse tekenfilm niet zo wijd verbreid
was geweest, was waarschijnlijk iedereen opgevallen dat deze realismedrift indruist tegen de
natuur van het medium. Want juist omdat je in
een tekenfilm alles van de grond af tekent, en
omdat je door al die tekeningen achter elkaar te
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Een beeld uit „Father and Daughter", de bekroonde animatiefilm van M. Dudok de Wit © Gine Te Filmproductie
BV, Amsterdam.

zetten ook nog eens elk beweginkje tot op de
25e van een seconde nauwkeurig kunt timen, is
animatie niet het medium van realisme, maar
van de stilering.
En precies daarin heeft Nederland - het zal
wel weer aan dat platte, aangeharkte, keurig
gereguleerde landschap liggen - een stevige
traditie, van Mondriaan tot illustrator Dick
Bruna tot cineast Alex van Warmerdam.
En - we denken even terug aan zijn beknopte Oscarspeech - Michael Dudok de Wit
past naadloos in deze traditie. Hij beheerst de
kunst van het weglaten, wat alleen al te zien is
aan de eenvoud van de verhaaltjes van zijn
films: monnik raakt erdoor geobsedeerd een
vis te vangen (The Monk and the Fish, 1994),
straatveger wordt boos als mensen zijn straat
bevuilen (Tom Sweep, 1992), vader neemt afscheid maar dochter blijft naar vader verlangen
(Father and Daughter, 2000).

Maar ook in zijn tekenstijl geldt: less is
more. Pen en inkt vormen de ruggengraat van
die stijl: krachtig aangezette, van dik naar dun
en weer teruglopende lijnen. Met diepzwarte
vlekken soms, die als uitvloeiende druppels
aan die lijnen hangen.
Deze stevige streken worden subtiel ingevuld door accenten van houtskool en, tot aan
Father and Daughter, wolkige, diepgekleurde
waterverf. Bij Father and Daughter werd die
vervangen door computerkleuring, met ongeveer hetzelfde effect, maar een nog grotere

mogelijkheid tot precisie (en, uiteraard, enige
werkverlichting).
Opmerkelijk genoeg lijkt binnen deze losjes, in enkele lijnen opgezette wereld zelfs de
derde dimensie te veel. Opvallend vaak zien
we de personages en de landschappen van de
zijkant - een watertje met bomen erlangs,
waarlangs fietsers van rechts naar links door
het beeld trappen. Het speelt zich grotendeels
of in het platte vlak, wat de actie terugbrengt
tot de essentie, tot een soort grafisch genot.
En dat zet zich voort in zijn manier van animeren, die door die inkterige manier van tekenen lijkt te zijn ingegeven. Die inkt is zo vlak,
zo flinterdun, en zo fijn gedetailleerd dat het en nu worden we even zo lyrisch als Dudok de
Wits tekenstijl zelf - aan vlindervleugeltjes doet
denken, en die soms rustige, soms fladderende,
en altijd subtiele manier van bewegen kenschetst Dudok de Wits stijl van animeren.
Die rust, die fijnzinnigheid, die verwaaide
leegte van zijn landschappen hebben een uitwerking als een fietstocht door de polder in
de lente: de onrust in je hoofd daalt neer en
maakt plaats voor melancholieke overpeinzingen, voor onbestemde verlangens. En laat
Father and Daughter daar nu precies over gaan.
Dan weet je ineens wat de kunst van het weglaten inhoudt. Dudok de Wit geeft doeltreffend
de aanzet en nodigt je daarmee uit: bekijk de
film en kleur de plaatjes.
Chris Buur

Taal- en cultuurpolitiek
Het Corpus Gesproken Nederlands
Een Nederlands-Vlaams megaproject
2001, het eerste jaar van het derde millennium, is het Europees Jaar van de Talen. De
Europese Unie en de Raad van Europa hebben
hiertoe besloten. Via internet, andere communicatiemedia en talrijke manifestaties wordt in
de loop van 2001 de aandacht van miljoenen
Europeanen gevestigd op de talenrijkdom die
het Europese culturele erfgoed uniek maakt in
de wereld. Iedereen, jong en oud, wordt gestimuleerd een of meer talen to leren. Talen openen deuren: naar mensen, naar culturen, naar
werk. Alle talen die in het oude continent
gesproken worden, spelen in dit project een
vooraanstaande rol, de grote talen, de middelgrote en de kleine, dus ook een vitale taal als
het Nederlands.
Het Nederlands, de moedertaal van bijna
tweeentwintig miljoen Europeanen, is een
middelgrote taal. Numeriek neemt zij de zesde
plaats in binnen de Europese Unie, waarin momenteel elf talen een officiele status hebben:
het Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks,
Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en
Zweeds. Steeds meer buitenlanders willen Nederlands leren, overigens om uiteenlopende
redenen: zakelijke, literaire, culturele of persoonlijke. Aan circa tweehonderdvijfig universiteiten, verspreid over de hele wereld, wordt
Nederlands gedoceerd. Zo'n tienduizend anderstalige studenten tonen belangstelling voor
onze taal en cultuur, een ongekend aantal.
De notie het Nederlands is complex, net als
de begrippen het Engels, het Duits, het Frans,
enz. Naast de algemene taal die in het hele taalgebied bruikbaar is, het Standaardnederlands,
kent die taal variatie van diverse aard: dialecten, regiolecten, sociale varieteiten (plat en
bekakt bijvoorbeeld), vaktalen, groepstalen en
de talrijke jargons, waaronder de jongerentaal
en de taal van computerfreaks. Daar komt nog
bij dat sommige vooraanstaande taalkundigen
twee varianten onderkennen binnen het Standaardnederlands, de Nederlandse en de Belgische. De norm voor de cultuurtaal wijkt voor
het Nederlandse Nederlands een beetje of van

die in het Belgische Nederlands. Dat blijkt
vooral op het gebied van de uitspraak en de
woordkeus.
Een middelgrote taal als het Nederlands
kan niet achterblijven in de sterk expanderende wereld van de spraak- en taaltechnologie.
Dit is het domein van de machinale analyse en
synthese van stem- en spraakpatronen en van
de kunstmatige productie van taal. Voor de cultuur en economie van de Lage Landen zou dat
achterop raken op technologisch vlak uiteindelijk verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Het zou ook een ongunstig effect sorteren op het democratische gehalte van de
Europese Unie. Elke burger uit de EU moet
volwaardig - zeker wat zijn of haar taal betreft - aan de Europese samenleving kunnen
deelnemen. Automatische spraakherkenning
en andere technieken zullen op den duur een
vloeiend gesprek tussen mens en machine mogelijk maken. Overigens blijven vooralsnog
technische kunststukjes als die van de sciencefiction-figuur kapitein Kirk uit Star Trek, die
geregeld dialogeert met zijn superintelligente boordcomputer, (verre?) toekomstmuziek,
evenals trouwens het subtiele machinale vertalen vanuit bijvoorbeeld het Nederlands naar
het Frans en vice versa. Globaal machinaal vertalen van zakelijke teksten is minder problematisch.
In het multilinguale Europa moet het Nederlands wedijveren met andere talen, vooral
met het Engels, verreweg de meest dominante
taal in het digitale tijdperk. In de ontwikkeling en de toepassing van de informatie- en
communicatietechnologie speelt het Engels
een hoofdrol. Dat is onder meer verklaarbaar
omdat die taal sinds enige jaren beschikt over
de nodige onderzoeksbronnen, zoals grote databanken van gesproken en geschreven taal. Al
in de periode 1991-1994 is het British National
Corpus (BNC) opgezet: een immense verzameling van honderd miljoen Brits-Engelse gesproken en geschreven woorden in hun context. Samen geven die een goed idee van het
Engels zoals standaardtaalsprekers in het Verenigd Koninkrijk dat gebruiken aan het eind
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van de twintigste eeuw. Voor het Amerikaanse Engels werd dit BNC niet geschikt geacht. Er bestaan tussen die twee varianten zoveel verschillen in taalgebruik dat sinds kort
voor het Amerikaanse Engels een apart corpus ontwikkeld wordt, het zogenoemde ANC,
American National Corpus. De opzet en de
doelstelling zijn vergelijkbaar met die van het
BNC.
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Het British National Corpus heeft ook als
inspirator gefungeerd voor het grote Nederlands-Vlaamse project Corpus Gesproken Nederlands (CGN) dat in juni 1998 van start is gegaan. Het heeft een looptijd van vijf jaar: de
verwachting is dat het volledige corpus medio
2003 beschikbaar is. Dan is het mogelijk om
voor het Engels ontwikkelde technologieen
op het Nederlands toe te passen.
De initiatiefnemer is prof. dr. Willem
Levelt, directeur van het Max Planck Instituut
voor PsycholinguIstiek in Nijmegen. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse
en Vlaamse regering en door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Er zijn twee coOrdinerende locaties aangewezen: Gent voor Vlaanderen en Nijmegen
voor Nederland. Een bestuur, waarvan initiatiefnemer Levelt de voorzitter is, draagt de
eindverantwoordelijkheid voor dit gigantische
project. Tientallen deskundigen uit Noord en
Zuid verlenen er hun medewerking aan, maar
ook overheidsambtenaren en belanghebbenden uit het bedrijfsleven. Alle rechten zijn in
handen van de Nederlandse Taalunie, sinds
1980 een officieel samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied
van taal en letteren. De Taalunie houdt zich de
laatste jaren behalve met corpusplanning (het
vastleggen van de woordenschat, de grammatica, de spelling en terminologie) meer en meer
bezig met wat statusplanning wordt genoemd.
Het gaat de Taalunie dus niet alleen om het
codificeren van het Nederlands, maar ook om
de status en het prestige van die taal binnen de
Europese Unie.
Het CGN-project is gericht op de aanleg van een databank van het hedendaagse
„democratische" Standaardnederlands zoals
dat vandaag de dag door 80% van de volwassen
Nederlanders en 50% van de volwassen Vlamingen gesproken wordt. Je kunt dus wel min
of meer horen of een spreker uit Groningen,

Utrecht, Leuven of Kortrijk komt. Geschreven Nederlands komt, anders dan bij het
Britse en Amerikaanse corpus, niet in aanmerking voor het onderzoek: daarover is
ruime informatie beschikbaar. Doordat het alleen gesproken taal betreft, verschilt ook de
omvang: een duizendtal uren spraak (tien miljoen woorden), zijn ruimschoots toereikend
voor het CGN. Tweederde van die woorden
(met hun context) is afkomstig uit Nederland
en eenderde uit Vlaanderen. De talrijke proefpersonen verschillen wat betreft sekse, leeftijd, beroep en opleiding; ze zijn bovendien afkomstig uit alle regio's van het Nederlandse
taalgebied. Hun ongedwongen taalgebruik
kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, ook qua spreekgenre: er zijn winkelgesprekken bij, tramconversaties, interviews,
een directievergadering, lessen op school, een
lezing, discussies en debatten, een preek, enz.
De proefpersonen zijn uitgerust met een microfoon die op elk moment van de dag opneemt wat ze tegen welke gespreksgenoot dan
ook zeggen. In studio's worden bovendien
ruisvrije en technisch uitgekiende opnamen
gemaakt. Die miljoenen geregistreerde woorden zijn ingebed in spontane en natuurlijk
klinkende zinnen. Dat houdt onder meer in
dat aarzelingen, versprekingen, taalfouten, afgebroken zinnen, verschillende spreeksnelheden, een kuch en een hoest, enz. ook worden
opgenomen. Op een vernuftige en bewerkelijke manier worden die woorden geanalyseerd
en voorzien van fonisch (fonetisch en fonologisch), semantisch, lexicologisch en ander
taalkundig commentaar. Het doel is vooral te
weten te komen hoe het huidige Standaardnederlands in al zijn gevarieerdheid klinkt en in
elkaar zit. Er moeten zoveel Nederlandse taaluitingen worden geregistreerd dat een elektronisch apparaat als een spraakherkenner ze
moeiteloos „verstaat".
Behalve voor de taal- en spraaktechnologie,
de digitalisering van taal, is het CGN ook van
groot belang voor de taalkunde in brede zin:
lexicografen, fonetici, fonologen, syntactici,
semantici, socio- en psycholingu1sten en conversatie-analisten zullen hun voordeel kunnen
doen met de verkregen resultaten. Bovendien
is zo'n dieppeilend portret van het „vluchtige" gesproken Nederlands relevant voor het
onderwijs. Inzicht in het feitelijke, dagelijkse
taalgebruik is zowel onontbeerlijk voor de

samenstelling van cursussen Nederlands als
tweede of vreemde taal als voor leraren in
het basisonderwijs en op de middelbare scholen.
Belanghebbenden en belangstellenden krijgen via nieuwsbrieven, workshops, publicaties
en lezingen op gezette tijden essentiele informatie over het CGN-project. Als het Corpus
Gesproken Nederlands in 2003 volledig toepasbaar wordt voor wetenschappelijke, didactische en commerciele doelen komen de auteursrechten en het beheer in handen van de
Nederlandse Taalunie. Tegen betaling kunnen
bedrijven en wetenschappelijke instituten dan
gebruikmaken van cd-roms waarop het corpus
is aangebracht. Computerlinguisten zullen,
zoals bij het Britse model, dit enorme databestand geregeld actualiseren en aanpassen aan
de nieuwste stand van de techniek.
Vooral in dit jaar, het Europees Jaar van de
Talen, realiseren velen zich het grote belang
van dit project. In brede kring (de overheid, de
wetenschap, de industrie) is de wil aanwezig de
Nederlandse taal een adequate rol te laten spelen in de meertalige informatiemaatschappij.
Een serieuze aanwezigheid op spraak- en taaltechnologisch gebied is belangrijk voor de economie in Vlaanderen en Nederland, voor de
uitstraling van de Nederlandstalige cultuur in
Europa en voor een democratisch Europees
beleid. Nederland en Vlaanderen hebben dat
uitstekend begrepen.
Anton Claessens
Informatie: http://lands.let.kun.nl/cgn/home.htm

Het buitenland en wij
Ter gelegenheid van de tiende verj aardag van
het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds verscheen in 2000 het boek Klein
Land, Grote Schrijvers Naast dat Kleine Land en
die Grote Schrijvers is er de Zeer Grote Wereld
en die is het actieterrein van het Produktiefonds. In het boek wordt met tevredenheid
vastgesteld dat de Nederlandstalige literatuur
definitief een plaats op de literaire wereldkaart
heeft veroverd. Het is een voortdurende veldtocht, met campagnes die zich achtereenvolgens in Frankfurt, Barcelona, Goteborg en
Londen ontrolden. Bij die gelegenheden bracht
de Vlaams-Nederlandse Stichting Frankfurter
Buchmesse met wisselend succes zwaar geschut in stelling: kosten noch moeite werden

gepaard om op de grote boekenbeurzen de
Nederlandstalige literatuur te promoten.
Van 17 tot 21 mei 2001 trok de Stichting
weer ten strijde. Ditmaal was de Turijnse Fiera
del Libro aan de beurt. Zoals bij vorige gelegenheden streefde men een dubbel doel na: de
naamsbekendheid van reeds in het Italiaans
vertaalde auteurs vergroten en hun niet vertaalde confraters introduceren bij pers, uitgevers en lezers. De Stichting investeerde zoals
gebruikelijk vooral in informatie: een aantrekkelijke en overzichtelijke stand op de beurs
zelf, een heldere brochure over Letterature
olandese e fiamminga, en talrijke voordrachten, debatten en interviews met een keur
aan Vlaamse en Nederlandse schrijvers. Maar
ook de voorbereiding is van belang: in de aanloop naar de beurs haalde men begin 2001 een
aantal vooraanstaande Italiaanse critici naar
Vlaanderen en Nederland om deze al warm te
maken voor de literatuur uit de Lage Landen.
Dat leverde alvast een paar enthousiaste stukken op in kranten als La Stampa en La Repubblica. De begeestering bij deze laatste krant
was blijkbaar zo groot dat de scribent van
dienst op 21 maart 2001 meldde dat er maar
liefst 9 miljoen Nederlandstaligen in Belgie
zijn en dat de bekende auteur Willem Elsschot
persoonlijk van de partij zou zijn op de Fiera.
Op 17 mei werd het startschot gegeven door
Hella S. Haasse en Hugo Claus. Deze laatste,
wiens bloemlezing Gedichte kort voordien nog
met de Preis fur Europalsche Poesie werd
onderscheiden, is in literatuurminnend Italie
niet helemaal een onbekende. La sofferenza del
Belgio gaat er met een „Premio Internazionale
Nonino 2000"-buikbandje over de toonbank.
En van Haasse zijn er zeven titels in het
Italiaans verschenen en drie in voorbereiding.
Bij de organisatie van de literaire evenementen probeerde men waar mogelijk de Nederlandstalige auteurs te koppelen aan Italiaanse
collega's. Dat was ook het geval bij de slotmanifestatie Lof der Zotheid, een „spettacolo letterario e musicale" waar naast Tom Lanoye,
Hugo Claus, Harry Mulisch, Arnon Grunberg en nog een handvol andere Vlaamse en
Nederlandse auteurs ook de gevierde Susanna
Tamaro zou optreden. „Zou", want toen het
vierhonderdkoppige publiek er lucht van
kreeg dat Tamaro van het programma was afgevoerd, liep de zaal halfleeg. Dat gebeurde nota
bene tijdens het optreden van Mulisch, wiens
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laatste drie romans volgend jaar in het Italiaans verschijnen. Gelukkig werden La scoperta del cielo, La procedura en Siegfried door de
Milanese uitgever Rizzoli gepromoot met een
heerlijk onbescheiden folder over „de grootste
Hollandse schrijver van onze tijd".
Maar de enige Nederlandse auteur die in
mei de voorpagina haalde van een Italiaanse
krant was Anne Frank, met een vertaling van
haar pas opgedoken dagboekbladen. Dat mag
geen reden tot teleurstelling zijn: op internationaal vlak moeten onze nog levende (en ook
dode) literatoren het altijd afleggen tegen het
meisje van de Prinsengracht. Belangrijker is de
aanwezigheid op het literaire veld en het afrekenen met een aantal wijdverbreide misverstanden. Zo merkte Alessandra Orsi, recensente bij La Stampa, op dat de kennismaking
met het werk van by. Bart Moeyaert en Arnon
Grunberg haar indruk over de Nederlandse
letteren - „somber, droevig en vol ongelukkige mensen" - heeft gewijzigd. Rome is niet in
een dag gebouwd en Italie is niet in vijf dagen
te veroveren. Of zoals Tom Lanoye het met
kennis van de natuur verwoordde: „Dit snort
initiatieven werkt volgens de spermatozoldenmethode. Je schiet met heel veel, en dan blijft
er altijd wel iets hangen".
•

In het kader van het internationale cultuurbeleid van de Vlaamse regering heeft Minister
van Cultuur Bert Anciaux een aantal nieuwe
accenten gelegd. Een aspect daarvan is het project „Het goede nabuurschap", dat bestaat uit
een reeks van culturele uitwisselingsprogramma's met de aangrenzende regio's. Zo worden o.a. via het Festival van Vlaanderen de
banden met Zeeuws-Vlaanderen nauwer aangetrokken. Van 2002 tot 2004 wordt er gewerkt aan een samenwerkingsverband tussen
Vlaanderen en Nord-Pas-de-Calais. Ankerpunten voor deze „la Belle Flamande" zijn Brugge
en Rijsel, resp. in 2002 en 2004 „Culturele
Hoofdstad van Europa". Er wordt dus gestreefd naar „bilaterale partnerschappen". Het
vroegere systeem met culturele ambassadeurs
werd geschrapt, maar de uitgenodigde Vlaamse kunstenaars of gezelschappen blijven wel
ondersteund voor hun buitenlandse presentaties.
In 2001 en 2002 is de blik gericht naar het
oosten, met een multidisciplinaire uitwisseling tussen Vlaanderen en Nordrhein-Westfa-

len. Tot 9 december 2001 ontvangen de Duitse
buren de Vlaamse cultuur, en in 2002 is Vlaanderen de gastheer van Nordrhein-Westfalen.
Naast spektakel is er ook plaats voor reflectie:
de dans- en theatervoorstellingen van o.a.
Rosas, Dito'Dito en Het Paleis in Dusseldorf
kregen op 1 juni een staartje in een debat over
„Szene Flandern", een kritische vergelijking
tussen de situatie van het theater in Vlaanderen en in Nordrhein-Westfalen.
Ook film, muziek, literatuur en beeldende kunsten kwamen aan bod. En op 29 september had in Dusseldorf de conferentie
„Tolerant and Vielfalt" plaats: 500 Vlaamse
en Duitse scholieren beraadden zich daar op
ludieke manier over de multiculturele maatschappij.
•

Klompen, windmolens, tulpen, nederwiet...
ze bepalen nog steeds de buitenlandse perceptie van Nederland. En ook, iets minder oppervlakkig: de schilderijen van Rembrandt en
Vermeer. Over het leven van de eerste is heel
wat bekend. Zijn productiviteit is indrukwekkend. Maar Vermeer? Er zijn nauwelijks biografisch gegevens en slechts 35 aan hem toegeschreven schilderijen. Niettemin groeide de
Delftse meester uit tot een kunsthistorisch en
cultureel icoon.
Mysterie schept ruimte voor fantasie. Het
gebrek aan informatie over Vermeer maakt
van zijn leven en werk dankbare onderwerpen voor romanschrijvers. In Girl with the
Pearl Earring speculeert Tracy Chevalier over
het huishouden van Vermeer in de jaren zestig
van de 17e eeuw. Zij observeert de huiselijke
spanningen tussen de schilder, zijn immer
zwangere echtgenote, zijn schoonmoeder en
een zestienjarig dienstmeisje dat model staat
voor het beroemde schilderij uit de titel,
ook wel eens de Nederlandse Mona Lisa genoemd.
Meisje in Hyacinthblauw van Susan Vreeland is dan weer een refs door het verleden om
de oorsprong te achterhalen van de 36e Vermeer. Via acht onderling verbonden verhalen
en een aantal opeenvolgende eigenaars komen
we terecht bij het onderwerp van dat imaginaire doek, nl. Vermeers dochter Magdalena.
Onderweg doorheen de tijd wordt ook de veranderlijke waarde en betekenis van kunst duidelij k.
Ook Katherine Weber verzint een Vermeer.

In haar psychologische thriller Een les in muziek ontstaat
een band tussen de geschilderde vrouw op het doek en
hoofdfiguur Patricia Dolan.
Deze Iers-Amerikaanse kunsthistorica raakt door een passionele relatie betrokken bij
de Noord-Ierse onafhankelijkheidsstrijd en moet een
keuze maken tussen de
schoonheid van kunst en politiek pragmatisme.
Een keuze die Marilyn
Chandler McEntyre alvast George Deem, „Seven Vermeer Corners", 1999, olieverf op doek, 127 x
niet moet maken, want in 218,5 cm, collectie van de kunstenaar - Foto E. Peterson jr.
haar dichtbundel In Quiet
Light neemt zij de mysterieuze schoonheid
New York, 5 maart - 27 mei 2001; National
van schilderijen als Het melkmeisje als verGallery, London, 20 juni - 26 september 2001).
trekpunt voor „Poems on Vermeer's Women".
Daar rond werden werk van minder bekende
Een contemplatieve oefening die ze zelf in
meesters en allerhande kunstvoorwerpen vereen gedicht als volgt omschrijft:
zameld. De expositie toont op verhelderende
wijze aan dat Delft al sinds 1200 een artistiek
Go home. Write about her now .
centrum was en dat het in de 17e eeuw meer
Give her lines and let her speak (..)
was dan een fabriekje van schilderijen met
(...) And never
huishoudelijke taferelen. Overigens maakte de
see a woman's face again without
Vrouw aan Virginaal die begin maart in The
at least a passing thought of what
Sunday Times tot een vers ontdekte Vermeer
one man with eyes to see her
werd bestempeld geen deel uit van de tentoonfound in hers.
stelling. Er was namelijk sprake van verwarring: het ging om een werk dat al lang bekend
De stroom aan studies over Vermeer droogt
is en dat volgens gezaghebbende kenners geen
evenmin op. Anthony Bailey, die eerder al
authentieke Vermeer is. Wim Pijbes, directeur
twee boeken aan Rembrandt wijdde, schetst in
van de Rotterdamse Kunsthal, formuleerde het
Vermeer: A View of Delft een persoonlijke porals volgt: „Een echte Vermeer lacht, maar een
tret. Hij begint zijn verhaal in 1654 met de
valse grijnst. En deze grijnst". Het is dus nog
grote buskruitexplosie in Delft en eindigt met
even wachten op nr. 36.
de weerklank van Vermeers werk bij Proust en
TRACY CHEVALIER, Girl with a Pearl Earring, Harper Collins, London, 1999, 248 p., ISBN 0-00-225890-0.
de beruchte vervalsingen van Han van MeegeSUSAN VREELAND, Meisje in hyacintblauw, BZZTOH, Den
ren. Een andere boeiende studie, maar dan
Haag, 2000, 192 p., ISBN 90-5501-750-7.
KATHARINE WEBER, Een les in muziek, De Bezige Bij, Amstertechnischer, is Vermeer's Camera. Hierin prodam, 2000, 163 p., ISBN 90-234-5356-4.
beert Philip Steadman aan te tonen dat VerMARILYN CHANDLER MCENTYRE, In Quiet Light: Poems on Vermeer gebruik maakte van een camera obscura
meer's Women, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand
Rapids, MI / Cambridge, 71 p., ISBN 0-80-283879-0.
om zijn bijna fotografische taferelen te schilANTHONY BAILEY, Vermeer: A View of Delft, Henry Holt &
deren. En wie op korte tijd veel wil leren
Company Inc., New York, 256 p., ISBN 0-80-506718-3. De
over Vermeer kan zijn gading vinden in The
vertaling Gezicht op Delft verschijnt in november 2001 bij uitgeverij Bert Bakker.
Little Book of Vermeer: leven, werk, techniek,
PHILIP STEADMAN, Vermeer's Camera: Uncovering the Truth
thema's, stijl en historische context in zakforbehind the Masterpieces, Oxford University Press, Oxford,
maat voor leken verteld.
2001, 207 p., ISBN 0-19-215967-4.
GUILLAUME CASSEGRAIN, e.a., The Little Book of Vermeer,
Twaalf schilderijen van Vermeer en tien van
Flammarion, Paris, 2001,120 p., ISBN 2-0801-0549-3.
zijn stadsgenoot Pieter de Hooch vormden de
WALTER LIEDTKE, e.a., Vermeer and the Delft School, Yale Unikern van de tentoonstelling Vermeer and the
versity Press, New Haven, CT, 550 p., ISBN 0-30-008848-5.
Delft School (Metropolitan Museum of Art,
Filip Matthijs
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Rondreis langs
boeddhistische kloosters.

ELKE WEEK VERSCHIJNT HET KNACK PAKKET MET 3 VERSCHILLENDE MAGAZINES
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Publicaties
Cultuurgeschiedenis zonder eigen kompas
De Franse dichter Paul Valery schreef in de
jaren dertig: „Achteruit gaan we de toekomst
binnen". (1) Een waar woord, want wat hebben we anders tot onze beschikking dan de
kennis van het verleden om het nieuwe dat
de toekomst brengt te bevatten? Zo lang de
geschiedenis een zaak is van duurzame tradities die continuIteit garanderen, kan het verleden een betrouwbare steun zijn. Maar volgen
de veranderingen elkaar in hoog tempo op,
dan kan het ook een slechte raadgever worden.
Dat laatste was het geval in de twintigste
eeuw, meende Valery. Juist de gebondenheid
aan de normen en ideeen van weleer had tot
de grootste ellende geleid. Het meest spectaculaire voorbeeld was de Eerste Wereldoorlog, ontstaan uit een volgens Valery achterhaalde nationale rivaliteit, waarvan niemand
had voorzien of bedoeld dat zij zou uitlopen
op een mondiale catastrofe. Een bewijs voor
de nieuwe onoverzichtelijkheid van de moderne wereld die zich niet meer beperkte tot het
oude Europa, maar de hele aardbol omvatte.
Betrouwbare voorspellingen behoorden daardoor niet meer tot de mogelijkheden. „Wij
leven onder het regime van de verrassing", stelde Valery categorisch. (2)
Sinds de jaren dertig lijkt er wat dit betreft
niet veel te zijn veranderd, als we tenminste
H.W. von der Dunk mogen geloven. In zijn
tweedelige cultuurgeschiedenis van Europa in
de twintigste eeuw, De verdwtjnende hemel,
bekent hij, evenals Valery, zijn onmacht om
iets zinnigs over de toekomst te zeggen: „Door
de enorme toename van kennis is het zicht niet
vergroot maar verkort. De snelheid van de veranderingen dankzij wetenschap en techniek
bemoeilijkt alle prognoses". In het geval van
Von der Dunk, emeritus hoogleraar moderne
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht,
komt daar nog bij dat hij als historicus de toekomst niet meer rekent tot het domein van
zijn competentie.
Het twintigste-eeuwse verleden is overigens al ingewikkeld genoeg. Niet alleen omdat
het zo dichtbij is, maar ook omdat we er zo

ongelofelijk veel van kunnen weten. Niemand
is meer in staat de overstelpende hoeveelheid
bronnenmateriaal en secundaire literatuur te
overzien. Toch heeft dit Von der Dunk er niet
van weerhouden een poging te wagen, met
als resultaat een boek van meer dan duizend
dichtbedrukte bladzijden. In de eerste zin van
de korte „Verantwoording" schrijft hij: „Er
zijn vele geschiedenissen van de Europese cultuur in de twintigste eeuw mogelijk en elke
opzet blijft uiteraard een poging om naar het
monoperspectivistische verhaal te transponeren wat zich in oneindig veel verschillende
perspectieven manifesteert".
Wat de schrijver heeft bezield om zijn boek
uitgerekend met zo'n afstotende (maar gelukkig niet representatieve) zin te beginnen, weet
ik niet; wel is duidelijk dat hij zijn cultuurgeschiedenis niet als de enig mogelijke beschouwt. Het is zijn cultuurgeschiedenis. Maar
wie nu een eigenwijs of zelfs maar eigenzinnig
boek verwacht, komt bedrogen uit. De terughoudendheid die gedurfde prognoses heeft verhinderd, blijkt ook zijn geschiedverhaal te regeren, zij het niet om dezelfde redenen.
Rangordes?

Voor een belangrijk deel is die terughoudendheid een gevolg van de opvatting van
cultuur die Von der Dunk erop na houdt.
Oorspronkelijk was het begrip cultuur gereserveerd voor de „hogere esthetische en intellectuele uitingen van de menselijke geest",
schrijft hij. In de loop van de twintigste eeuw
heeft het echter een veel ruimere en neutralere
betekenis gekregen. Onder invloed van het
alom tegenwoordige waarderelativisme is het
onderscheid tussen „hoger" en „lager" vervaagd. „De cultuur van de twintigste eeuw
wordt zo mede gekenmerkt door haar eigen
ontbinding als het exclusieve domein van
hogere geestelijke expressievormen en als metamorfose tot het geheel van alle uitingen die
geen uitsluitend plat materieel doel dienen".
Von der Dunk sluit zich daar bij aan. Het
ruime en neutrale cultuurbegrip dat hij han-
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teert, is dus rechtstreeks geinspireerd door zijn
onderwerp.
Dat er niettemin iets blijft wringen, wordt
duidelijk als we verder lezen. Want zodra de onvermijdelijke - selectie van „figuren en stromingen, stijlen en gebeurtenissen" ter sprake
komt, maakt Von der Dunk gewag van „zijn
overtuiging dat er een enorme esthetische en
geestelijke rangorde bestaat". Vandaar dat hij
bij zijn selectie doorgaans de voorkeur heeft
gegeven „aan de pioniers van het denken en
aan wat ik onder grote kunst versta". Vreemd
is dan weer dat het criterium bij zijn selectie
„representativiteit" is geweest, wat voor hem
neerkomt op: „de invloed in en op hun tijd".
Zijn alleen „pioniers" en „grote kunst"
representatief? Vaak zijn het juist de mindere
goden die het best hun eigen tijd weerspiegelen, terwijl de ware groten hun tijd altijd
66k te buiten gaan. Door frequenter minder
bekende figuren voor het voetlicht te halen,
figuren die nu zijn vergeten maar die ooit furore maakten, had hij zijn boek beslist verrassender kunnen maken. Nu moeten we het voornamelijk doen met namen die, zoals Von der
Dunk zelf toegeeft, „in elke klassieke canon
van kunsten en wetenschappen figureren".
Het gebrek aan verrassing heeft ook nog
met iets anders te maken. De verdwijnende
hemel is namelijk niet alleen een „cultuurgeschiedenis", maar voor een deel ook een
„maatschappijgeschiedenis". Gelet op het ruime cultuurbegrip is dat laatste moeilijk te vermijden; cultuur en maatschappij vallen tenslotte grotendeels samen. Hetzelfde geldt voor
de politieke ontwikkelingen, die de onmisbare
achtergrond vormen voor wat zich afspeelt in
kunst, literatuur, wetenschap en wat nog meer
tot de cultuur kan worden gerekend.
De vraag is alleen of dit ook zulke wijdlopige uiteenzettingen rechtvaardigt (over de
negentiende eeuw, de beide wereldoorlogen,
het bolsjewisme, het fascisme, het nationaalsocialisme, de Koude Oorlog) als Von der
Dunk nu ten beste geeft. Bij tentamens adviseer
ik studenten altijd: geef antwoord op de vraag
en schrijf niet alles op wat je weet. Helaas heeft
kennelijk niemand de moeite genomen deze
goede raad aan Von der Dunk te geven. Met als
gevolg dat bijna de heeft van het boek bestaat uit
informatie die alleen aan volstrekt onschuldige
lezers op het gebied van de twintigste-eeuwse
geschiedenis niet bekend zal zijn.

Die ruimte had beter besteed kunnen worden aan de geselecteerde schrijvers, kunstenaars, filosofen en wetenschappers, die er nu
vaak bekaaid afkomen. Niemand zal opkijken van bijvoorbeeld deze oppervlakkige frase
over Kafka: „Juist de discrepantie tussen Kafka's zakelijke proza, dat uit de droge pen van
een pedante Oostenrijkse kanselarijklerk kon
zijn gedruppeld, en de absurde werkelijkheid
die hij oproept, preludeerde op de totalitaire
staat en zijn terreur, en kreeg een magische
zeggingskracht". Van sommige andere frasen
kijk je wel op, maar dan omdat ze onjuist zijn.
Dat Von der Dunk Edmund Burke een
„Schot" noemt in plaats van een Ier, is nog niet
zo'n ramp. Evenmin dat hij de anarchistische
bomaanslagen in Frankrijk situeert in de jaren
tachtig van de negentiende eeuw en niet in de jaren negentig. Of dat hij de bekende definitie
van poezie als „de allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie" toeschrijft
aan Van Deyssel in plaats van aan Kloos.
Maar het wordt ernstiger als hij het parmantig „onomstreden" noemt dat Georges Sorel in
Ráflexions sur la violence geen „nadere beperkingen" zou hebben aangegeven voor het geweld waar diens boek over gaat, terwijl daarin
toch duidelijk te lezen staat dat dit geweld, een
„proletarisch geweld", alleen tot doel heeft het
onderscheid tussen de klassen te bevorderen,
waarvoor het niet noodzakelijk is „dat het
bloed met stromen vloeit". (3) Wanneer Von
der Dunk elders bij Heidegger het „waarachtig
zijn" (what ever that may be) gelijk stelt aan
„existentie", vraag je je of of hij ooit een blik in
Sein and Zeit heeft geworpen. Al even dwaas is
zijn opmerking dat Marcuse zich „misnoegd"
van de opstandige studenten zou hebben afgewend, omdat zij „de daadwerkelijke revolutie
predikten"; in werkelijkheid zag Marcuse die
studenten juist als „een beslissende factor in
de revolutie". (4) Waarschijnlijk heeft Von der
Dunk Marcuse verwisseld met Adorno, die op
zijn oude dag inderdaad de politie te hulp riep
toen studenten zijn Frankfurter Institut fur
Sozialforschung dreigden te bezetten.
Geemancipeerd, geegaliseerd, gedemocratiseerd

Goed, fouten zijn misschien onvermijdelijk bij een boek van een dergelijke omvang.
Over het gedachtegoed van de filosofen die hij
behandelt, zegt Von der Dunk bovendien dat

hij zich heeft beperkt tot „een wandeling langs
de façades, zonder dat we het gebouw binnen
treden". Maar hoe zit het met de visie op de
twintigste-eeuwse cultuur, de grote lijn, de
rode draad? Per slot van rekening moet daar
het wezenlijke onderscheid met andere, soortgelijke ondernemingen te vinden zijn. Welke
analyse maakt Von der Dunk van de ontwikkeling die de Europese cultuur in de vorige
eeuw heeft doorlopen?
Jets van die analyse komt al meteen tot
uiting in de titel. De „hemel" die verdwijnt,
staat voor wat Von der Dunk ergens nader aanduidt als de „overgeleverde religieuze en natuurkundige hemel", dat wil zeggen: voor de
„vertrouwde orde", die door de secularisatie, de veranderde natuurwetenschappelijke inzichten en het streven naar emancipatie steeds
meer ondermijnd is geraakt. Al deze aspecten
krijgen in het boek ruimschoots aandacht,
maar in het laatste - samenvattende - hoofdstuk
komt het zwaartepunt toch bij het derde aspect
te liggen: „Zoeken we naar een door de hele
eeuw lopende herkenbare ontwikkeling, dan is
dat de emancipatie van alle minder bedeelde
groepen en de overeenkomstige afbraak van
hierarchieen - van sociale maar ook van esthetische en culturele".
Opmerkelijk is dat hij dit emancipatiestreven ook herkent in de totalitaire bewegingen,
die zozeer hun gewelddadig stempel op de
twintigste eeuw hebben gedrukt. Bij het communisme ligt dat voor de hand; minder vanzelfsprekend zal het voor menige lezer zijn dat
ook fascisme en nationaal-socialisme in dit verband worden genoemd. Maar Von der Dunk
heeft groot gelijk, zij het niet als eerste, wanneer hij stelt dat sociale mobiliteit evengoed
onder een rechtse nationalistische dictatuur
kan plaatsvinden.
Emancipatie en egalisatie (of zoals in de
jaren zestig zal worden genoemd: democratisering) horen bij elkaar. Naast en tegenover de
politieke, sociale en culturele nivellering in de
totalitaire massademocratieen, benadrukt Von
der Dunk dan ook het belang van het „amerikanisme", dat in het kielzog van twee wereldoorlogen aan de afbraak van de negentiendeeeuwse burgercultuur met haar vaste normen
en waarden heeft bijgedragen. Overal constateert hij een neergang van de traditionele elites. Overal werd de „opwaartse blik" verruild
voor een „neerwaartse blik" - ook binnen het

socialisme, dat aanvankelijk nog een verheffing van de arbeidersklasse naar het culturele
niveau van de heersende elite beoogde, maar
dat met het verdwijnen van het proletariaat
in een amorfe en na 1945 steeds welvarender
„middenklasse" dit streven naar omhoog langzaam maar zeker heeft prijsgegeven.
Age of extremes

Emancipatiedrang past in de traditie van de
Verlichting. Al in de negentiende eeuw diende
zich echter ook een andere traditie aan, die
uit de Romantiek voortkwam. Tegenover het
geloof in Rede en Vooruitgang stond, vrijwel
van meet of aan, een veel minder optimistisch
geloof in de onverwoestbare kracht van het
irrationele, God of het noodlot, de driften
of het elementaire geweld. De „permanente
tweestrijd" van deze beide tradities, vaak binnen een en dezelfde stroming of persoon,
maken het zo lastig aan de twintigste eeuw
een eenduidig cultureel gezicht te geven, vooral nadat de beide wereldoorlogen op schokkende wijze hadden bewezen hoezeer wetenschap en techniek, de twee pijlers van het
verlichte Vooruitgangsoptimisme, zich ook
tegen de mens konden keren.
De twintigste eeuw is daarom voor Von der
Dunk een eeuw, waarin de „contrasten" alleen
maar zijn toegenomen. Net als de Britse historicus E.J. Hobsbawm in diens geschiedenis
van de twintigste eeuw uit 1994 (Age of extremes - vreemd genoeg afwezig in Von der
Dunks bibliografie) richt hij de blik op de
„uitersten", die niet eerder zo opvallend zouden zijn geweest.
Enerzijds geeft de eeuw een gestadige verbetering te zien van het materiele levenslot, een
humanisering van de wetten en een politiek die
steeds meer gericht is op vrede, anderzijds hebben geweld en terreur nog nooit zo'n excessieve omvang en intensiteit gekend. Binnen de
cultuur springen vergelijkbare contrasten in
het oog: aan de ene kant domineert het „scientisme" (een uitbreiding van de natuurwetenschappelijke methode tot alle gebieden van de
geest, die gepaard gaat met een krachtig geloof
in techniek en maakbaarheid), aan de andere
kant wordt daartegen op allerlei manieren verzet aangetekend, onder andere door de artistieke avant-garde, door het existentialisme en
door het postmodernisme, waarin absurdisme,
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scepsis, nihilisme en een sterk ontwikkeld gevoel voor het chaotische karakter van de werkelijkheid de boventoon voeren. Verder blijkt
de emancipatie van het individu in de praktijk
te leiden tot allerlei nieuwe collectivistische
verbanden en contrasteert het toegenomen
(en alom bekritiseerde) „materialisme" van de
twintigste-eeuwse mens met een fundamentele „ontbinding van de materie" in de natuurwetenschappen.
Deze tegenstrijdigheden, die dankzij de
onophoudelijke veranderingen op elk gebied
steeds wisselende verschijningsvormen aannemen, hebben cultuurcritici en cultuurfilosofen in het verleden vaak verleid tot een
„mineurgeluid", zoals Von der Dunk schrijft.
Het heden werd telkens beoordeeld met de
maatstaven van weleer en leek dan al gauw een
verslechtering. Von der Dunk doet zijn best
zelf niet in deze valkuil te tuimelen, hoewel
duidelijk is (uit de „Verantwoording" bleek
dat al) dat hij weinig op heeft met de afbraak
van de waardehierarchie in de kunsten. Maar
alleen in zijn behandeling van de muziek lukt
het hem niet om zijn gelijkmoedigheid van
registrerend en analyserend historicus te handhaven, wellicht omdat deze kunst hem het
meest dierbaar is.
Zo noemt hij John Cage's Stille sonate (waarbij een pianist minuten lang aan de vleugel zit
zonder de toetsen te beroeren) ronduit „flessentrekkerij". En al helemaal is de beer los,
zodra het over popmuziek gaat. Elvis Presley
en The Beatles kunnen er nog net mee door,
maar over de latere popmuziek (onduidelijk
blijft overigens welke) schrijft hij: „Wat bij
gebrek aan een andere term nog steeds bij de
muziek wordt ingedeeld, was niet zo heel veel
anders dan een bombardement van decibellen losse, gierende, knallende en knetterende geluidserupties, begeleid door teksten waarin
seks en geweld een centrale plaats innamen".
Wat Von der Dunk hier over popmuziek
schrijft, toont aan hoe gebrek aan affiniteit tot
totaal onbegrip kan leiden. Dat kun je met
recht een bezwaar noemen. Aan de andere
kant is het wel een van de weinige keren dat de
schrijver iets verraadt van zijn eigen voorkeuren. Want de beroemde namen uit de „klassieke canon", die het merendeel van de pagina's
bevolken, doen dat nauwelijks. Ziedaar het
voornaamste bezwaar dat tegen De verdwijnende hemel valt in te brengen.

Schrijvend in een tijd die Von der Dunk (in
een van zijn hoofdstuktitels) aanduidt als „een
cultuur zonder kompas", ontkomt een cultuurhistoricus er niet aan zelf de plaats van dat
ontbrekende kompas in te nemen. Von der
Dunk doet dat onvoldoende. Had hij het meer
gedaan, dan zouden prognoses, zoals Valery
zeventig jaar geleden al besefte, nog altijd een
uiterst hachelijke zaak zijn gebleven. Maar het
verleden, dat Von der Dunk wat de grote lijn
aangaat acceptabel in kaart brengt, zou door
een meer persoonlijke aanpak in de details een
kleur en een karakter hebben gekregen, die nu
te zeer ontbreken in zijn eindeloze en vaak tot
fletse abstracties hun toevlucht nemende beschouwingen.
A. Heumakers
De verdwi jnende hemel. Over de cultuur
van Europa in de twintigste eeuw, 2 delen, Meulenhoff,
Amsterdam, 2001, 496 p. en 576 p.
H.W. VON DER DUNK,

Noten:
(1) „Nous entrons dans l'avenir a reculons", in La politique
de l'esprit, een lezing uit 1932, VALERY, CEuvres, I, Paris,
1957, p. 1040.
(2)„Nous vivons sous le regime de la surprise", in Regards
sur le monde actuel (1931), VALERY, Euvres, II, Paris, 1960,
p. 1105.
(3) GEORGES SOREL, Reflexions sur la violence, Paris, 1972,
p. 232.
(4) HERBERT MARCUSE, Psychoanalyse en politiek, Amsterdam,
1969, p. 64.

Schittering en schandaal

Het moet een indrukwekkende begrafenisstoet zijn geweest die op 5 september 1653 de
Grote Kerk in Den Haag verliet. Meer dan
vijfhonderd leden liepen mee: familieleden,
vrienden en bekenden van de overledene, en
tal van vertegenwoordigers van lokale, gewestelijke en generaliteitsinstellingen. Aan de aankleding was niets te wensen overgelaten. Het
rouwpaard en de kist met het stoffelijk overschot van de overledene werd vooraf gegaan
door de garde van de Staten van Holland met
slepende vaandels en pieken, tamboers, trompetters en een kurassier in vol harnas. De kist
zelf was behangen met een lang zwart kleed,
en omgeven door symbolische toebehoren van
de overledene: zijn grote vlag, kleine standaard, gesneden wapenschild, ijzeren handschoenen, gepluimde helm, riddersporen en
degen. Vanuit Den Haag voer het gezelschap
met schuiten naar Delft, waar het werd opgewacht door de plaatselijke schutterij, die
de stoet begeleidde naar de Oude Kerk. Daar

werd het stoffelijk overschot in een plechtige
ceremonie ter aarde besteld. Buiten klonken
Brie saluutschoten.
Dit alles deed sterk denken aan de begrafenis van de stadhouder, zoals die na het overlijden van prins Maurits in 1625 vorm had gekregen. Ditmaal werd echter niet de laatste eer
bewezen aan een telg uit het illustere huis
van Oranje, maar aan Maerten Harpertszoon
Tromp, de zoon van een eenvoudig zeeofficier
die was opgeklommen tot opperbevelhebber
van de vloot en was uitgegroeid tot het ideaaltype van een nieuw Hollands fenomeen: de
zeeheld. Als boegbeeld van krijgshaftigheid
en burgerlijke deugdzaamheid had Maerten
Tromp al tijdens zijn leven mythische trekken
gekregen. Bestevaer („grootvadertje"), werd hij
liefkozend genoemd. Zelf was hij betrekkelijk
nuchter gebleven onder alle roem, maar anderen waren ermee aan de haal gegaan. Zijn dood,
tijdens de Slag bij Ter Heide op 10 augustus
1653, was door sommigen dan ook met de
nodige dramatiek beschreven. Een wel zeer onbetrouwbare verslaggever had hem zelfs de
beroemde laatste woorden van Willem van
Oranje in de mond gelegd: „O Heer, weest mij
en dit arme yolk genadigh". In werkelijkheid
had Maerten Tromp niet eens de gelegenheid
gekregen famous last words uit te spreken. Hij
was op slag dood, geraakt door een musketkogel in de linkerborst boven de tepel, die
dwars door het hart was gegaan.
Door die heldendood had hij ondertussen
wel een staatsbegrafenis en een praalgraf verdiend. Want zo waren de regels. Sneuvelde een
vlagofficier in de strijd, dan kon hij op een
marmeren graftombe en eeuwige roem rekenen. Deed hij dat niet, dan wachtte slechts de
dood in bed. Wat dat betreft was Maerten
Tromps leven een successtory geweest, die om
navolging vroeg. Zo ook bezag Cornelis het,
zijn op een na oudste zoon. Cornelis had bij
de begrafenis verstek moeten laten gaan,
omdat hij op zee was. Maar hij wist wat hem te
doen stond: profiteren van zijn vaders populariteit en pogen in diens voetsporen te treden als opperbevelhebber van de vloot. Fortes
creantur fortibus, luidde zijn veelzeggende zinspreuk: helden komen uit helden voort. Het
zou niet helemaal uitkomen. Een kleine veertig jaar later was Cornelis een rancuneus en
eenzaam man, die zich steeds vaker terugtrok
op zijn buiten de Syllisburgh. Veel rust vond

hij er niet. Geplaagd door familieruzies en een
kwaad geweten sleet Cornelis zijn laatste
levensdagen. Op 29 mei 1691 blies hij zijn laatste adem uit, 's ochtends om zes uur, „in een
seer ellendige conditie; als gantsch en t'eenemael wanhopig van sijn zaligheijdt, exclameerende daerover soseer, in sijn uyterste, dat alle
de omstaenders verbaest en met hem bewogen
waren". Een marmeren monument zat er
voor hem niet in, wel een enkel onopvallend
gelegenheidsgedicht, een opvallend formele
condoleance van de Staten en geruzie in de
familie over de erfenis.
Dit contrast in levenseinde vraagt om uitwerking en verklaring. En dat is ook precies
wat Ronald Prud'homme van Reine heeft geprobeerd in Schittering en schandaal, een dubbelbiografie van vader en zoon Tromp. De
levensverhalen van beide zeeofficieren worden
daarin met veel verve en plezier als tegenpolen
gepresenteerd. Eerst lezen we dus het succesverhaal van Maerten Harpertszoon Tromp.
Hoe hij, de man van bescheiden komaf, na zijn
benoeming in 1637 tot luitenant-admiraal uitgroeide tot een held, die al tijdens zijn leven
werd overladen met eerbewijzen, roem en
financiele toelagen. Tromp bleek telkens de
juiste man op de juiste plaats, de man die als
geen ander de overgang tussen de „oude", nog
grotendeels op ad hoc basis samengestelde
vloot, en de „nieuwe", staande marine vormgaf. Hij ijverde voor het herstel van discipline,
streefde naar een grotere, en vooral modernere vloot en introduceerde de tactiek van de
kiellinie die hem vanaf de Slag bij Duinkerken (1639) vele successen en overwinningen
bracht. Voor zijn bemanning was hij een aanvoerder om naar op te kijken, een lichtend
voorbeeld, „want zijn manieren waren niet
vreeselijk of roues, gelijk de Inboorlingen van
Neptuyn uit de onstuimigheid van de Zee
gemeenlijk verkrijgen, maar tot alle beleefdheid genegen".
Dit alles stond ondertussen een ongekende
sociale stijging niet in de weg. Maerten Tromp
werd omstreeks 1640 door zijn huwelijk met
Cornelia Teding van Berckhout zelfs opgenomen in de patricierskringen. De bruiloft zelf
had bijna 16.000 gulden gekost. Maar Maerten, zo beklemtoont zijn biograaf, liet zich
er niet door verblinden. Hij bleef de rustige,
bescheiden en vrome man die hij altijd geweest
was, gemakkelijk in de omgang en de eerste
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om de soms overdreven verheerlijking te relativeren. Hij was bovendien een weinig controversieel man. Met de politiek liet hij zich bijvoorbeeld amper in. Hij was ooit een client
van stadhouder Frederik Hendrik geweest,
maar met het beleid van diens opvolger Willem II had hij weinig op. Tijdens het stadhouderloos tijdperk kon hij aldus gewoon verder
functioneren en vereerd worden als held.
Zijn zoon Cornelis was uit geheel ander
hout gesneden. Hij bleek weliswaar een dappere vechtjas met veel oog voor de geheimen van
de zeetactiek, maar ook een onaangenaam
mens, die door zijn roekeloze, trotse en eigengereide gedrag velen voor het hoofd stootte.
Het leven van Cornelis werd dan ook getekend
door ruzies, achterklap, frustratie, complotten
en uiteindelijk mislukking. De schittering die
het leven van vader Tromp had omgeven, maakte plaats voor schandaal. Ronald Prud'homme
van Reine meet dat schandaleuze leven breed
uit, met veel oog voor smakelijke details.
Cornelis had de grote pech dat hij een groot
deel van zijn leven moest concurreren met een
man die hem als zeeman en mens overtrof:
Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Voor raadpensionaris Johan de Witt was er dan ook
maar een man die voor het opperbevelhebberschap in aanmerking kwam. Cornelis Tromp
kon dat maar moeilijk verkroppen. Hij moest
bovendien toezien hoe hij in 1666 de schuld in
de schoenen geschoven kreeg voor de nederlaag tijdens de Tweedaagse Zeeslag en werd
ontslagen. Moeilijke jaren „in de wildernis"
volgden. Waar vader Tromp tijdens zijn leven
„geld, roem en een mooie vrouw" ten deel
waren gevallen, leek Cornelis het te moeten
doen met financiele zorgen, drank en een
„lelijk wijf". Pure frustratie maakte van Cornelis een intrigant en complotteur. Aldus
hoopte hij eindelijk te kunnen afrekenen met
Michiel de Ruyter en Johan de Witt, de bron
van al zijn ellende. In 1672, tijdens het Rampjaar, zag hij zijn kans schoon en had hij een
actief aandeel in de moord op de gebroeders
De Witt.
Het herstel van het stadhouderlijke regime
bracht Cornelis Tromp in ieder geval eerherstel. Hij keerde terug als luitenant-admiraal en
verwierf na de dood van De Ruyter in 1678
zelfs de functie van admiraal-generaal. Maar
veel roem zou het ambt hem niet meer opleveren. De hoogtijdagen van de Nederlandse

vloot waren voorbij. Zijn persoonlijke leven
bleef bovendien getekend door ruzies, verwanten die maar niet wilden deugen en een definitieve breuk met stadhouder Willem III, de man
aan wie hij zijn lot had verbonden. Uiteindelijk bleef hem in zijn laatste levensjaren geen
„ander soulagement als mijn goedt gemoedt",
en ook dat hield niet over, als we zijn biograaf
mogen geloven. Er kleefde immers bloed aan
zijn handen.
Schittering en schandaal is aldus een tweeluik in zwart en wit, dat door de auteur met
overtuiging en overduidelijk plezier wordt gepresenteerd. Ronald Prud'homme van Reine is
bovendien een vaardig biograaf, die met veel
vaart zijn verhaal vertelt, een goed oog heeft
voor sprekende details en er in zijn beschrijvingen van zeeslagen in slaagt „'t gekraak van
Gevechten [te later]] hooren, door welker verwoedheid de Zee met bloed geverwd wierd",
om de reclametekst van de uitgevers van een
zeventiende-eeuwse bestseller (Leeven en daden
der doorluchtighste zeehelden van Lambert van
den Bosch) te citeren. Lezing van het boek is
dan ook bepaald geen straf. Pas na afloop komen de vragen en de twijfel. Was het leven van
Maerten wel zo wit en dat van Cornelis werkelijk zo zwart als de auteur ons wil voorspiegelen? En waar is de ontwikkeling in beider
levensverhalen? Maerten lijkt niets fout te
kunnen doen. Hij is welhaast voorbestemd om
tot held uit te groeien. Cornelis daarentegen is
geboren als een schurk. En eens een schurk, altijd een schurk, moet zijn biograaf hebben gedacht. Maar is dat aantrekkelijke spel met
zwart en wit niet al te mooi om waar te zijn?
De auteur levert in zijn boek ieder geval
zelf hier en daar het materiaal aan om andere
accenten in de levensloop van beide hoofdfiguren te kunnen leggen. Zo wordt de sociale
stijging en de daarbij gepaarde gaande „aristocratisering" in levensstijl van vader Tromp
onvoldoende aangezet. Maerten Tromp, zo
blijkt telkens weer, was zich maar al te bewust
van de maatschappelijke positie die hij zich
door zijn successen als zeeheld had verworven.
Hij onderstreepte dat met een goed huwelijk,
het voeren van een grote huishouding, de
bouw van een buitenverblijf en het laten vervaardigen van een familieportret vol adellijke
connotaties. Voor tegenstanders - die hij wel
degelijk had - was hij dan ook geen „God van
de Zee", maar een nietsnut die graag met zijn

echtgenote „lancx Den Haech in een carosse"
reed en „de fraye joncker" speelde. Sommigen
zagen in hem zelfs een oplichter, die „met sijn
wijf wel soo veel groote vrienden behilyckt
[heeft], die sullen 't wel voor hem uytvoeren".
Zakkenvullen, het liefst over de ruggen van
anderen, daar ging het Maerten Tromp volgens zijn tegenstanders om. Maerten lag er
niet wakker van. Hij was gehaaid genoeg om
zich in de maritieme wereld van zijn dagen
staande te houden. Want successen ter zee
konden dan roem, aanzien en geld opleveren,
zij waren ook een bron van ruzies over de verdeling van buitgelden en van geruchten en achterklap over vals spel, lafhartig gedrag en verraad. Voor de een was Maerten Tromp dus een
held, voor de ander een opgedirkte prins.
Prud'homme van Reine kiest, voortvloeiend
uit de rode draad van zijn boek, steevast voor
het eerste perspectief. Zijn taalgebruik heeft
hij daarbij aangepast. Maerten Tromps optreden en acties zijn doorgaans „meesterlijk",
„fantastisch", „briljant" of „gevat".
Maerten Tromp bleek als Been ander in
staat zich in de hogere maritieme en politieke kringen staande te houden. Zijn zoon Cornelis slaagde daarin niet. Of hem dat tot een
onscrupuleuze schurk maakte? Rancuneus
was hij ongetwijfeld, en een onaangenaam
mens, met een neus voor verkeerde vrienden
en verwanten, en een overdreven eigendunk
ook. Maar de reconstructie van zijn ultieme
schurkenstreek - een aandeel in de moord op
de gebroeders De Witt - overtuigt niet. Al eeuwen wordt er gespeculeerd over de rol die Willem III en Cornelis Tromp op de achtergrond
hebben gespeeld in de lynchpartij. Prud'homme van Reine voegt daar nu zijn eigen lezing
aan toe. Veel meer dan een aaneenrijging van
incidenten, vermoedens en reeds langer bekende getuigenissen is het niet. Zijn oordeel moet
het dan ook vooral van retoriek hebben: „Er
kleefde nu echter bloed aan zijn handen, dat al
het zeewater dat hij de volgende jaren nog zou
zien, er niet meer of kon wassen" (p. 308).
Schittering en schandaal is zo een informatieve en spannende, maar ook niet helemaal
overtuigende dubbelbiografie geworden. Daarvoor heeft Ronald Prud'homme van Reine
zich uiteindelijk te veel laten inspireren door
het jongensboek van weleer, met overduidelijke helden en schurken, bloedstollende avonturen en duistere praktijken. Een schande is dat

niet. Er zijn voor een boek over echte Hollandse zeelieden uit „de tijd van Jan de Witt"
slechtere inspiratiebronnen denkbaar.
Paul Knevel
Schittering en schandaal.
Biografie van Maerten en Cornelis Tromp, Uitgeverij De
Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen, 2001, 490 p.
RONALD PRUD'HOMME VAN REINE,

Een vierde weg?

Indien „de eerste weg" die van een ongecontroleerd kapitalisme is, en de „tweede" die
van de genationaliseerde planeconomie, dan
is het duidelijk dat wij al sinds het einde van
WO II, dus zo'n halve eeuw voor het boek van
Anthony Giddens, een zogenaamde „derde
weg" aan het bewandelen zijn, noem het kapitalisme met een menselijk gelaat, New Labour
of het paarse project. Een vergelijking tussen
de verschillende „derde wegen" in West-Europese landen heeft intussen ook aangetoond,
dat het gehalte rood, blauw (en groen) in deze
projecten alles te maken heeft met de electorale en andere krachtsverhoudingen, zodat het
moeilijk valt, die „derde weg" eenduidig te
definieren. Verder is het vanzelfsprekend, dat
de aanhangers van de terugkeer naar een neoliberale vrije markt of naar een sociaal-democratisch of leninistisch geplande economie zich
tegen deze derde weg zullen blijven verzetten.
Het verzet, waarvan in deze collectie van
essays sprake is, is echter van andere aard.
Sommigen verwijten het paarse project dat het
de slechtste kanten van de twee tegengestelde
systemen in zich verenigt: de mensen lijden
daardoor zowel onder de willekeur van een al
te vrije (klassiek liberale) markt als onder een
niet aflatende stroom van wetten, decreten en
verordeningen die al te veel aan een (klassiek
socialistische) staatseconomie herinneren. De
onverdachte liberaal Ralf Dahrendorf gaat in
zijn lezenswaardige bijdrage nog een stap verder:
„Zijn de onbeperkte mogelijkheden van de
wereld na 1989 te moeilijk om mee te leven?
Hebben de derde weg-leiders nood aan de
zekerheid die ze hun volkeren in hun levens
ontzeggen? Wordt iedereen verondersteld risico's te nemen, behalve zij die aan de top
staan?" (p. 162).
Het zijn deze en andere kritische vragen
over de status-quo die de Vlaamse politicus
Sven Gatz (voorheen VU-ID, de alliantie van
democratische Vlaams-nationalisten en een-
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vernieuwingsbeweging, die recent feitelijk
weer werd opgeheven, en nu ID) en de politicoloog Patrick Stouthuysen (V.U.Brussel) hebben geinspireerd om, op basis van de papers
voor een studiedag over „Links-liberalisme en.
nationalisme" (13 mei 2000), deze verzameling samen te stellen. Het thema van die
studiedag is geen toeval; het verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de voortslepende malaise
binnen Volksunie (VU) en, vooral, naar de
zoektocht van een aantal militanten en mandatarissen van die partij naar een duidelijker
sociaal-economisch profiel, nu de grotendeels
succesrijke strijd voor Vlaamse autonomie
deze oorsQronkelijke bestaansreden van de
Volksunie enigszins naar de achtergrond heeft
verdrongen. (De discussie over de mate van dit
succes is trouwens nog lang niet afgesloten,
maar daarover gaat het in dit boek niet).
De redacteurs zijn systematisch te werk
gegaan: in een eerste deel wordt de Europese,
Nederlandse en Belgische geschiedenis van het
links-liberalisme geschetst; het tweede deel
bevat bijdragen over de actualiteit van deze
stroming in Europa en Vlaanderen, en het
derde deel sluit aan bij het thema van de studiedag en behandelt de vraag, of en hoe het
links-liberalisme een bondgenootschap met
het nationalisme kan sluiten. Alleen al uit de
opsomming blijkt, dat bier op de eerste plaats
naar zo sluitend mogelijke definities zal moeten worden gevraagd, onder meer van historisch beladen en daardoor meerduidig geworden termen als liberalisme, socialisme en
nationalisme. Indien we het niet eens zijn over
de definities, wordt elke discussie zinloos, zoals maar al te vaak het geval is.
In het eerste essay maakt Stouthuysen eerst
een onderscheid tussen „utilitair" en „ontploolingsliberalisme". Het eerste beantwoordt
aan het klassieke liberalisme, dat volgens de
auteur een „negatieve vrijheidsopvatting" huldigt: mensen moeten vrij zijn van bemoeienis
en belemmering. Het ontplooingsliberalisme,
waarbinnen hij het links-liberalisme situeert,
stelt zich ook een positieve vrijheid tot doel en
wil de mensen de vrijheid geven, om zich te
ontwikkelen. Binnen dit links-liberalisme onderscheidt hij vervolgens drie stromingen:
1. het „radicale, progressieve of sociale liberalisme" dat zich rond de vorige eeuwwisseling in een aantal landen manifesteerde. Die
liberalen legden de fundamenten van wat later

zou uitgroeien tot de verzorgingsstaat. „De
ironie van het lot wil dat die liberalen, die vaak
het voortouw namen in de strijd voor de veralgemening van het stemrecht, precies door de
opkomst van de massademocratie in de verdrukking raakten."
2. de politiek van de huidige links-liberale
partijen in Nederland, Groot-Brittannie en
Scandinavia. Zij rekenen het tot hun politieke
opdracht, om het pluralisme en de solidariteit
in de samenleving te bewaken en te garanderen. De auteur vraagt zich of of deze opdracht
nog voldoende basis vormt om deze par-tijen
van andere, bijvoorbeeld sociaal-democratische, te onderscheiden.
3. het „liberaal-egalitarisme" in de actuele
politieke filosofie, vooral geinspireerd door
de ideeen van de Amerikaanse filosoof John
Rawls, die zich tot doel stelde een rechtvaardigheidsbeginsel voor een pluralistische samenleving te bedenken.
Hierdoor wordt het ook duidelijk, dat men
in de bundel moeilijk de concrete bijdragen
van politici en journalisten zal kunnen vergelijken met wetenschappelijke referaten zoals
die van Dahrendorf, Marc Hooghe en Will
Kymlicka. De lezer krijgt de indruk, dat de politici vooral een programma voorstellen en verdedigen, terwijl de academici aan theorievorming doen. Dit is op zich geen probleem, ware
het niet dat men door deze aanpak wel veel
nuttige en interessante informatie opdoet deel I lijkt wel op een cursus politieke geschiedenis -, maar dat het moeilijk valt, op de inhoudelijke problematiek in te gaan, zo sterk
verschillen de bijdragen van elkaar. Wanneer
Gatz bijvoorbeeld al de positieve eigenschappen van dit open links-liberalisme binnen de
Volksunie meende te kunnen realiseren, is het
nogal vanzelfsprekend dat Dirk Holemans en
Jos Geysels een dergelijke vernieuwende rol
voor het groene Agalev voorbehouden, terwijl
Stefaan Thijs en Kathleen van Brempt hetzelfde vinden van een vernieuwde socialistische partij (SP). Dit duidt erop dat het concept
voldoende vaag is om door alle partijen van het
midden te kunnen worden onderschreven ook binnen de christen-democratische CVP
zijn gelijkluidende stemmen te horen -, waardoor we opnieuw bij de herhaalde vaststelling
van Marc Swyngedouw van de reele toenadering van al deze partijen tot elkaar beland
zijn. Wat is een concept waard dat door bijna

iedereen, uiteraard op uiterst rechts en marxistisch links na, kan worden geclaimd?
Dezelfde meerduidigheid geldt ook voor
het derde deel, over de verhouding tussen
links-liberalisme en nationalisme. Het komt er
namelijk op aan, wat je onder deze laatste term
verstaat. Liberalisme en exclusivistisch etnisch
nationalisme gaan natuurlijk niet samen, maar
wat doe je met een open, emancipatorisch nationalisme zoals Gatz (en de Volksunie) dat
verdedigen? Twee bijdragen vallen in dit deel
op: het pleidooi van Philippe van Parijs (UCL)
voor een doorgedreven cultureel federalisme
gekoppeld aan een sociaal-economisch en
vooral fiscaal unitarisme en het essay van de
Canadese politieke filosoof Will Kymlicka
over „de integratie van immigranten en het
minderheidsnationalisme". Daarin verdedigt
hij, op grond van de ervaringen in Quebec, een
„postetnische" vorm van minderheidsnationalisme, waarbij de immigranten en anderen
ook binnen deze minderheid een volwaardige
plaats krijgen en niet langer door de nationale
overheid tegen de regionale minderheid kunnen worden uitgespeeld. Zijn uitgangspunt
hier is de controverse over het statuut en de
rechten van de indiaanse gemeenschappen in
Quebec, dus over minderheden-binnen-de(Franstalige) minderheid. Dit laatste essay is
zeer aanbevolen lectuur voor wie zich in de
toekomst nog zinvol wil uitspreken over de
problematiek van multi- en interculturaliteit
in Vlaanderen.
Ludo Abicht
Een vierde weg?
orientatiepunt, VUBPress,

SVEN GATZ en PATRICK STOUTHUYSEN (red.),

Links-liberalisrne als traditie en als
Brussel, 2001, 367 p.

Openbaar debat in Nederland

De laatste honderd jaar werd al verschillende keren „het einde van de intellectueel"
geproclameerd. Toch blijft de intellectueel
overeind, er worden zelfs nog boeken over geschreven. Het boek Intellectuelen in Nederland
van Rene Gabriels is er zo eentje. Het is gebaseerd op een proefschrift maar is vlot leesbaar,
wat de lezer soms doet vergeten dat achter de
tekst veel literatuur en studiewerk schuilgaat.
Gabriels geeft zijn belezenheid correct en bescheiden weer.
In een inleidend gedeelte wordt de discussie over de intellectuelen gekaderd aan de
hand van sociologische literatuur en wordt

een bespreking gegeven van de huidige kennismaatschapij. Het eigenlijke doel van de studie
is „het inzicht vergroten in de identiteit, de
verantwoordelijkheid en de veranderde positie van de intellectueel". Gabriels onderzoekt
hoe Nederlandse intellectuelen intervenieren
in publieke debatten over kernenergie, armoedebeleid en de Rushdie-affaire. De discussies
worden zeer boeiend weergegeven en zijn ook
voor niet-Nederlanders goed te volgen.
Wat intellectuelen doen, verschilt van discussie tot discussie: in de discussie over kernenergie bestond hun activiteit hoofdzakelijk
uit het genereren en reduceren van complexiteit, tijdens het armoededebat uit het relateren
van feiten aan waarden en tijdens de Rushdieaffaire uit het zuiveren van hybriden, door de
tegenstelling tussen het Oosten en het Westen
te bevestigen. Het laatste hoofdstuk bespreekt
de resultaten van de analyse. Gabriels besluit
dat intellectuelen een ding gemeen hadden:
solidariteit met mensen vanwie de vrijheid
wordt beperkt. Deze conclusie is normatief en
wenselijk, maar kan m.i. niet uit de gevalstudies worden geInduceerd. Tot slot stelt Gabriels dat een nieuwe generatie van intellectuelen zich als „nieuwe kosmopolieten" zou
moeten voordoen. Deze generatie moet de
tegenstelling tussen „modern universalisme"
en „postmodern relativisme" overstij gen. Gabriels geeft echter niet aan waar en hoe deze
nieuwe kosmopolieten zich aandienen in de
Nederlandse context. Er wordt ook niet teruggekoppeld naar de besproken gevalstudies,
waardoor deze (opnieuw normatieve) conclusie vrij los staat van de rest van het boek.
Het boek handelt eigenlijk minder over intellectuelen in Nederland dan de titel laat vermoeden. Aan de hand van auteurs als Karl
Mannheim, Theodor Geiger, Alvin Gouldner
en Pierre Bourdieu toont Gabriels welke concepten de sociologie aanreikt voor een analyse
van het intellectuele veld. Of deze concepten
van toepassing zijn op de Nederlandse intellectuelen, of hoe deze concepten het specifiek
Nederlandse intellectuele debat zouden kunnen verhelderen, wordt niet afdoend behandeld.
Ook de specifieke traditie waarin de Nederlandse intellectuelen staan, wordt niet verduidelijkt. Als historisch kader wordt naar de
Franse ontstaanscontext verwezen ten tijde
van de Dreyfusaffaire. Gabriels, die precies
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wil onderzoeken hoe concrete intellectuelen
intervenieren, gaat voorbij aan het feit dat
concrete Nederlandse intellectuelen in een
eigen traditie staan die sterk de mogelijkheden
en de structuur van het intellectueel ageren
kan bepalen.
Elk land heeft onderwerpen die gemakkelijk aandacht krijgen en onderwerpen die
gevoelig liggen. Dit is historisch bepaald. Zo
wordt in intellectueel Duitsland alles wat een
beetje naar „rechts" zweemt afgedaan als
cryptofascisme. Dit was het lot van Martin
Heidegger, historicus Ernst Nolte en schrijvers Peter Handke, Martin Walser en Botho
Strauss. Ook Peter Sloterdijk werd in 1999
van cryptofascisme beticht, nadat hij zich had
uitgelaten over genetische manipulatie als selectiemethode als logische consequentie van
een waar humanisme.
Ook in Vlaanderen speelt de geschiedenis
een belangrijke rol. Door de typische breuklijnen en de verzuiling is de Zolatraditie als
erfgenaam van de Verlichting nauwelijks herkenbaar in Vlaanderen. Veel Vlaamse intellectuelen waren conservatief, katholiek en flirtten met romantisch volksnationalisme. De
Vlaamse traditie heeft zich minder bediend
van het anti-nationalistische discours van Zola
en het „progressief-linkse engagement" van
zoveel intellectuelen na hem. Door deze geschiedenis is het tot op vandaag een gewaagde
onderneming om zich uit te geven als progressief, socialistisch en Vlaamsgezind (of omgekeerd). De Vlaamse setting maakt ook dat er
nog steeds geen debat ten gronde is gevoerd
over het oorlogsverleden. Het amnestiedebat
wordt ofwel in de taboesfeer geduwd ofwel erg
polemisch gevoerd. Ook het debat over de financiering van het vrij onderwijs en de herziening van het schoolpact kan in Vlaanderen
niet worden gevoerd. Dit is enkel te begrijpen
vanuit onze geschiedenis.
In het boek Intellectuelen in Nederland ontbreekt een dergelijke benadering. De Nederlandse intellectuelen worden als a-historische
wezens op ons losgelaten, waardoor de vraag
naar de veranderde positie en de identiteit van
de intellectueel in Nederland niet bevredigend
kan worden beantwoord. We blijven immers
in het ongewisse over hoe die positie vroeger
was. In dat opzicht is het vreemd dat er in een
boek over de veranderde positie van intellectuelen met geen woord wordt gerept over de

secularisering en de ontzuiling. Ook de houding van de intellectuelen ten aanzien van de
opkomende massamedia, de massacultuur en
het individualisme wordt nauwelijks gethematiseerd. Volgens Gabriels heerst er in Nederland een „verstikkend" intellectueel klimaat.
Bovendien is het kenmerkend voor de Nederlandse politieke cultuur dat het de strijd snel
wil „pacificeren". De achtergrond van deze
intellectuele en politieke attitudes en de vraag
of dit enkel typisch is voor Nederland worden
nauwelijks uitgewerkt.
Maar de titel is ook nog om een tweede
reden misleidend, want het boek gaat ook
minder over intellectuelen in Nederland dan
de titel laat vermoeden. Als de specifiek
Nederlandse situatie in het vizier komt, verdwijnt de intellectueel uit het gezichtsveld. In
plaats van over de positie en het zelfbeeld van
de intellectueel gaat het vooral over hoe publieke debatten in Nederland verlopen. Gabriels moet zelfs toegeven dat in het armoededebat in 1996 de intellectuelen helemaal niet
aanwezig waren. Het was een debat tussen
politici en vertegenwoordigers van de kerken.
Ook de keuze voor de discussie over kernenergie is ongelukkig. Het debat werd gevoerd
door woordvoerders van belangenorganisaties:
de anti-kernenergiebeweging versus de kernenergie-industrie. Experts werden voor de kar
gespannen om het standpunt (de belangen)
van die groeperingen kracht bij te zetten. Van
een intellectueel debat, waarbij de intellectueel autonoom en kritisch optreedt, was nauwelijks sprake.
Wie op de titel afgaat, komt dus wat bedrogen uit, maar dat maakt het boek op zich
niet minder interessant.
Patrick Loobuyck
Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, armoede en Rushdie, Boom, Amsterdam, 2001, 304 p.

RENE GABRIELS,

Met hun rode dakpannen.
Memoires van Hans van Werveke
Hans van Werveke (1898-1974) is een van de
belangrijke figuren uit de Gentse historische
School en het geweten van een Vlaams sociaal
liberalisme. Hij was een leerling van Henri
Pirenne en doceerde van 1924 tot 1966 economische en middeleeuwse geschiedenis en de
geschiedenis van Belgie aan de Gentse universiteit. Daarnaast was hij actief als ondervoor-

zitter en voorzitter in het liberaal geinspireerde Willemsfonds en voorzitter van de Stichting Het Laatste Nieuws, die moest waken
over de ideologische lijn van het sociaal liberalisme in de krant. Van Werveke was een tolerant vrijzinnige die Vlaamsgezind werd omdat
hij de culturele en sociale emancipatiestrijd
als een daad van eenvoudige rechtvaardigheid
zag. Daarnaast was hij een overtuigd promotor van samenwerking met Nederland. Zo
nam hij het initiatief voor de twaalfdelige
Algemene Geschiedenis der Nederlanden (19491958), waarin Noord en Zuid (ook Franstalig
Belgie) geintegreerd werden behandeld, los
van de belgicistische, Hollandocentrische en
Groot-Nederlandse traditie. Hij doceerde zelf
in Utrecht in het kader van de uitwisseling
Gent-Utrecht, en kreeg er in 1961 een eredoctoraat.
In 1966 schreef hij voor zijn kinderen en
kleinkinderen een autobiografie over zijn
jeugd, die onlangs werd vrijgegeven. Het is een
interessant egodocument, gebaseerd op accuraat bijgehouden dagboeken, waaruit de eerste
drie decennia van de vorige eeuw oprijzen,
gezien door een flegmatieke en scherpe waarnemer.
Interessant zijn de opmerkingen over taal,
die een verhelderend licht werpen op de complexe taalsituatie in Vlaanderen in het begin
van de twintigste eeuw. In de huiselijke kring
sprak Van Werveke Gents, alhoewel zijn vader
Vlaamsgezind was. De zesjarige Van Werveke
kwam na de eerste schooldag thuis met de
mededeling dat hij Duits (zijn moeder was
Duitse) had geleerd: de onderwijzer bleek een
(betrekkelijk) beschaafd Nederlands te hebben
gesproken. De huistaal van de helft van de leerlingen op de lagere en de middelbare school
was Frans, merkt de auteur op, de andere helft
sprak thuis het Gentse dialect. Kleine kernen
probeerden onder elkaar Nederlands te spreken, maar dat vereiste doorzettingsvermogen.
Het Frans was uiteraard de voertaal voor de
meeste schoolvakken. Die complexe taaltoestand werkte nog lang door. Zo bleek de professor filosofie Gaston Colle, die Van Werveke
nog in keurig Frans had meegemaakt, na de
vernederlandsing van de universiteit in 1930
college te geven in een nauwelijks aan het
West-Vlaams ontstegen Nederlands.
Van Werveke is overigens kritisch voor zijn
(vooroorlogs) atheneum en (naoorlogse) uni-

versiteit. Met uitzondering van de internationaal vermaarde Hellenist Joseph Bidez en zijn
leermeester Pirenne kunnen weinigen op zijn
bewondering rekenen. De historicus Paul
Fredericq was na de Eerste Wereldoorlog - hij
was toen ook al 68 - uit Duitse gevangenschap
teruggekeerd als een schim van zichzelf.
Belangrijk voor de persoonlijke en artistieke ontplooiing van Van Werveke was het contact in 1919 met de vier meisjes Nys en hun
moeder. De zussen Maria, Jehanne, Suzanne
en Rose Nys en hun kunstenaars-echtgenoten
zouden Van Werveke in artistieke kringen
introduceren. De ontmoeting mondde uit in
een levenslange correspondentie met elk van
hen. De bekendste was Maria, die op dat ogenblik verloofd was met Aldous Huxley. Maria
Nys had Huxley ontmoet in 1915 op het
Engelse landgoed van Lady Ottoline Morell,
waar de jonge schrijver en dienstweigeraar als
landbouwvrijwilliger werkte. Ze kwam er in
een kring terecht waar ook Bertrand Russell,
D.H. Lawrence en Katherine Mansfield toe
behoorden. Van Werveke zou Huxley ontmoeten en hem o.a proberen duidelijk te
maken wat de Vlaamse beweging was: „Hij
had er maar weinig begrip voor. Hij scheen er
alleen een mogelijkheid in te zien tot meer
afzondering, tot een zich afsluiten voor het
universele, waarmee hij in de eerste plaats begaan was." (p. 85). Toch bewijzen passages uit
de onuitgegeven dagboeken van Van Werveke
dat de twee jonge mannen intultief op dezelfde
golflengte zaten.
De memoires eindigen met een genuanceerd portret van de in het Waalse Verviers
geboren Pirenne, de historicus van het zevendelige standaardwerk Histoire de Belgique
(1900, 1932) die 44 jaar van zijn leven en zijn
bijna volledige academische carriere in Gent
doorbracht. Pirenne had via zijn Luikse leermeester, en latere collega en vriend in Gent,
Paul Fredericq de rechtmatige eisen van de
Vlaamse beweging ingezien, maar bleef een
voorstander van het tweetalige Belgie. Hij
beheerste het Nederlands, maar vreesde bij
een volledige vernederlandsing van de Gentse
universiteit het verlies van haar kosmopolitisch karakter. In 1930 maakte hij dan ook
gebruik van een uitstapregeling en verhuisde
naar Brussel. Tussen Van Werveke en Pirenne
kwam de taalkwestie nooit ter sprake. Hij
hoorde Pirenne twee keer Nederlands spre-
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ken: de eerste keer op de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913, in het openbaar bij een
inleiding op een voordracht door Poi de Mont;
de tweede keer, toen hij met Pirenne op weg
naar zijn huis een winkel binnenstapte waar
Pirenne sigaretten wou kopen: „Men kreeg
duidelijk de indruk dat hij daar steeds Nederlands sprak." (p. 108).
Pirenne bracht Van Werveke de openbaring
van de universiteit: in zijn practica leerde hij
wat historische kritiek is, de keuken van de
wetenschap; in zijn colleges was het spektakel
te zien van een geest aan het werk. Het detail
deed de verbeelding omhoogvliegen: „Ik herinner mij nog steeds een van zijn colleges over
de algemene geschiedenis van de Middeleeuwen, waarin hij de invallen van de Germanen
behandelde. Hij suggereerde toen even hoe zij
van over de Rijngrens de Romeinse villa's hadden zien liggen, 'met hun rode dakpannen', en
geen ander verlangen meer hadden dan in het
rijk binnen te dringen, niet om het te vernietigen, maar om aan het behaaglijke leven binnen
zijn grenzen deelachtig te worden." (p. 113).
Pirenne bracht Van Werveke wat later in
Frankrijk zou worden omschreven als „La
revolution des Annales": de belichting van het
sociaal-economische element in de geschiedschrijving. In Duitsland was Pirenne onder de
indruk gekomen van Lamprecht die in massaverschijnselen de sleutel zag tot de causaliteitsproblemen, veel meer dan in de beslissende
wendingen die uitzonderlijke persoonlijkheden kunnen geven aan de geschiedenis. Toch
bleef hij ook bier genuanceerd, en Van Werveke is er van overtuigd dat hij het schoolvoorbeeld van de ambivalentie van de geschiedenis
zou hebben aanvaard: dat van de verwerving
en het verlies van de kolonie door Belgie - verworven namelijk door het doortastend optreden van Leopold II , en verloren door een mix
van fatale, onpersoonlijke mechanismen. Van
Werveke heeft in de traditie van Pirenne verdergewerkt, zonder er de slaaf van te zijn. In
dit verband legt hij de woorden van een geleerde tot zijn leerlingen op zijn sterfbed Pirenne
zelf in de mond: „Demolissez-moi."
Van Werveke was een discrete kosmopoliet,
die door Pirenne werd omschreven als de
meest originele geest onder zijn leerlingen, en
een fijnzinnige estheet, die schilderde en met
trefzekere smaak artistieke kwaliteit onderscheidde. Dit boek, voorzien van een interes-

sante inleiding (o.a. over het discrete charme
van egodocumenten) van Prof. em. Walter Prevenier, eertijds assistent van Van Werveke, is
een aanrader voor historici, en al wie geInteresseerd is in het Gent van de Belle Epoque, in een
mijnheer die voorbijwandelde met een varkentje aan een touw, en in mensen die taartjes aten.
Maar de intrigerendste zin uit het boek is
van Jehanne Nys, die na jaren afwezigheid in
Vlaanderen in 1958 Gent bezoekt met Van
Werveke, en na de oude huizen van de binnenstad te hebben gezien, in een straat vol „banale
negentiende-eeuwse gevels", vraagt: „Quand
pensez-vous que ceci sera beau?" (p. 86).
Luc Devoldere
HANS VAN WERVEKE,

Herinneringen uit kinderjaren en jeugd,

met een inleiding door PROF. DR. WALTER PREVENIER, Liberaal
Archief, Gent, 2000, 151 p.
Het boek kan worden besteld bij het Liberaal Archief
vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent (tel. 09/2217505; fax
09/2211215; e-mail: liberaal.archief@planetinternet.be.)

Vlaams en liberaal: 150 jaar Willemsfonds

Kort nadat het Davidsfonds met een jubileumboek zijn 125e verjaardag mocht vieren,
verscheen Vlaamsch van taal, van kunst en zin:
150 jaar Willemsfonds. Harry van Veithoven
en Jeffrey Tyssens schetsen in deze publicatie
de ontwikkeling van het Willemsfonds, van
zijn ontstaan tot nu. Terwijl de jubileumuitgave van het Davidsfonds veeleer een mooi uitgegeven kroniek is, mag dit boek worden gezien
als een doorwrochte studie waarin de politieke, levensbeschouwelijke en culturele achtergrond nooit uit het oog words verloren.
De titel van het boek, een vers uit het Willemsfondslied, geeft goed de doelstellingen van
de vereniging weer. Volgens artikel 1 van de
„Grondslagen" moest de „nederduitsche tael
en letterkunde en al wat haer aengaet" krachtig worden ondersteund, „ter versterking van
den algemeenen nationalen geest". Men zette
zich scherp of tegen de hegemonie van het
Frans als enige nationale taal van Belgie, maar
tegelijk bleef men loyale onderdanen van de
nieuwe staat. De stichters van het Willemsfonds behoorden alien tot de Gentse groep van.
de Vlaamse Beweging. Hoewel Jan-Frans Willems, de „vader van de Vlaamse Beweging"
naar wie het fonds werd genoemd, een notoir
liberaal was, behoorden tot de oprichters
zowel katholieken als liberalen. Een duidelijke
zwenking in antiklerikaal-vrijzinnige richting
kwam er vanaf de jaren 1860 onder invloed

van de secretaris en latere voorzitter Julius
Vuylsteke. Deze koerswijziging gaf ook aanleiding tot de oprichting van het katholieke
Davidsfonds in 1875. Minder bekend maar
voor de werking van het fonds even belangrijk was Vuylstekes organisatorisch inzicht.
Hij vormde het Willemsfonds om van een
Gentse vereniging tot een cultuurfonds met
actieve afdelingen in heel Vlaanderen.
Door allerhande vormen van immobilisme
kende het Willemsfonds aan het einde van de
19de eeuw een moeilijke periode, wat onder
meer tot uiting kwam in het sterk teruglopende ledenaantal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bekenden meerdere Willemsfondsers zich
tot het activisme, waardoor het imago van de
vereniging nog verder taande. Geleidelijk zou
het fonds zich herstellen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog slaagde men er in uit het woelige
vaarwater van de collaboratie te blijven. In de
daaropvolgende periode groeide de behoefte
om samen te werken met andere cultuurverenigingen, niet alleen met het Davidsfonds
maar ook met het socialistisch geInspireerde
Vermeylenfonds. Een sleutelrol in deze ontwikkeling speelde de groep rond Adriaan Verhulst, voorzitter van het Willemsfonds van
1965 tot 1984. Anno 2001 is de algemeenmaatschappelijke en culturele context sterk
veranderd. De grote ideologieen zijn op hun
retour. Het Willemsfonds moet zich, zoals de
andere grote cultuurverenigingen in Vlaanderen, aan deze ontwikkeling aanpassen.
De rol van het Willemsfonds in de Vlaamse
Beweging is moeilijk exact te bepalen. Onder
impuls van Julius Vuylsteke werd het fonds een
vereniging voor volksontwikkeling die veeleer
met „vreedzaam propagandawerk" dan met
strijd de culturele en geestelijke herleving van
Vlaanderen moest nastreven. De aandacht zou
zich in de tweede helft van de 19e eeuw vooral
toespitsen op de bedroevende toestand van het
Nederlands in het onderwijs. In het gebruik
van het Nederlands als voertaal in het onderwijs lag de sleutel tot de Vlaamse ontvoogding.
Deze overtuiging zou het fonds vaak in aanvaring brengen met de verfranste liberale partij en
andere liberale protagonisten. Tegen de zin van
vele liberalen in zette het Willemsfonds zich
in voor de vernederlandsing van de Gentse
universiteit. Ook begon men de ideeen van
Lodewijk de Raet te propageren, die wees op de
band tussen Vlaanderens „stoffelijke" belan-

gen en de vernederlandsing van het hoger (technisch) onderwijs. In het interbellum hield men
wat de Vlaamse eisen betreft een minimalistische koers aan. Na de Tweede Wereldoorlog
zou het lang duren voor het fonds zich aansloot
bij de eis voor federalisme. De angst voor de
dominantie van de Christen-democraten in
Vlaanderen („de CVP-staat") was groot. Nadat in 1972 (tijdens het voorzitterschap van
Adriaan Verhulst) het Cultuurpact werd goedgekeurd ter bescherming van de ideologische
en filosofische minderheden, zou die vrees afnemen. Het Willemsfonds groeide uit tot een
van de actiefste leden van het Overlegcentrum
van Vlaamse Verenigingen. Het speelde in het
Anti-Egmontkomitee een belangrijke rol bij
het verzet tegen het Egmontpact (een ambitieus staatshervormingsplan dat uiteindelijk
sneuvelde). Doordat Vlaanderen in de jaren '80
en '90 een verregaande vorm van zelfstandigheid verkreeg, begon het Willemsfonds zich te
concentreren op de „inhoudelijke invulling"
van die autonomie. Men distantieerde zich
openlijk van de harde kern van de Vlaamse
Beweging, die overhelde naar separatisme en
sterk werd be1nvloed door extreem-rechts.
Voor de „geestelijke herleving" van Vlaanderen begon het Willemsfonds vanaf zijn
ontstaan met de uitgave van eigen publicaties.
Tijdens de 19e eeuw was het fonds de enige
niet-katholieke uitgeverij van betekenis in
Vlaanderen. Het had ook periodieke uitgaven
op zijn naam staan: niet alleen een populaire
volksalmanak, maar ook een reeks „nuttige"
boeken met het oog op de „staatsburgerlijke"
opvoeding van de Vlamingen. Het Tijdschrift
van het Willemsfonds (1896-1905) zou worden
opgevolgd door de recent ter ziele gegane
Vlaamse Gids (1906-2000). De Willemsfondsbibliotheken waren lange tijd uniek. Decennialang beschikten enkel zij over publicaties
die niet tot de katholieke zuil behoorden.
Deze initiatieven en ook de organisatie van
duizenden voordrachten en leergangen kunnen worden gezien als een soort permanente
werking los van de politieke ontwikkelingen.
Het Willemsfonds zou echter ook zijn invloed
laten gelden bij prangende ideologisch-politieke kwesties, vooral als de rechten van de vrijzinnigen gevaar liepen. Als voorstander van
het Rijksonderwijs zou het fonds zowel tijdens de eerste als de tweede schoolstrijd zijn
stem luid laten horen. Naderhand kwamen
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ethische kwesties op de voorgrond: de strijd
om de legalisering van abortus en nog recenter
de problematiek rond euthanasie.
Deze studie over 150 jaar Willemsfonds is
geen vlot leesbare lectuur. Het taalgebruik is
vaak te stroef en als lezer word je meer dan
eens overstelpt door de opsomming van allerhande voorstellen, tegenvoorstellen, moties,
conflicten, verzoeningspogingen, enz. Ook de
inhoudelijke indeling is vatbaar voor kritiek.
Een algemene, chronologisch schets van het
Willemsfonds wordt gevolgd door aparte
hoofdstukken over het fonds als Vlaamse vereniging, het Willemsfonds en de vrijzinnigheid en tot slot het Willemsfonds als sociaalculturele organisatie. Door deze aanpak staat
het boek vol overlappingen.
Toch is dit een verdienstelijke publicatie, alleen al door de afstand die de auteurs tot het onderwerp hebben kunnen bewaren. Hoewel beiden ideologisch nauw betrokken zijn bij het
Willemsfonds en het boek in opdracht van het
fonds zelf schreven, hoeden ze zich voor een
eenzijdig-lovende benadering. Ze hebben niet
alleen oog voor conflicten tussen het Willemsfonds en zijn omgeving (bv. het Willemsfonds
en de respectieve liberale politieke partijen, het
Willemsfonds en de andere cultuurfondsen),
maar ook voor de vaak moeilijke verhoudingen
binnen de vereniging zelf (by. de machtige
Gentse kern en de andere afdelingen, de uitgesproken vrijzinnigen en de meer gematigde leden). Het beeld dat Harry van Velthoven en
Jeffrey Tyssens van het Willemsfonds geven, is
ondanks structurele en stylistische bezwaren
coherent en stevig onderbouwd.

Hans Vanacker

en JEFFREY TYSSENS, Vlaamsch van
taal, van kunst en zin: 150 jaar Willemsfonds, Willemsfonds
/ Liberaal Archief, Gent, 2001, 256 p.
HARRY VAN VELTHOVEN

De Indonesische onafhankelijkheidsoorlog

Iets meer dan vijftig jaar geleden was Nederland nog een van de grote koloniale mogendheden in Azie. Hoe dit imperium in Indonesia
in de periode 1945-1950 ten val kwam beschrijft
de Leidse historicus Van den Doel in zijn nieuwe boek Afscheid van India, inmiddels al zijn
derde over Nederlands-India, na De stille macht
(1994) en Het Rijk van Insulinde (1996). Het
boek is goed gecomponeerd en zeer leesbaar geschreven, maar de corrector heeft geregeld zitten slapen en er is geen verklarende woorden-

lijst voor Indonesische woorden als djaksa en
wedono. Inhoudsopgave, noten, literatuur en
registers zijn echter uitstekend verzorgd, en
Van den Doels relaas berust op degelijke documentatie en grondige studie van de berg aan literatuur die er inmiddels over dit onderwerp
verschenen is.
Het boek opent in december 1949 bij de
soevereiniteitsoverdracht in het paleis op de
Dam, met de vragen die koningin Juliana toen
stelde. Waarom is dit nu pas gebeurd, en niet
eerder of later? Waarom is het nu zo gelopen
en niet anders? Met deze vraagstelling heeft
Van den Doels boek eenzelfde inzet als het nog
steeds buitengewoon leerzame De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk

(1950) van A. Stempels, dat echter ongenoemd
blij ft.
De eerste twee van de in totaal negen hoofdstukken schetsen vervolgens het voorspel eerst hoe de koloniale staat vanaf 1918 met
harde maatregelen reageerde op het opkomend
Indonesisch nationalisme; vervolgens ook de
opkomst van Japan en de dodelijke slag die de
Japanse bezetting van 1942 tot 1945 toebracht
aan het Nederlandse prestige in Indonesia.
Hier en elders trekt Van den Doel - net als bijvoorbeeld de Britse historicus John Keay in
zijn studie Empire's End (1997) - interessante
kritische vergelijkingen met de ontwikkelingen in andere Europese kolonien, met name
India, waar - in scherpe tegenstelling tot
Nederlands-India - al sinds het midden van de
negentiende eeuw universiteiten bestonden;
waar de Engelsen in de jaren dertig een politieke dialoog waren aangegaan met de Indiase
nationalisten; waar Engelsen en Indiers in de
oorlog gezamenlijk tegen de Japanners vochten; waar Indiers deel uitmaakten van het
bestuursapparaat en er bij het aanbreken van
de onafhankelijkheid een westers opgeleid
Indiaas
kader klaarstond om bestuur en admi.
nistratie voort te zetten.
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 behandelt Van
den Doel de ontwikkelingen direct na de oorlog: de uiterst verwarde toestand rond de
Japanse capitulatie en de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring in augustus 1945; de
conflicterende politieke taxaties van de Britten
en de Nederlanders; de moeizame pogingen
tot contact en overleg tussen Nederlanders en
Indonesiers; de verschillende conferenties met
nationalisten en andere meer Nederlandsge-

zinde Indonesiers; en ten slotte het akkoord
van Linggadjati van december 1946, dat uitzicht hood op een vreedzame oplossing voor
de dekolonisatie.
Het heeft echter helaas niet zo mogen zijn.
In Den Haag keerden de meeste politici en de
militaire leiders zich tegen dit akkoord - waarbij naar mijn smaak de rol van prof. Gerbrandy
onderbelicht blijft, die als leider van het Comite Rijkseenheid buitenparlementaire massa-acties ontketende en zelfs met de gedachte
aan een staatsgreep heeft gespeeld. Maar ook in
Indonesia waren er velen die geen genoegen
wilden nemen met minder dan de totale onafhankelijkheid, en met name het Indonesische
revolutionaire leger krijgt bij Van den Doel de
schuld van het saboteren van het akkoord van
Linggadjati. Het was wel verhelderend geweest
als hij hierbij ook aandacht had besteed aan
De achtergrond van het Indonesische vraagstuk

(1946) van de zendingspredikant J. Verkuyl,
een van de beste contemporaine uiteenzettingen van de redenen waarom de Indonesiers de
Nederlanders - wie zij ook waren en met welke
bedoelingen zij ook kwamen - toen doodeenvoudig niet langer konden vertrouwen.
Het werd dus vechten, en in de hoofdstukken 6, 7 en 8 behandelt Van den Doel de eerste
en de tweede Nederlands-Indonesische oorlog. Deze terminologie verdient de aandacht,
want Van den Doel spreekt niet meer, zoals tot
nu toe gebruikelijk, van „politionele acties",

en ook vervangt hij het gangbare eufemisme
„excessen" door „oorlogsmisdaden". Het was
van beide kanten een vuile oorlog, een pijnlijke en beschamende geschiedenis van terreur
en contraterreur, die aan vele tienduizenden
het leven heeft gekost, voordat er onder druk
van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties
uiteindelijk toch weer onderhandeld moest
worden, wat leidde tot het Van Roijen-Roemakkoord van mei 1949.
Van den Doels conclusie is, dat de Nederlandse politiek in de Indonesische kwestie op
alle fronten is mislukt. De belangrijkste oorzaken die hij hiervoor aanwijst zijn allereerst het
starre en conservatieve koloniale beleid van
voor de oorlog in combinatie met het typisch
Nederlandse idee dat het land geroepen was
India to besturen; vervolgens de slag die Japan
het koloniale bestel had toegebracht en de onderschatte kracht van de Indonesische revolutie; en ten slotte het gebrek aan realisme van het
Nederlandse politieke en militaire establishment, dat na de oorlog lange tijd niet doorhad
hoe ingrijpend de krachtsverhoudingen veranderd waren, in de wereld en in Indonesia.
Dit heldere en kritische boek is verplichte
lectuur voor eenieder die wil begrijpen hoe er
een einde kwam aan Nederland als grote koloniale mogendheid.
Reinier Salverda
Afscheid van India. De val van het Nederlandse imperiurn in Azie, Prometheus, Amsterdam, 2000,
419 p.

VAN DEN DOEL, H.W.,
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Draken / [Maarten 't Hart]; Overs. [frin nederlandskan] Olov Hyllienmark, Ingrid Wiken Bonde.
Stockholm: Atlantis, cop. 1999. 284 p.; 22 cm.
Ned.: De vlieger: roman. Amsterdam [etc.]: De
Arbeiderspers, cop. 1998.

Noors
BODE, ANN DE.
Kan lyset sti pi? / Ann De Bode & Rien Broere; [fra
nederlandsk] til norsk ved Eli Reg; [ill.: Ann de
Bode]. Oslo: Egmont Boker, 1999. 33 p.: ill.; 28 cm.
(Hind i hind)
Ned.: Mag het licht nog even aan? Den Bosch: Malmberg; Lier: Van In, 1996. (Hartenboeken).

Geredigeerd door de redactie
van het Nederlandse boek in vertaling,
Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage.

STEUN AAN DE STICHTING ONS ERFDEEL
De activiteiten en de publicaties van de „Stichting Ons Erfdeel" worden
mede mogelijk gemaakt door subsidies van overheidsinstellingen uit
Vlaanderen en Nederland en door het mecenaat van particulieren,
verenigingen en bedrijven.

Officiele steun
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur, Brussel
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Zoetermeer
Nederlandse Taalunie, Den Haag
Provinciebestuur van West-Vlaanderen
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
Provinciebestuur van Antwerpen
Provinciebestuur van Limburg
Provinciebestuur van Vlaams-Brabant
Gemeentebesturen van Aalter, Affligem, Anzegem, Asse,
Beveren, Bilzen, Blankenberge, Deerlijk, Deinze, Dendermonde, Dentergem, Diest, Dilbeek, Eeklo, Harelbeke, Hasselt, Hoegaarden, Hoeilaart, Hove, leper, Izegem, Kalmthout, Kapellen, Keerbergen, Knesselare, Koksijde, Kortrijk,
Kruibeke, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Leuven, Lint, Lochristi, Lommel, Menen, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Oostende, Oostkamp, Oud-Turnhout, Oudenaarde, Peer,
Rijkevorsel, Roeselare, Rotselaar, Ruiselede, Sint-KatelijneWaver, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas,
Spiere-Helkijn, Tielt-Winge, Torhout, Waasmunster, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Zaventem, Zedelgem, Zoutleeuw, Zwevegem.

Mecenaat
Giften van particulieren, verenigingen en bedrijven van
minimaal 1.000 BEF (voor Belgie) / f 120,- (voor Nederland) kunnen worden afgetrokken van het totaal belastbaar
netto-inkomen van de donateur.

De Raadvan Bestuur van de „Stichting OnsErfdeel" zegt dank
aan alien die door hun financiele steun de activiteiten en de
publicaties van de Stichting mogelijk helpen maken. In
ieder nummer van dit tijdschrift worden de ontvangen steunbijdragen vermeld.

2001 (vierde lijst)
N.N.
John Verreydt, Antwerpen
Leo Kok, Hertsberge
N.N.
Leonardus Crijns, Kraainem
Jozef Ceulen, Brussel
N.N.
Frans Preidel, Essen
J. van Strijp-Van der Bok, Baarle-Hertog
Roelof Plijter, Tervuren
N.N.
Fredericus Pronk, Brasschaat
Kijk en Bouw N.V., Menen
Thomas Janssen, Kapellen
Aart de Kruif, Gent
N.N.
Maes Schilderwerken Bvba, Izegem
Lodewijk de Gruyter, Schilde
N.N.
Smithers Oasis Belgium N.V., Houthalen
Johannes van de Kar, Kalmthout
N.N.
C.O.V., Brussel
Johan de Schrijver, Meise
M. van Overklift, Brasschaat
Johannes Boes, Lanaken

25.000 BEF
2.000 BEF
1.000 BEF
1.000 BEF
1.000 BEF
2.000 BEF
75.000 BEF
1.000 BEF
500 BEF
1.000 BEF
50.000 BEF
25.000 BEF
50.000 BEF
1.000 BEF
1.000 BEF
25.000 BEF
20.000 BEF
1.000 BEF
f 200,—
2.000 BEF
500 BEF
1.000 BEF
3.000 BEF
2.000 BEF
5.000 BEF
500 BEF

(voorlopig afgesloten op 30 augustus 2001)

Zopas verschenen:

26e jaarboek

De Franse Nederlanden
Les Pays-Bas Francais
Met in deze aflevering bijdragen over:
de luchthaven van Rijsel, Noord-Frankrijk in de politieroman, de begijnhoven,
Noord-Frankrijk in de schilderkunst, Duinkerke onder het bewind van admiraal Frisius
en de auteur Jacques Darras. Verder bevat het nummer een kroniek met acht beknopte
actuele artikelen, het Lexicon en de Bibliografie.
Met meer dan 50 illustraties, waarvan verschillende in kleur.
Prijs per exemplaar:

Belgie: 1.275 BEF / Nederland: f 75,- / Frankrijk: 230 FF / Andere landen: 1.425 BEF
Te bestellen bij:

Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem (Belgie)
Tel.: +32/(0)56/41 12 01 - Fax: +32/(0)56/41 47 07 - e-mail: adm@onserfdeabe
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eigenzinnig (bn.) [van eigen + zin],
zijn eigen zin, wil volgend:

een eigenzinnige jongen
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Bank & Verzekering
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we hebben het voor u

Kunst ontroert. Kunst glimlacht. Verrast. Of trapt een geweten. Kunst ma a k t w a k k e r.
Kunst danst. Zingt. Roept. Kunst schreeuwt. In schilderijen. Fluistert. In gedichten. Kunst wil
bestaan. Moet bestaan. Door sponsors. Door KBC. Een bankverzekeraar van nu. Voor
mensen van nu. Die bezield zijn door het Leven. Door cultuur. Door Kunst. Met
een grote of kleine K. Voor mensen die willen voelen. Lachen. Huilen. Applaus geven. Of s t i
www.kbc.be
worden. Mensen zoals u. Z o a Ls wij. Mensen zoals KBC.
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Administratie

Stichting Ons Erfdeel Dc Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel wil

Bernard Viaene, hoofd administratie
Secretarissen:
Adinda Houttekier, Hans Verhaeghe

de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en de cultuur van
Nederland en Vlaanderen in het buitenland bekend maken. Naast het tijdschrift Ons Erfdeel
publiceert de Stichting ook:
Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas, revue trimestrielle;
The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands, a yearbook;
De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Francais, tweetalig jaarboek;
en con reeks boeken in diverse talen over aspecten van de cultuur van de Lage Landon.

e-mail adm@onserfdeel.be
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Aruba
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And. landen 2.600 BEF
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11,34 €

74,37 €
74,87 €
74,87 €
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74,87 €
74,37 €
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31 december. Het wordt automatisch
verlengd tenzij het vOOr 15 december
wordt opgezegd.
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Kaft:
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tekening in de kantlijn van het
Bazelse exemplaar van de
Lot derZotheid van Erasmus(1515).
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Marlene Dumas, „The teacher (sub b)", 1987, olie op doek, 160 x 200 cm, priveverzameling, Amsterdam.

De onttakeling van het
middelbaar onderwijs
in Nederland
J.A. Dautzenberg
werd geboren in 1944 in Bocholtz.
Studeerde Nederlands aan de

,We ziet hoe gebrekkig de jongste generatie leest en praat
K.U. Nijmegen en is parttime docent
gaat zich afvragen wat de `wetenschappelijke' vernieuNederlands. Publiceerde o.a.
wingen van het onderwijs nu eigenlijk betekenen. Het ant„Nederlandse literatuur: geschiedewoord op die vraag is simpel: niemendal." Aldus W.F. Hernis, bloemlezing en theorie" (1989);
mans in 1979 naar aanleiding van de Mammoetwet.
„De sleutel in de kast: over 'Het
Door de jongste „wetenschappelijke" vernieuwingen
stenen bruidsbed' van Harry
van het Nederlandse middelbare onderwijs - de „Tweede
Mulisch" (1989); „Nederlandse letterFase" en het „Studiehuis" - zijn de woorden van Hermans
kunde 2: 19e en 20e eeuw" (1991;
alleen maar bewaarheid.
samen met R. Chamuleau); „Ik
Buiten het onderwijs worden Studiehuis en Tweede Fase
ben geboren in Apeldoorn: groot
meestal als synoniemen van elkaar gezien, terwijl het in feite
parodieenboek" (1994; samen met
twee begrippen zijn die een heel andere inhoud en ook een
R. Chamuleau) en „Literatuur:
heel andere wettelijke status hebben.
geschiedenis & leesdossier" (1999).
De Tweede Fase is de naam voor wat vroeger de „boven- Adres: Prof Schrijnenstraat 3,
bouw" van havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en
NL-6524 PZ Nijmegen
vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) heette en
ligt verankerd in de wet. Het Studiehuis is de naam voor de
manier waarop docenten en leerlingen (zouden) moeten werken en ligt verankerd in allerlei didactische theorieen, in wensdromen en luchtkastelen dus.
De Tweede Fase heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht,
waarover eigenlijk niet zoveel discussie is geweest. Ze heeft bijvoorbeeld een
einde gemaakt aan de „pretpakketten" die sommige leerlingen kozen (het verplichte Nederlands en Engels aangevuld met geschiedenis en tekenen; muziek
en handvaardigheid) en waarmee ze later in het vervolgonderwijs onherroepelijk strandden. Tegenwoordig moeten ze kiezen uit vier „profielen", lopend
van zeer alfa tot zeer beta. Discussie was er eigenlijk alleen over welke vakken
ear precies in elk profiel moesten en hoeveel gewicht zo'n vak kreeg.
Dat leidde soms tot komische toestanden. Alle vier de profielen kennen een
Eogenaamd gemeenschappelijk deel, waarin o.a. Nederlands, Engels en gym-

nastiek zit. Oorspronkelijk zat daar ook een van de vier wiskundevakken in,
maar de Tweede Kamer - vrijwel uitsluitend bestaande uit alfa's - wilde dat eruit
hebben. Het bewuste vak werd naar de afzonderlijke profielen verplaatst,
waarmee er in feite niets veranderde behalve dat wiskunde nu voor iedereen
zwaarder telt, want bij de eindexamenregeling tellen profielvakken zwaarder
dan de algemene vakken. Maar geen kamerlid tot wie dit ooit is doorgedrongen.
Ook zijn in de Tweede Fase enkele nieuwe en algemeen verplichte vakken
gantroduceerd, zoals Algemene Natuurwetenschappen (ANW) en Culturele
en Kunstzinnige Vorming (CKV). Bovendien werd literatuur uit Nederlands
en moderne vreemde talen gehaald en versmolten tot een vak Letterkunde.
Hier was al wat meer discussie over omdat het aanvankelijk tamelijk onduidelijk was wat de inhoud van ANW, CKV en Letterkunde was.
Van „Leren" naar „Doen"

Het Studiehuis is iets heel anders. Het is een soort school waarin leerlingen zitten die nog niet bestaan, maar die er wel zullen komen als hun maar de mogelijkheid geboden wordt in vrijheid en zelfstandigheid de leerstof tot zich te
nemen, te verwerken en toe te passen. Docenten zijn daarbij nog slechts begeleiders, die aan de rand staan toe te kijken en alleen ingrijpen - met een zeer
voorzichtig sturende hand - als het helemaal dreigt mis te gaan. Dat ligt dan
overigens nooit aan de leerling, maar aan de jaren die hij op school heeft doorgebracht v6Ordat hij in de vierde klas naar het studiehuis mocht. Daarom moet
het studiehuis eigenlijk al in de brugklas ingevoerd worden en liever nog op de
basisschool. (Tegelijk vindt in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteiten het omgekeerde plaats: studenten worden daar tegenwoordig aan het
handje gehouden alsof ze allemaal blind en kreupel zijn.)
Met betrekking tot de concrete uitwerking van het Studiehuis kan elke
school zijn eigen gang gaan, waarbij twee uitersten te onderscheiden zijn. Sommige scholen dreigen of te glijden naar een laisser faire systeem, waarbij de leerlingen grotendeels aan hun lot overgelaten worden, wat wordt goedgepraat met
het argument dat hun studiegedrag hun eigen verantwoordelijkheid is binnen
het systeem van zelfstandig leren. Aan het andere uiteinde staan de scholen die
het zelfstandig leren streng bewaken, wat iets heel paradoxaals heeft. Zoals
iemand ooit zei: bij ons zitten ze allemaal in een grote studiezaal zelfstandig te
werken en achter elke twee leerlingen staat een docent die hen ogenblikkelijk
met een end hout op de kop slaat als ze even niet zelfstandig werken...
Het studiehuis is van linksen huize en uiteindelijk van Rousseau: de mens
- en zeker de jonge mens - is van nature goed en welwillend, als hij maar de kans
krijgt dat te laten zien. Leerlingen willen graag iets leren, zo zegt men, maar de
aard van het huidige onderwijs maakt het hun zo tegen dat ze voortijdig afhaken of in sombere indolentie de jaren uitzitten. Maar als we hen bij elkaar zet-

ten in een studieruimte waar ze zich zelfstandig de stof kunnen eigen maken bij voorkeur via internet en cd-rom en niet via zo'n stoffig akelig ding als een
boek - dan bloeien ze op en wordt de school een plezier.
En nog veel belangrijker dan je iets eigen maken (want dat lijkt toch nog
veel op leren) is jezelf uiten, creatief wezen, jezelf ontplooien. Vandaar dat die
bovengenoemde vakken ANW en CKV - en hier ligt een band tussen Tweede
Fase en Studiehuis - helemaal geen leervakken bleken te zijn, maar doe-vakken.
Ook bij de oude vakken heeft men het curriculum voor een groot deel weten
te verschuiven van leren naar doen, maar bij deze nieuwe vakken, waar per
definitie geen traditie bestond, konden de onderwijsvernieuwers vrijelijk hun
kwalijke gang gaan.
Aanvankelijk dachten velen dat een vak als ANW bedoeld was om een
algemene introductie in het natuurwetenschappelijke denken te geven en om
zaken te behandelen die in de drie traditionele betavakken (natuurkunde,
scheikunde, biologie) niet ondergebracht kunnen worden, zoals astronomie.
Maar dat bleek een vergissing: bij ANW moeten de leerlingen zelf van alles uitzoeken, opzoeken, uitwerken en dan aan de groep presenteren; dit laatste
natuurlijk met behulp van posters, websites, fotoreportages en powerpoint. Bij
CKV moeten ze voorstellingen bezoeken waarvoor de overheid een soort vouchers beschikbaar stelt, die allemaal opgaan aan de bioscoop en een popconcert. En niks geen lessen over beeldende kunst, dans of audiovisuele kunst,
maar werkstukken maken die opgeborgen worden in documentatiemappen
die ze in de lessen handvaardigheid helemaal zelf hebben gebreid. En dat alles
bij voorkeur niet in een klaslokaal maar in een studieruimte met schotten
waarachter men ongestoord kan werken en discussiren en internetten en praten en zich opmaken en gsm'en.
Alle vakken zijn tegenwoordig toegespitst op de „praktische opdrachten",
dat wil zeggen het fabriceren van verslagen, scripties, „profielwerkstukken",
lees- en schrijfdossiers. Gelukkig voor de leerlingen heeft de overheid tegelijk
besloten dat de computer een centrale plaats in het onderwijs dient in te
nemen. In alle scholen worden daarom mooie mediatheken gebouwd (met
ergens in een hoek een paar ouwe boeken) en de educatieve uitgevers stoppen
in elk boek een cd-rom met „verrijkingsstof" voor die leerlingen die nog ijveriger zelfstandig werken dan de andere. Maar de leerlingen interesseert die
cd-rom niets, zij interesseren zich uitsluitend voor internet, want daar zijn de
nuttigste dingen te vinden: werkstukken, opstellen, brieven en vooral leesverslagen, tienduizenden leesverslagen. Het boven genoemde „uitzoeken, opzoeken en uitwerken" is daar al voor hen gedaan en ze hoeven het alleen nog maar
uit te printen. (En wie zegt dat ze dat niet doen, is of een naIeve dwaas of niet
werkzaam in het onderwijs of te kwader trouw.)
Heeft dit geen gevolgen voor de eindexamens? Natuurlijk, maar die wor-
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den verdoezeld. Afgelopen jaar waren de eerste landelijke examens voor Tweede-Faseleerlingen. Den Haag juichte, want het percentage geslaagden was niet
lager dan vroeger; de operatie was dus een succes. Dat onder andere het examen
Nederlands beschamend eenvoudig was, werd door de officiele instanties
doodgemoedereerd ontkend en dat van dertien vakken achteraf de normering
bijgesteld moest worden, werd gebagatelliseerd.
Van „Wat?" naar „Hoe?"

Is het Studiehuis dan voor niemand goed? Voor leerlingen die echt slim zijn
en/of uit een milieu komen waar zelfstandigheid, studiezin en verlangen naar
kennis hoog in het vaandel staan, is het wellicht een geschikte werkvorm (hoewel het juist dit type leerling is dat graag iets wil opsteken van iemand die het
al weet, dus graag lessen volgt). Voor deze leerlingen is elk type onderwijs
geschikt, hoe slecht doordacht en opgezet ook: ze zijn begaafd genoeg om er
toch wel te komen. Onderwijs dient zich echter te richten op het overgrote
deel dat gemiddeld begaafd is en dat van huis minder heeft meegekregen. Ooit
had het socialisme tot doel de maatschappij te verbeteren door zoveel mogelijk
mensen deel te laten hebben aan kunst, cultuur en wetenschap, en het totale
morele failliet van het socialisme blijkt onder andere hieruit dat de bewindslieden die het Nederlandse onderwijs naar de ondergang hebben gevoerd bijna
allemaal van sociaal-democratische signatuur zijn.
Buiten onderwijskringen vraagt men zich misschien of waarom bijna alle
scholen aan de gekte meedoen, terwijl dat helemaal niet verplicht is. Nergens
in de wet staat immers dat de school moet veranderen in een Studiehuis waarin docenten geen les meer mogen geven.
Daar zijn historische oorzaken voor.
Tegen het einde van de jaren '70 werden er in het Nederlandse onderwijs
verschillende ontwikkelingen waarneembaar waarvan niet precies is uit te
maken wat oorzaak en gevolg is en wat de onderlinge verbanden zijn. Zo is
geleidelijk de opvatting verdwenen dat je om mensen iets te kunnen leren zelf
geleerd moet zijn. Vroeger trof je op scholen nog wel gepromoveerde docenten
aan en de overheid stimuleerde dat ook door de doctorstitel te belonen met een
hoger salaris. Dat is al langgeleden afgeschaft en gepromoveerde leraren zijn
geheel verdwenen. In de jaren '80 begon onder (de christen-democratische)
minister Deetman de kaalslag zowel in de salarissen als in de arbeidsvoorwaarden. Een typerend voorbeeld van het cynisme waarmee de overheid
tewerk ging: in het jaar dat alle Nederlandse ambtenaren arbeidsduurverkorting kregen, kregen de eerstegraadsleraren in een officieel schrijven van het
ministerie te horen dat hun ADV (arbeidsduurverkorting) inhield dat ze niet
drie lessen per week meer moesten gaan geven maar slechts twee! Het bewindDeetman maakte het personeel murw en het beroep kreeg een minkukelig

imago, met als natuurlijk gevolg dat niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van de studenten die een leraarsbaan ambieerden razendsnel daalde.
Nog erger was dat op de lerarenopleidingen intussen didactici de macht
in handen hadden gekregen. Vroeger studeerde je een vak op de universiteit,
aan het eind daarvan volgde je wat colleges puberteitspsychologie en vak-didactiek, en liep je enkele weken stage op een school. En dan ging je voor
de klas staan. Nu is dat heel anders. Er wordt niet in de eerste plaats onderwezen wat je moet doceren maar hoe je dat moet doen. Daarover maken al
die didactici een hoop lawaai en ze slagen er op een of andere manier in de buitenwereld ervan te overtuigen dat hun vak werkelijk bestaat en zelfs het
predikaat wetenschappelijk mag dragen, en bovendien dat ze iets verstandigs
en nuttigs te zeggen hebben. Overheden - zowel in Den Haag als op de
scholen - blijken daar heel gevoelig voor. Den Haag heeft elke school een hoeveelheid geld gegeven die besteed moet worden aan bijscholing van docenten.
De directies huren dan terreurorganisaties in als de diverse „Pedagogische Centra" om de docenten te leren hoe ze eigenlijk les moeten geven. Een normaal
mens zou dat opvatten als een signaal dat je werkgever niet erg tevreden over je
is, maar zo moeten we het niet zien, wordt ons verzekerd: het is alleen maar om
nog beter les te kunnen geven, of liever: te kunnen begeleiden.
Bedoelde instituten worden bemand door mensen die ofwel afgestudeerd
zijn in een of andere vorm van didactiek (vakdidactiek, schooldidactiek, algemene didactiek, onderwijsdidactiek, pedagogische didactiek en zelfs didactische didactiek), ofwel ooit in het onderwijs hebben gezeten en daar niet mee
konden of te hard moesten werken of gewoon meer status wilden. Vreselijke
onderzoeken worden in didactische kringen gedaan. Er is in dit land iemand
die een dag in de week is vrijgesteld om te onderzoeken hoe de leerlingen in het
Studiehuis signalen geven dat ze iets niet begrijpen. „Weet je dat daar nog nooit
echt goed onderzoek naar gedaan is?" zei hij zonder een spoor van ironie. Het
is dit snort mensen dat een Studiehuis bedenkt en omdat zij en hun vak in de
mode zijn, worden hun bedenksels klakkeloos overgenomen door de beleidsmakers in Den Haag, van waaruit ze geleidelijk en sluipend doordringen in de
scholen. Gedurende dat proces krijgen deze bedenksels een aura van noodzakelijkheid, ofwel omdat men erin is gaan geloven ofwel omdat men zich neerlegt bij het schijnbaar onvermijdelijke.
Leren „leren leren"
En zo moeten in het vak gepokte en gemazelde docenten verplicht luisteren naar
een omhooggevallen gymnastiekjuffrouw die komt vertellen over zulke gloednieuwe maar toch al zeer onderzochte werkvormen als DDU („denken delen
uitwisselen") of CID („check in duo's"), die het verschil uitlegt tussen „zelfstandig" en „zelfverantwoordelijk" leren en die vertelt dat wij de leerlingen niet
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meteen iets moeten laten leren, maar dat we ze eerst moeten „leren leren", waarvoor we nu zelf op haar cursus „leren leren leren". Dat zo'n juffrouw zich niet
schaamt is logisch, maar ook schoolleiders en zelfs veel docenten schamen zich
met meer. En nog erger: sommige docenten gaan zo'n onzincursussen „best zinvol" vinden omdat het hOOrt iets dergelijks van belang te vinden.
Die enorme nadruk op de didactiek van het vak heeft tot gevolg dat men is
gaan denken dat lesgeven iets onbeschrijfelijk moeilijks is waarvoor je heel
lang en heel hard moet studeren. Op die manier weten bovengenoemde organisaties zichzelf steeds onmisbaarder te maken in de ogen van goedgelovige
schoolleiders. Want dezen zijn geleidelijk losgezongen geraakt van de onderwijspraktijk. Ooit hebben onderwijsvernieuwers bedacht dat grote scholen
beter waren dan kleine. (Momenteel wordt - deels door precies dezelfde hoogleraren onderwijskunde - weer het tegendeel beweerd, maar niemand die zich
schaamt.) Schoolleiders werden managers van grote onderwijsconglomeraten
en vestigden zich bij voorkeur in een mooi pand in het centrum van de stad ver
van de scholen vandaan, om daar aan het managen te slaan dat het een aard had.
De docenten worden sindsdien overstroomd met „hoofdlijnennotities" en
„voortgangsverslagen" over „de lerende school", die dan naar „stuurgroepen" en
„projectgroepen" gaan, die zich vervolgens bezighouden met het ontwikkelen
van „studieplanners" en „studeerwijzers", welke aan de leerlingen moeten worden uitgedeeld (die ze vervolgens in hun tassen stoppen en nooit meer inzien).
In het kielzog van de bovengenoemde Pedagogische Centra (natuurlijk een
Katholiek, een Protestants, een Algemeen, een Algemeen-Bijzonder, een Bijzonder-Algemeen en naar verluidt zelfs een Oud-Katholiek) rezen overal eenen tweemansbureautjes uit de grond die allemaal uit de ruif wilden mee-eten,
en die ruif is goed gevuld, want in het Nederlandse onderwijs is nergens geld
voor behalve voor modieuze onzin. Ze verhuren zich om „schooladviezen" te
geven, die meestal erop neerkomen dat de school dringend behoefte heeft aan
door hen te verzorgen „schoolbegeleiding" en „docentenbeoordeling". Daarvoor formuleren ze „leerstijlen" en zetten „leerlijnen" uit, combineren die
vervolgens tot „leerstijllijnen" en „leerlijnstijlen", en werken ze dan uit voor
de vier typen leerlingen die ze onderscheiden: „accomodeerders", „divergeerders", „assimileerders" en „convergeerders".
De docenten worden van bijscholingscursus naar bijscholingscursus
gestuurd over leerprocessen, mentorapplicaties, emotieve vaardigheden en
flexibel leraarschap. (Nooit wordt iemand op een cursus spelling gestuurd, wat
toch vaak hoog nodig is.) En tijdens de weinige lessen die er nog zijn, zit er
ineens iemand van zo'n bureautje achterin je lokaal driftig aantekeningen te
maken en vertelt je na de les gedurende je hele pauze dat je wel goed begon maar
dat de spanningsboog bij de leerlingen verflauwde omdat je verzuimde „reflectiemomenten" op de juiste tijd in te bouwen zodat de „efficacy" (dit woord

bestaat echt in die kringen; ik heb het talloze malen gehoord maar weet nog
steeds niet wat het betekent) van het „overdenkend observeren" door de leerlingen niet helemaal „geoptimaliseerd" werd.
En niemand die voor deze zaken verantwoordelijk is schaamt zich. En
slechts zelden slaat iemand met de vuist op tafel en roept: is het nou eindelijk
afgelopen met die onzin?
Langzaamaan lijkt elke vorm van onderwijs in de normale zin van het
woord uit Nederland te verdwijnen. Van Kemenade wilde destijds de Middenschool invoeren wat nog net mislukt is. Daarna voerde Wallage voor de lagere
klassen een soort verwaterde middenschool in, die hij Basisvorming noemde.
Die heeft alleen tot resultaat gehad dat er aanzienlijk minder geleerd en gekend
hoeft te worden dan vroeger. Wallage beweert nu dat over een tiental jaren zal
blijken dat de Basisvorming een groot succes is. (1) Toen voerde Netelenbos de
Tweede Fase in en noemde in een adem zo vaak het Studiehuis dat iedereen ging
denken dat ook dat wettelijk verplicht was.
Netelenbos was de brutaalste van het stel. Als haar erop gewezen werd dat
er iets niet klopte in de regelingen voor de Tweede Fase, dan ontkende ze glashard alle feiten. In een brochure van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) staat bijvoorbeeld dat er op het vwo 160 uren voor Nederlandse literatuur
beschikbaar zijn en dat de leerling er daarvan 168 moet/mag besteden aan het
lezen en beschrijven van de twaalf (!) verplichte boeken. Afgezien van het feit
dat dit rekenkundig nogal merkwaardig is, volgt hieruit dat er geen les meer
gegeven kan worden in literatuur. Maar zowel Netelenbos als die lui van het
SLO ontkennen die gevolgtrekking doodleuk.
En ten slotte werd dit rijtje sociaal-democraten dat het onderwijs te gronde
richtte, voltooid door premier Kok, die in zijn politieke testament voorstelde
het ministerie van Onderwijs te veranderen in een ministerie voor Jeugdzaken...
En het gevolg van dit alles?
Gaan er nu al weinig Nederlandse jongeren nog een betavak studeren, kan
men nu al op universiteiten geen studiemateriaal in het Engels of Duits meer
voorschrijven, - over enkele jaren zijn de betavakken geheel verdwenen, worden colleges in gebarentaal gegeven en zitten de paar mensen die nog behoorlijk kunnen lezen en schrijven in het buitenland.
En de overige Nederlanders? Die zitten met de duim in de mond te kijken
naar de tv, af en toe roepend om een schone luier.
Maar die krijgen ze niet.
De zorg is immers net zo verloederd.
En niemand die zich schaamt.
Voetnoot:

(1) Maar medio oktober adviseerde de Onderwijsraad aan de regering de Basisvorming weer af te schaffen.
Natuurlijk stond dat niet letterlijk zo in het advies maar daar kwam het wel op neer. Vanzelfsprekend reageerden de sociaal-democraten afwijzend.
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Het houten beeld van Erasmus dat diende als boegspriet van het schip „Liefde" dat in 1600 Japan bereikte.

Erasmus is niet
van Rotterdam
(en niet voor alle tijden)
Luc Devoldere
werd geboren in 1956 te Kortrijk.
Studeerde oude talen en filosofie aan

Kan men een meesterwerk bedenken op een paardenrug?

de KU Leuven. Gaf les in het mid-

Erasmus bedacht de Lof der Zotheid in de Alpen, op zijn
delbaar onderwijs en werkt sinds
terugreis uit Italie in 1509. Het boek zelf werd in enkele
1996 als adjunct-hoofdreacteur bij de
weken geschreven in het stimulerende milieu van Thomas
Schrijft kritieStichting Ons
More's gezin in Londen, zonder de hulp van Erasmus' bibliken en essays voor de „Standaard der
otheek die toen nog niet was gearriveerd.
Letteren" en „ Streven" en publiceerOp zijn heenreis had hij op een andere paardenrug in
de „Grand Hotel Italia. Een refs in
dezelfde Alpen zijn meest geslaagde gedicht over de ongede geest" (1994) . In 2002 verschijnen
makken van de ouderdom gemaakt. Erasmus was toen nog „De verloren Weg. Van Canterbury
geen veertig, maar noemde zich oud, en de tijd drong om
naar Rome" en „Wachtend op de
zijn leven aan Christus te wijden. Hij nam afscheid in het
barbaren. Essays".
vers van beuzelarijen, grappen en grollen en „de kleuren en
Adres: Stichting Ons Erfdeel,
bloemen van de godin Overreding die de gemoederen mee- Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem.
sleurt."
Direct over de bergen haalde hij in Turijn zijn doctorsbul in de theologie. In Bologna maakte hij de triomfantelijke intrede mee van
paus Julius II. Drie jaar bleef hij met gemengde gevoelens in Italie. Evenveel
jaren incubatietijd voor zijn Lof. Het land beantwoordde niet aan zijn hooggespannen verwachtingen. Te veel oorlogszucht, een kerk met te veel macht,
pracht en praal, en Italiaanse humanisten die hooghartig neerkeken op de
„barbaren" uit het noorden, terwijl Erasmus nu zeker wist dat zijn kennis
van Latijn en Grieks niet onderdeed voor die van hen, integendeel zelfs. Erasmus had over de Alpen geen oog voor de Romeinse en nieuwe bouwkunst en
beeldhouwkunst. Ook schilderkunst bleef hem vreemd. Deze volbloed
humanist was geen man van de Renaissance. Hij zag alleen boeken. Gelukkig
was er de drukker Aldus Manutius geweest in Venetie, die zijn goudmijn van
kennis over de klassieke Oudheid, de Adagia, uitgaf.
En dan zit hij weer op een paardenrug. Hij weet nu zeker dat de kerk een
hervorming nodig heeft, en dat paus Julius II nooit in de hemel komt. Nu
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Studie van de handen
van Erasmus
door Hans Holbein de Jongere,
1523, Louvre.

borrelt geen gedicht in hem op, maar juist weer beuzelarijen, nugae: de godin
Overreding fluistert hem een declamatio in. De declamatie is een vaste oefefling in de retorische opleiding. Die van Erasmus behoort tot het genus
demonstrativum, de gelegenheids- of ceremoniele retorica. Het genre is
gebruikelijk op feesten, herdenkingen en begrafenissen, waar men meestal
een laudatio (lofzang) verwacht. Maar ook de vituperatio (schimprede)
behoort tot het genre. De declamatio is een retorische krachttoer voor virtuozen. Van stad tot stad rondtrekkende sofisten hielden in de Oudheid al
van die pronkredes, voor een enthousiast en genietend publiek, terwiji ze vol
bravoure de lof van de vlieg of de kaalhoofdigheid zongen. Bij Erasmus
betreedt Stultitia, Vrouwe Zotheid, de kansel om de lof te zingen van de Zotheid. Stultitiae Laus betekent immers zowel de Lof, uitgesproken door de Zotheid (onderwerpsgenitief) als de Lof op de Zotheid (voorwerpsgenitief) zelf.
Erasmus slaat zo twee vliegen in een klap: hij houdt een laudatio en vituperatio tegelijk, en door ze in de mond te leggen van de Zotheid zelf — en daarbij
dus als auteur buiten schot te blijven - maakt hij ze fundamenteel dubbelzinnig en ongrijpbaar. Eigenlijk hanteert Erasmus in het werk twee opvattingen
over Zotheid naast en door elkaar: er is de vermeende wijsheid die wordt
gehekeld en ontmaskerd als ware dwaasheid, en er is de heilzame dwaasheid
die wordt geprezen als noodzakelijk ingredient van het bestaan, en meer nog:
als de enige, ware wijsheid. De declamatie eindigt overigens met een bevlogen

ode aan de mystieke extase, een vorm van verdwazing die een voorafschaduwing is van de hemelse zaligheid en die slechts weggelegd is voor weinig christenen. Volgens Paulus had God de wijsheid van de wereld tot dwaasheid
gemaakt, en was de verkondiging van de gekruisigde Christus een dwaasheid
(Mooria) voor de heidenen (1 Corinthiers 1, 18-25). Maar Stultitia zou Stultitia niet zijn, als ze zich op het allerlaatste moment niet weer onttrok aan elke
eenduidige interpretatie: „Ik zie dat u nog een epiloog van mij verwacht,
maar u bent wel flink gek als u denkt dat ik mij nog iets herinner van de hoop
onzin die ik over u heb uitgestort. Van het oude spreekwoord „Il faut hair le
buveur qui se souvient" maak ik „Pauditeur qui tout retient". Daarom zeg ik
u vaarwel, doorluchtige ingewijden in de Mysteriecultus van de Dwaasheid:
applaudisseer, leef en drink erop los. Fin. Fine. The End." (1)
En dan daalt ze de kansel af, terwiji ze de toehoorders, en ons lezers, achterlaat, met de beate, open mond die Holbein de Jonge meegaf aan zijn tekening in de kantlijn van het Bazelse exemplaar van 1515. Ongrijpbaar zolang
ze spreekt, zindert haar wervelende woorddans na. Tot de betovering wordt
verbroken.
Het mag nu al duidelijk zijn: Erasmus' in Italie opgedane verontwaardiging heeft in de retorische traditie een unieke vorm gevonden, met een Lange
geschiedenis, magistraal naar de eigen hand gezet, tot nut en vooral vermaak
gemaakt van erudiete geesten. Het werk is een staalkaart van intertekstualiteit (de verzamelde kennis van de Adagia komt dansend terug), of imitatio
(nabootsing naar vorm en inhoud van de modellen) en aemulatio (wedijver
met die modellen), zoals voorgeschreven in de antieke literatuur. Het onbedoelde, therapeutische effect van het schrijven was welkom. Ik vermoed dat
hij zelf geschrokken is van de heftige reacties op dit boek, dat hij als divertimento moet hebben gezien. Hij begon zich uit te putten in verontschuldigingen voor dit gelegenheidswerkje, en zou hogelijk verveeld zijn als hij moist
dat ongeveer het enige wat vandaag de dag steevast met hem geassocieerd
wordt, dit boek is.
Vrijblijvend
Het unieke en onnavolgbare van Erasmus' Lofkan het best verduidelijkt worden door dit werk te vergelijken met twee andere boeken die in 2001 verschenen.
In het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 en een nieuwe
vertaling van de Lof vroeg uitgever Athenaeum aan Arnon Grunberg (1971)
een eigentijdse Lof der Zotheid te schrijven. Grunberg presenteren als een
eigentijdse Erasmus, en zijn boek, De Mensheid zij geprezen. Lof der Zotheid
2001, als een alternatieve Lof, was een verkeerd idee.
Een boek op verzoek. Zo ontstaan tegenwoordig wel meer boeken. Vaak
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Allochtone leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam voor het beeld van
Erasmus - Foto Bert Nienhuis.

ontbreekt dan de innerlijke noodzaak, de eenmalige aandrang — de paardenrug - waaruit iets ontstaat.
Grunberg vroeg bedenktijd voor hij inging op het verzoek. Hij herinnerde zich Erasmus van het gymnasium als een wat saaie man, maar had de Lof
niet gelezen. Toen hij het enkele keren gedaan had, beyond hij het boek beter
dan gedacht. Helaas is hij dan bezweken voor de verzoeking. Hij vond een
vertelperspectief in een advocaat die de door het slijk gehaalde mens(heid)
verdedigt voor een rechtbank tegen „azijnpissers", „halfbakken intellectuelen", „verwarde filosofen" en „geperverteerde romanschrijvers" Grunberg
wil een loflied zingen op de mens, want „geen beest is zo belasterd als de
mens." Hij is slecht, maar kan er niets aan doen. De mens heeft ii liners geen
vrije wil. Hij is een marionet in de handen van de Grote Poppenspeler. We
zijn in de buurt van de fameuze polemiek tussen Erasmus en Luther over de
vrije wil, maar meer dan in de buurt blijven, is het niet. Genot is leidraad en
enig doel van ons bestaan. Het is al allemaal gezegd en getoond door de cynicus Diogenes. Oorlog is „een frisse wind": „Net als de voorjaarsschoonmaak
ruimt het lekker op." Dat doet weer denken aan Marinetti's „sola igiene del

mondo", oorlog als de unieke hygiene voor de wereld, ook al weer honderd
jaar geleden. Haat en wreedheid zijn de kracht van de mens. Het tolt allemaal
voorbij bij Grunberg, maar het raakt nergens. Het blijft eendimensionaal.
Grunbergs boek lijdt aan gebrek aan inzet. Het is vrijblijvend, gratuit.
Het wil choqueren, en prijst o.a. necrofilie aan als de meest ethische vorm
van seks, maar het valt in een leegte: als er geen censuur of taboes meer zijn,
trapt men letterlijk open deuren in, waarachter zich niets meer bevindt.
„Erasmus schippert geregeld. Dat hoef ik niet te doen. 1k kan hardop zeggen
wat ik denk. Anders dan Erasmus loop ik ook niet het risico na publicatie te
worden terechtgesteld", zei Grunberg in een interview. (2) Dat laatste is overdreven, maar voor de rest keren de woorden van de schrijver zich tegen hemzelf. Omdat hij inderdaad niets hoeft te vrezen, klinkt zijn hardop zeggen
hol. Er is geen tegenstander meer.
Deze declamatie ontbeert de slapstick, het verfrissende absurdisme van
Grunbergs romans. Het is nauwelijks komisch, en al helemaal niet pijnlijk.
We zijn ver van het meedogend schaden van de menselijke soort, waarin de
schrijver zo sterk is. Natuurlijk zijn er fraaie zinnen te lezen, verrassende vergelijkingen en pittige formuleringen: „Het humanisme is zo failliet als een
steenkolenmijn in voormalig Oost-Duitsland." Maar veel dichter bij Erasmus komen we niet. Grunberg zit niet op zijn golflengte.
Grunberg las uit zijn boekje voor in aanwezigheid van koningin Beatrix
bij de plechtige opening van Rotterdam Culturele hoofdstad 2001. Repressieve tolerantie noemde men dat vroeger.
Het andere boek dat ongewild de confrontatie aangaat met de Lof is Morosofie, Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen van Matthijs
van Boxsel. Sinds 1980 houdt deze auteur zich met domheid bezig. Dat moet
resulteren in een - overigens onbereikbare en onmogelijke - Encyclopedie van
de domheid, waarvan dit jaar dus het tweede deel verscheen: Morosofie. Morosofen zijn domgeren, denkers met theorieen die zo absurd zijn dat ze in hun
originaliteit, hun monomanie, consequentie en coherentie (There is system in
their madness) literaire kwaliteit krijgen. Dit project illustreert indirect hoe
het Grote Emancipatieverhaal van de Verlichting uitverteld is: het licht van
de wetenschap dient bij Van Boxsel niet meer om de duisternis van het obscurantisme te overwinnen. Wijsheid en Domheid kunnen in deze postmoderne
tijden broederlijk naast elkaar leven. Voortaan wordt de domheid geregistreerd, gearchiveerd in hard cover met leeslint, maar niet meer bestreden. Een
Nederlandse kwaliteitskrant roept op om de auteur een leerstoel aan te bieden, en de studie van de Domheid in academische curricula op te nemen.
Natuurlijk is het project ironisch, al was het maar omdat Van Boxsel zijn
eigen boek opneemt in de catalogus van morosofen. Maar het is - weer - vrijblijvende ironie. De domheid stelt Van Boxsel in staat onverwachte kennis,
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nutteloze eruditie te vergaren en daaraan plezier te beleven. Als hij dat plezier
kan overdragen op zijn lezers, is hij naar eigen zeggen in zijn opzet geslaagd.
Roterodamus?
Nu Rotterdam in 2001 zijn beroemde telg Erasmus overal heeft opgevoerd,
kunnen we niet om de Maasstad been.
Is Rotterdam de stad van Erasmus? Hij werd er toevallig geboren, in de
jaren '60 van de vijftiende eeuw, toen de stad nog een groot vissersdorp was
met een kerk en een pastoor, en als pewter al was hij er voor altijd weg. Om
onnaspeurbare redenen noemde hij zich later Roterodamus, na het minder elegante Rotterdammensis te hebben uitgeprobeerd. Op een Rotterdamse markt
aan de Blaak waar alle vruchten en rassen van de wereld door elkaar wriemelden, zag ik op een dak zijn woorden „Heel de aarde is mijn vaderland" staan.
Misschien nam deze wereldburger - hoewel Europeaan een juistere term is juist daarom deze stad in zijn naam op: een mens wordt nu eenmaal ergens
geboren, en de wereld mocht weten dat hij uit het bescheiden Rotterdam
kwam. Het maakte zijn opgang juist groter. De noordelijke Nederlanden
waren toen boers en vroom gebied. Men dronk en braste er te veel, vond Erasmus. De Bataven waren bot, meer rechtschapen dan geleerd. Op het einde van
zijn leven verzuchtte hij, toen hij begreep dat hij in Bazel zou sterven: „Was
Brabant maar dichterbij!" En daar moet hij Leuven of Anderlecht mee
bedoeld hebben, waar hij de zomer van 1521 doorbracht, voor hij de Zuidelijke Nederlanden verliet. Hij vond er rust in wat toen nog platteland was.
Het huis met tuin staat er nog, en je kunt er, naast een indrukwekkende collectie Erasmusdrukken, een massa portretten en een drieluik van Jeroen
Bosch, de humanist zelf vinden. In de tuin heeft de kunstenares Marie-Jo
Lafontaine in plassen water Latijnse zinnen van Erasmus laten drijven.
Tegenwoordig is het vroegere vissersdorp Rotterdam de meest internationals stad van Nederland. Er staat een standbeeld van Erasmus, bladerend in
een boek: het oudste (1620) en lang het enige standbeeld van een burger in
Nederland, dat sinds de Beeldenstorm zo huiverig stond tegenover afbeeldingen. Een adjectief, Roterodamus, en een beeld. Daarmee moet deze stad het
doen, ook al is bier van alles naar de grote humanist genoemd: een universiteit, een metrostation, een brug en nog wel wat. Neem nu die brug. Trots trilt
ze over de Maas tussen de stad en Kop van Zuid, waar ze uitmondt op het
torengebouw van Renzo Piano. Ik liep er 's nachts over en zag de groene
knoppen op Piano's glazen gevel oplichten tot een maansikkel, die concurreerde met het model aan de hemel. De leegte van de stad met het uitgehakte
hart werd even opgeheven door weidsheid, de desolaatheid opgetild tot
abstracte schoonheid. Maar Erasmus had, zoals gezegd, geen affiniteit met
architectuur.
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„Erasmus? Die schrijft alleen maar"
In een diagram van de Franse humanist Charles de Bouelles uit het begin van
de zestiende eeuw over de plaats van de mens in de wereld, figureert de luiheid of traagheid, accidia, als laagste bestaansniveau: dat van de steen. De
mens die op dit niveau staat komt niet eens aan leven toe (als een plant), voelen (als een dier), laat staan begrtjpen (als een mens): hij bestaat alleen, als een
zuiver mineraal wezen, een steen. In het diagram wordt hij afgebeeld als een
zittende, ineengekrompen figuur die het hoofd in de schoot legt.
Het dubbelzinnige van het diagram ligt in het feit dat de volmaakte mens,
de homo studiosus, zeg maar de „intellectueel", ook een zittende figuur is.
Aan een lessenaar gezeten, met de veder in de aanslag: lezer, kopiist en scholiast, over- en naschrijver en commentator. De icoon van deze klassieke
„intellectueel" is de schrijvende Erasmus zoals Holbein hem heeft geschilderd. „Le geste essentiel de toute son existence", zei Alphonse Roersch. Een
eeuw na Erasmus zou Pascal schrijven dat al het ongeluk voor de mens voortspruit uit het feit dat hij niet onbeweeglijk in een kamer kan blijven zitten.
Europa heeft altijd de spanning gekend tussen de voorstanders van het
contemplatieve leven (vita contemplativa) en de verdedigers van de vita actiVa. De contemplatief heeft zich o.a. verschanst in kloosters en later, universiteiten. Hij staat letterlijk en figuurlijk aan de kant, in de marge, maar weet
zich de betere. Het blijft zijn revanche.
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Het portret van Erasmus, in een
Spaanse druk, onherkenbaar
gemaakt onder invloed van de
inquisitie. Rechts is met de hand
„Sancho Panza" bijgeschreven

Erasmus verschanste zich niet in klooster of universiteit, maar in een...
drukkerij. Daar lag zijn buitenlijn met de wereld. Hij was een van de eerste
publicisten die de drukpers als wapen gebruikten en daaraan hun bekendheid
dankten. Die bekendheid werkte als een boemerang, want in de werkelijke
wereld vroeg men hem om duidelijke keuzes, en die kon hij niet geven.
„Tantum scribit", klonk het ontgoocheld en misprijzend van protestantse
zijde: hij schrijft alleen maar. Erasmus was gemaakt om eindeloos drukproeven te corrigeren en aan te vullen, niet om plakkaten aan kerkdeuren te
spijkeren, of zich tegen een keizer te keren. In het Antwerpse Museum Plantin-Moretus zie je hem zo zitten bij de drukpers, ook al hangt er aan de muur
een Index van verboden boeken, gedrukt door Plantijn, waarin zijn Moria
(= Lot) en Colloquia figureren. Maar dat was al in de tijd van de Contrareformatie.
Huizinga's palinodie
Johan Huizinga (1872-1945) heeft een ambivalente verhouding gehad met
zijn grote landgenoot. Hij bewondert het personage maar heeft weinig sympathie voor de man met de „kleine" kanten. „Hij heeft zijn werk gedaan, en
zal niet weer tot de wereld gaan spreken", klinkt het laconiek in de biografie
van 1924. De vergelijking met de andere groten van de zestiende eeuw valt
nadelig uit voor de humanist: „Erasmus schijnt bij wijlen de man, die niet
sterk genoeg was voor zijn tijd. In die forsche zestiende eeuw is de eiken
kracht van Luther noodig, de stalen scherpte van Calvijn, de gloed van Loyola, niet de fluweelen zachtheid van Erasmus." Erasmus is te delicaat voor
Huizinga, te weinig heroIsch. Voelde Loyola zijn devotie niet verkillen, heet

het, bij het lezen van Erasmus' Enchiridion militis christiani, Handboek voor
de christelijke strijder?
Twaalf jaar later, in 1936, stelt Huizinga zijn Erasmusbeeld enigszins
bij. In zijn rede op het Erasmus-congres bij de viering van het vierhonderdste sterfjaar, „Erasmus' maatstaf der dwaasheid" ( Verzamelde Werken VI,
pp. 220-234), heet het dat de tijden veranderd zijn: ze verachten vrede, gematigdheid en tolerantie, en daarom is Erasmus, de Erasmiaanse, onheroIsche
geest actueler dan ooit, want noodzakelijk als remedie. De tijd had de herinnering aan Erasmus nodig, omdat ze zachtmoedigheid en verfijning nodig
had.
In de derde, herziene druk van zijn biografie, in datzelfde jaar verschenen,
had Huizinga bij het bovenvermelde citaat, van iemand die zijn werk gedaan
had en niet meer tot de wereld ging spreken, de voetnoot geplaatst: „Zo
scheen het in 1924, toen deze woorden geschreven werden. De wereld zou
echter blijken, al leest zij Erasmus' geschriften even weinig als te voren, de
toespraak van zijn geest opnieuw en dringend te behoeven."
In zijn cultuurkritische studie In de schaduwen van morgen (1935) had
Huizinga intussen zijn kritiek op het „hemd-en-hand-heroIsme" van de jaren
'30 ontwikkeld. Alhoewel hij op de lijn bleef van de „eiken kracht", de „stalen scherpte", de „gloed", het „waarachtig heroIsche" zag hij nu in dat die
doorgeschoten waren. „touter als caimans" zou „een toediening van enkele
Erasmus-druppels" geen kwaad kunnen, heet het (VW, VI, p. 222). De formulering verwondert en toont aan dat Huizinga dubbelzinnig blijft staan
tegenover Erasmus: zijn zachtzinnigheid mag dan opnieuw nodig zijn, zijn
„placiede verstandelijkheid" blijft hem onbehaaglijk stemmen.
Huizinga blijft trouw aan zijn bewondering voor de Lof, de meesterproef
van de schrijver en denker. Het anti-intellectualisme van de Lof is volgens
hem van een heel andere soort dan dat van de jaren '30: het blijft in deze
wereld, het omhelst het leven, maar het wijst naar een (hogere, spirituele)
sfeer „waarin het intellectualisme en zijn tegendeel zullen zijn opgelost".
Het was een precair evenwicht dat Huizinga wellicht zelf nastreefde. Het
anti-intellectualisme van de Lof heft zichzelf op terwij1 „De cultus des
levens", zoals een hoofdstuk heet in de Schaduwen, in de jaren '30 blind
voortraasde en „De verzaking van het kennisideaal" (een ander hoofdstuk)
op zijn bezeten rit meenam.
Icoon
„U bent beroemd. Voor zover een geleerde vijfhonderd jaar na zijn dood nog
steeds beroemd kan zijn. Maar niemand is meer jaloers op u." Voor een keer
zag Grunberg het goed, in een brief die hij aan Erasmus schreef. (3)
Juist nu Athenaeum met de vertaling van zijn werk is begonnen, moet de
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vraag worden gesteld of onze tijd de herinnering aan Erasmus nodig heeft,
zoals Huizinga in de jaren '30 beweerde.
Ik vrees van niet.
Meer dan een icoon van tolerantie en beschaving is Erasmus niet meer,
inzetbaar in city (en country) marketing, een leeg containerbegrip, waarin je
alles wat positief is kwijt kunt. Het gaat natuurlijk niet om het belang van
deze waarden zelf, maar om het simpele feit dat ze gemeengoed zijn geworden, en niet meer specifiek van Erasmus alleen zijn.
In zijn tijd was hij vooral een icoon van elegant en helder taalgebruik, van
latiniteit en geleerdheid. Een beschaafd mens was in zijn ogen geletterd, zich
lavend aan de Griekse en Romeinse auteurs leerde hij spreken en schrijven
zoals het hoorde. Zijn radicale keuze voor het Latijn heeft hem uiteindelijk
buiten spel gezet. Hij spreekt niet meer tot ons, omdat weinigen hem nog
verstaan, laat staan thuis zijn in de wereld, waarin zijn geest geleefd heeft: die
van de Oudheid en de bonae litterae („de schone letteren"), gekerstend door
het christelijk geloof met de sacrae litterae (bijbel en kerkvaders). Tegen de
abstruse taal en logica van de Middeleeuwen wilden de humanisten terug
naar het heldere Latijn en de retorische codes van de Oudheid. Aan de bronnen was het zuivere water te drinken. Het waren eerst en vooral filologen in
de volledige betekenis van het woord: behoeders en minnaars van het foutloze, heldere, sierlijke en gepaste woord. Het heldere denken volgde in een
adem.
In die zin beschouwde Erasmus hoogstwaarschijnlijk zijn Adagia en zijn
kritische teksteditie van het Griekse Nieuwe Testament als zijn belangrijkste
werk. De Adagia, een schatkamer aan spreekwoorden, weetjes, citaten, miniessays enz., was het sleutelboek van de zestiende eeuw omdat het de klassieke
Oudheid actueel maakte en de klassieke wijsheid ter beschikking stelde. De
teksteditie uit 1516 was de eerste publicatie in druk van het Nieuwe Testament. Erasmus geloofde dat een filologisch betrouwbare lectuur van de bijbel
het levende Woord zuiverder en krachtiger zou laten klinken. Zijn teksteditie
hield stand tot in de negentiende eeuw.
En neem nu die Colloquia, met de Lof, het werk dat het best de tijd getrotseerd heeft. Het was van een eenvoudig schoolboekje met Latijnse dialogen
tussen scholieren uitgegroeid tot een omvangrijk werk van dialogen over
allerlei onderwerpen vol wijsgerige bedenkingen, maatschappijkritiek, zeg
maar gevarieerde essays en columns. Toch vrees ik dat Huizinga gelijk heeft
als hij beweert dat de kracht van het werk in het feit lag dat het in het Latijn
geschreven was: „Want vertaald doen zij het niet meer. De pit gaat er uit, het
worden ouderwetsche, soms alledaagsche, soms te geleerde hekelingen. Vertaalde Erasmus is geen Erasmus meer. Hij schreef niet alleen Latijn, hij leefde
in het Latijn. Een belangrijk deel van het genot, dat de Colloquia nog kun-

nen geven, zit in het proeven van de Latijnsche woorden en zinnen in hun
bouw en beteekenis, in de prikkelende verrassing, dat dit alles zich in het
Latijn zoo smakelijk laat zeggen." (4) Als dat in 1936 zo was, en dan nog
voor Huizinga, wat is het dan voor ons?
En dan die tolerantie. Erasmus probeerde tolerant te zijn op religieus vlak,
maar zijn tolerantie werd juist op de proef gesteld door een scheuring binnen
de katholieke kerk, waaraan hij trouw wou blijven, ondanks al zijn kritiek.
„Vrede en eensgezindheid is het wezen van onze godsdienst. Ze blijven maar
in stand als we zo weinig mogelijk definieren en vastleggen, en in veel zaken
iedereen zijn vrij oordeel laten", heet het in een brief uit 1523. Drie jaar later
censureerde de theologische faculteit van Parijs deze passage. Een eeuw later
zouden Grotius en de regenten nochtans deze Erasmus volgen: voor hen
waren „tolerantie" en „accommodatie" belangrijker dan „definitie" en
„decisie". (5) Erasmus mocht zijn standbeeld hebben, maar er zou voortaan
meer naar het beeld gewezen worden dan naar zijn boeken.
Zo krijgt tolerantie haar inhoud altijd van de omgeving, de context. En
die is nu radicaal anders dan in het begin van de zestiende eeuw. Tolerantie is
een dagelijkse hypothese: ze bestaat pas als ze werkt. Ze werkte niet in 1539,
drie jaar na Erasmus' dood, toen men een Wederdoperse vrouw aan de Rotterdamse Schie bij de Delftse poort in het openbaar verdronk Ze werkte
evenmin in de zeventiende eeuw, toen in dezelfde stad een „sodomiet" hetzelfde lot was beschoren. Ze werkte ook niet toen in het najaar 2000 de opera
Aisja in Rotterdam werd afgeblazen, nadat de acteurs, de componist en de
muzikanten zich hadden teruggetrokken. Het project, in een regie van Gerrit Timmers moest een van de belangrijkste evenementen worden van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001. Sinds een aantal jaren probeert Timmers,
regisseur bij het Onafhankelijk Toneel (Rotterdam), voorstellingen te maken
met en voor de Marokkaanse gemeenschap. Het libretto was van de hand van
de Algerijns-Franse schrijfster Assia Djebar. Dit was gebaseerd op haar eigen
roman, die het leven van een aantal vrouwen uit de omgeving van Mohammed opriep, o.a. zijn dochter Fatima en zijn jongste vrouw Aisja. In het
libretto verschoof Aisja naar het centrum. Schrijfster en regisseur waren het
erover eens dat de profeet zelf niet op het toneel zou verschijnen. Uiteindelijk leed het project schipbreuk tijdens de repetities, niet omdat er een
onjuist, belasterend beeld van Aisja op toneel zou worden gezet, maar omdat
er uberhaupt een afbeelding van haar gemaakt werd, die te zien zou zijn. Het
is jammer dat dit juist Timmers moest overkomen, die als geen ander bruggen slaat naar de Marokkaanse gemeenschap. Maar misschien was dit een
brug te ver. Erwin Jans merkt op, in een artikel, gewijd aan de zaak in Etcetera, dat het niet aan ons is om aan de anderen een gezicht of een stem te geven.
„Dat zou betekenen dat wij hen beter kennen dan zij zichzelf, dat wij hen de
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weg naar hun eigen identiteit (hun'gezicht') kunnen tonen, alsof hun zelfbegrip in onze handen ligt. Dat is uiteindelijk het tegenovergestelde van
nieuwsgierigheid (sc. naar de andere, LD)." (6)
Hoe combineer je vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid met
respect voor de mening van de andere? Het is duidelijk dat je met Erasmus'
tolerantie niet ver komt in dit dilemma. Hij was een man van zijn tijd, en niet
voor alle tijden.
Voetnoten:
(1) Mijn vertaling. Ter vergelijking geef ik hier de vertaling van Harm-Jan van Dam: „Ik merk dat u een peroratie verwacht, maar als u denkt dat ik me nog lets herinner van wat ik gezegd heb, van heel die woordenbrij
die ik eruit heb gegooid, bent u wel erg dwaas. Vroeger zeiden ze ik heb de pest aan een drinker met een geheugen
en nu zeg ik ik heb de pest aan een publiek met een geheugen. Dus roemruchte priesters van Zotheid, Vaarwel,
Applaudisseer, Leef naar uw zin, Neem nu flink in.
EINDE"
De vertaler heeft de vele Griekse passages uit het origineel in zijn versie gecursiveerd. Ik heb voor een Franse
vertaling gekozen van de Griekse citaten, om het vervreemdend effect te behouden dat het „chique" Grieks in
het origineel heeft tegenover het Latijn.
(2) Vrij Nederland, 28 april 2001.
(3) Athenaeum gaf de brief uit ter gelegenheid van de jaarwisseling 2000-2001 voor de vrienden van de uitgeverij, samen met uittreksels uit de brief van Erasmus aan Maarten van Dorp, geschreven in mei 1515. In de
brief verdedigt Erasmus zijn Lof, alhoewel hij beweert haast te betreuren haar te hebben gepubliceerd.
(4) In De schrzjver der Colloquia in het Erasmus-nummer van De Girls, juli, 1936 (VW, VI, p. 246).
(5) Zie J. TRAPMAN, Het land van Erasmus, Balans, 1999, p. 31 en 154
(6) ERWIN JANS, Gezocht: AIsja, mosl., yr., verschenen in Etcetera, jaargang 19, nr. 77, juni 2001, pp. 45-48.
Ik baseer me in deze passage over Aisja op dit artikel.
Selectieve Bibliografie:
Lof der Zotheid, vertaald door Harm-Jan van Dam, Athenaeum, 2001.
Gesprekken, Colloquia, deel I (van Verzameld werk), vertaald door Jeanine De Landtsheer, Athenaeum, 2001.
ERASMUS, Etiquette, Athenaeum, 2001(een boekje met gedragsregels en aanwijzingen voor goede omgangsvormen bij jongens).
ERASMUS, Het boek tegen de barbarij, Sun, 2001 (een pleidooi voor de studie van de klassieke letteren).
ARNON GRUNBERG, De Mensheid zij geprezen, Athenaeum, 2001.
MATTHIJS VAN BOXSEL, Morosofie. Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen, Querido, 2001.
BARBER VAN DE POL, Lieve Erasmus. Verkeren met een denker, Athenaeum, 2001.
GERRIT KOMRIJ, Vreemde melodieen, een operalibretto (over de ontmoeting tussen Erasmus en de Portugees
Damiio de GOis), De Bezige Bij, 2001.
DESIDERIUS ERASMUS, Een portret in brieven, Boom, 2001.
JOHAN HUIZINGA, Erasmus, Ad. Donker, Rotterdam, 2001.
ERASMUS,

ERASMUS,

In zeven delen zal tussen 2001 en 2004 een grote selectie uit het Verzameld werk van ERASMUS verschijnen in
Nederlandse vertaling bij Athenaeum: deel 1: Gesprekken (verschenen: zie boven); deel 2: Lof en Blaam; deel 3:
Opvoeding; deel 4: Spreekwoorden & Anecdotes; deel 5: Brieven; deel 6: Polemieken; deel 7: Religie.

Jongens waren wij
Noordstar Pareau

Anton Korteweg
werd in 1944 geboren te
Zevenbergen. Studeerde Algemene

Ter gelegenheid van de Groninger meikermis van 1930 verLiteratuurwetenschap aan de
scheen een vlugschrift, toepasselijk Het pierement getiteld, Rijksuniversiteit van Leiden. Is
met gedichten van de hand van een collectief dat zich al even
directeur van het Letterkundig
toepasselijk Community Singing noemde, gedrukt door de
Museum. Lk publiceerde verschillenlater wereldberoemd geworden schilder-typograaf H.N.
de dichtbundels. In 1999 verscheen
Werkman. Achter het volksmuzikale pseudoniem ging, naar
„Comfortabel ongelukkig", een keulater bleek, een kwartet jonge Stadjers - zo noemen geboren
ze uit zijn latere gedichten en recent
Groningers zichzelf - schuil, onder wie J.C. Noordstar en
de bundel „Alfluitend". Redacteur
N.E.M. Pareau, schuilnamen van respectievelijk A.J.P. Tamvan „Ons Erfdeel" en van het jaarmes en H.J. Scheltema, briljante rechtenstudenten met
boek „The Low Countries".
dichterlijke ambities. Ze zouden het later nog heerlijk ver Adres: Wasstraat 23,
brengen: de eerste als hoogleraar internationaal recht in
NL-2313 JG Leiden
Amsterdam, de tweede als hoogleraar Romeins recht in zijn
geboortestad. Een zestienjarige leerling, derde klas HBS-er,
een jaar of zes jonger dan de beide studenten, Reinold Kuipers, kocht het
geschriftje op de genoemde kermis en schafte zich een paar maanden later het
bundeltje De Zwanen en andere gedichten aan, uitgegeven door een kersverse
Groningse uitgeverij met de Oud-testamentische naam Eben Haezer: tot hier
toe heeft de Here ons geholpen. Het was het debuut van J.C. Noordstar, eveneens door Werkman gedrukt. Eben Haezer bleek een onderneming te zijn van
de dichter van De Zwanen zelf en van zijn vriend Pareau, wiens debuut Mengelingen, Eerste stukje uiteraard bij diezelfde prille firma het licht zag, zij het dan
niet gedrukt door Werkman. Het uitgeverijtje bestond nog tot 1934, onderscheidde zich door leuke plannen die niet werden gerealiseerd en ook nooit de
bedoeling hadden te worden verwezenlijkt, maar ook door de oprichting van,
ja zeker, de eerste artotheek, met werk van onder meer niemand minder dan
Charley Toorop in de aanbieding. Reinold Kuipers schreef een halve eeuw later
aan Gerard Stigter, beter bekend als K. Schippers, dat hij zonder de bezigheden
van het duo Noordstar en Pareau met Eben Haezer nooit uitgever zou zijn
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J.C. Noordstar
(1907-1987),
portret door
Jan Wiegers Foto Feddo van
Gogh.

geworden. De thans door hem bezorgde uitgave van hun werk - dat voor verreweg het grootste deel voor het eerst en in een aantal gevallen ook voor het
laatst in de eerste helft van de jaren dertig was verschenen, toen de studentdichters ongeveer 25 jaar oud waren - kan dan ook beschouwd worden als een
daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Na 1935 maakte het dichterschap van
Noordstar plaats voor de journalistiek en, vervolgens, de wetenschap. Collega
Pareau kreeg in zijn hoedanigheid van Prof. mr dr. H.J. Scheltema onder juristen een wereldnaam door zijn bezorging van de zogenaamde Basilica, de zeventiendelige editie van Byzantijnse rechtsteksten die tussen 1953 en 1988 verscheen.
De namencombinatie Noordstar en Pareau is in de loop van de tijd bijna
een soort firmanaam geworden, te vergelijken met C&A en Lernout en
Hauspie. Daar is, dat is uit het bovenstaande al gebleken, ook veel voor te
zeggen. Ze studeerden te zelfder tijd, omstreeks 1927, rechten in dezelfde
stad, Groningen, hadden in hun studententijd dezelfde literaire vrienden,
onder wie het toenmalige wonderkind Halbo C. Kool, later Simenon-

vertaler, en Herman Poort, door Kuipers, die treffend kan typeren, neergezet
als een „provinciaal genie met flambard, lavalliere en waarachtige, onbaatzuchtige betekenis als mentor van aankomende talenten." Ze werden later
onder hun echte naam als befaamde juristen hoogleraar. En ze schreven in
dezelfde tijd gedichten. Enig proza trouwens ook, met name Pareau. Dat is
eveneens in de uitgave opgenomen. Ik laat het buiten beschouwing, omdat
hun talent daar bepaald niet lag. Maar als dichter zijn ze toch heel verschillend.
Volgens het boekje, tegen de regels
Noordstar is zonder twijfel de meest originele, verrassende van het tweetal.
De componist Rudolf Escher, zelf ook een beetje dichter, zes jaar jonger dan
Noordstar en Pareau en twee jaar ouder dan Kuipers, dus van dezelfde generatie, die in 1967 De Zwanen vermeerderd met andere gedichten, maar zonder de
beide prozastukjes, opnieuw uitgaf en deze zodoende aan de vergetelheid ontrukte, noemde als kenmerk van Noordstars poezie zijn anti-esthetisch gericht
non-comformisme. En inderdaad, het eerste wat aan zijn gedichten opvalt, is
dat ze zo buitengewoon heterogeen, uit botsende elementen opgebouwd,
baldadig zijn, alsof ze hun uiterste best doen door hun manier van bestaan zo
veel mogelijk op te vallen. Die combinatie van het verhevene en het banale hebben ze gemeen met het werk van die andere parlando-dichter, J.C. van Schagen: „Ge hadt God en de wereld lief / toen sprong uw bretel los." Waar een,
ik zou hier bijna zeggen professionele, dichter als Bloem, Marsman of Slauerhoff, alien tijdgenoten, het gedicht in eenzelfde register probeert te houden
en eenzelfde toon probeert mee te geven, lijkt Noordstar er een eer en een
kennelijk genoegen in te scheppen zo weinig mogelijk „klassiek" te dichten.
Ik geef daarvan een betrekkelijk willekeurig gekozen aantai voorbeelden
uit de talloze die zich aandienen. We vinden eigengemaakte meervouden
als „wonders" en „tallen", neologismen als „onnavindb're" en „verstandenis", germanismen als „gemaald" (geschilderd) en „de zich vertoornende
grijs", rare samentrekkingen die aan Charivarius of Caesar Gezelle doen
denken, zoals „za- en woensdag" en „kamde de paarden met biote armen
en een emmer water." Heel opmerkelijk zijn ook de rijmen, waarvoor De
Schoolmeester zich niet geschaamd zou hebben: „plasbui - bakui", „pressen cypressen", evenals de curieuse elisies: „hoe" voor „hoede" bij voorbeeld.
Op een stoplap meer of minder wordt niet gekeken. In het knittelrijmige
„Mijn zoon", een ondanks alles aangrijpend gedicht over een zoon die verdrinkt in een sloot terwijl de omgeving zich daar niets aan gelegen laat liggen,
zoals de boer op Brueghels Brusselse schilderij voortploegt terwijl Icarus
neerstort, staan er zelfs twee na elkaar in de laatste aangehaalde regels. De
j ongen is:

N.E.M. Pareau
(1906-1981),
portret door
J.S. Sjollema Foto Anko C.
Wieringa.

1....]
in het water geduikeld
voorover, op zijn kop;
zijn hengel en klompen lagen er bovenop.
Zo moet htj daar gelegen hebben, drie uur in de kou,
en geen mens die dat gezien heeft die morgen, gij beseft het nauw.
Van 's morgens negen tot twaalven, wat moet dat verschrikk'ltjk zijn,

Pleonasmes worden eveneens met plezier gebruikt, en lidwoorden naar
willekeur weggelaten: „straks daad'lijk moet ik naar dokter." Vergelijkingen
zijn niet zelden idioot, zoals „gestolen willen worden als een herfstblad"
in „Gestolen kind". Maar ook in dit geval, en dat is het wonderlijke, blijft
het gedicht als geheel moeiteloos overeind, misschien wel door het verrassend
ontbreken van rijm in de vierde versregel, het laconieke „hebben we juist vanmiddag uitgemaakt" twee regels verder, en het navrante slot. Noordstar permitteert zich van alles, maar er staat altijd heel veel tegenover.

Gestolen kind
Hoe dikwzjls zat ik niet op 't trapje van de wagen
en wenste gestolen te worden, blonde krullebol.
Geen kwam, maar de zon was vriendelijker dan ooit te voren,
dat verdroeg ik niet en luid grienend liep ik weg,
Thans zou ik nog altijd gestolen willen worden als een herfstblad maar er
valt niets meer te stelen, hebben we joist vanmiddag uitgemaakt.
wat is er aan ons nou te stelen, verdroogden,
waar het sap van kind zijn uit is verdampt en zoek geraakt.
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In „Gestolen kind" valt ook een ander kenmerk van Noordstars gedich5
ten op: ze beginnen metrisch - de eerste regel is in dit geval een zuivere
0.'
co
alexandrijn -, maar houden dat nooit lang vol en gaan al gauw over op praattoon.
Alsof ze zich voor hun deftigheid schamen. Het hele lexicon van literaire termen
11
is aan de hand van zijn veertigtal gedichten te demonstreren, maar vooral ook
kun je er alles in aantreffen wat de God van de Klassieke Dichtkunst verboden
heeft. En toch zijn ze onweerstaanbaar innemend.
:=
Je kunt je afvragen of het zin heeft bij een zo speelse en op ontregelen ingea>
stelde dichter als Noordstar op zoek te gaan naar zoiets ernstigs als een cencotraal thema. Moest ik het toch aanwijzen, dan zou ik zeggen: het verlangen
naar geborgenheid. Die van de jeugd of misschien wel die van de moederschoot - zie het „gestolen willen worden" uit het zojuist geciteerde gedicht;
elders is sprake van „Maar onder haar rok zou ik beschermd zijn, / zo meende
ik [....]" -, of die van de idylle, het arcadia, zoals in het titelgedicht „De Zwanen" en, op een ander niveau, in „De bollenkweker", Noordstars andere
meesterstuk. Vergenoegd vertellend bij ons een verlangen naar een arcadia
oproepen, daar is hij nog het best in. De gedichten waarin hij dat doet, kunnen het overigens stellen zonder veel van het epaterend vertoon dat de meeste
van zijn andere verzen kenmerkt.
CD

CD)

0

Trouwanten en struweel
Het dichtwerk van Pareau, de A van C & A, is veel strenger, althans van vorm.
Hij schrijft doorgaans hecht doortimmerde sonnetten die aan die van P.C.
Hooft doen denken, al schreef de doorluchte drost ze meestal in alexandrijnen en het Groninger corpslid vaak in vijfvoetige jamben. De muze wordt
aangeroepen, haar is „hair", sierlijk „cierlijk", neusvleugels zijn „narinen",
wat op serpentinen rijmt. Het zijn vaak archaiserende sonnetten in zeventiende-eeuwse trant, waar trouwanten en struweel in figureren naast herderinnetjes, nimfen en spiedende knapen:

Haar oogen lichten blauw, wanneer zij staat en loom
terneerhurkt op de knie. De knaap verroert zich niet,
wanneer ztj 't voorhoofd kust en met een glimlacht vliedt.
Schoonheid vergaat en moet daarom in renaissancistische trant voor het te laat
is worden genoten, en er wordt verlangend gewacht op een onbekende geliefde.
Zit bij Noordstar de verrassing in het gedicht zelf, soms zelfs per versregel,
bij Pareau is dat anders. Zijn sonnetten zijn geschreven volgens de regels van de
kunst, zozeer zelfs dat het bepaald opvalt als er eens een versvoetje te weinig in
een regel staat: „Gij, die mij thans in toorn nader zijt getreden." Bij hem zit de
verrassing in de inhoudelijke diversiteit van de bundel als geheel: een Hooftiaans sonnet dat begint met de majesteitelijke aanhef „Gelijk de grootvorst bij
het ochtendgloren" wordt drie bladzijden later gevolgd door het platte „Voorval", eveneens in sonnetvorm, waarin een zekere Hugo uit het portier van de
trein naar buiten pist, even voorbij het station IJmuiden-Oost, en twee parafrases op psalm 1 („Welzalig hij, die in der boozen raad") door de wel heel drastische humor van het volgende light verse:
De kleine man, de kleine man
Bevindt zich achter op de tram.
Het weer is fraai; de zonneschijn
Verwarmt het H. Mesdagplein
En doet het straatplaveisel blaken.
Geen crisis kan ons thans meer raken!
Christien zit binnen op een bank;
Want ztj is mank.
Wat de poëzie van beide vrienden overigens wel verbindt, is het verlangen
naar geborgenheid, dat bij Pareau nog het duidelijkst spreekt uit de uit zeven
sonnetten bestaande reeks „Kloosterzangen." De eerste begint met
Dit schi jnt mij 't schoonste leven toe: om rust te vinden
in 't oude landhuis, waar wij kinderen zijn geweest;
en de laatste eindigt, nadat de aan de kloosterpoort aankloppende zwervers
zijn weggejaagd, als volgt:
Dit nu, voorwaar, heeft mij geschenen 't schoonste leven:
dat der in 't landhuis saamgelezen vriendenschare.
Het is het ideaal van Noordstars Zwanen.

't Kan verkeren
„Rond 1936", luidt Cees Buddingh's hoofdletterloze gedichtje „`t kan verkeren"
lazen wij allemaal
vol eerbiedige geestdrift
marsman en slauerhoff
nu, dertigjaar later,
dertigjaar wtjzer geworden,
houd ik het toch maar op
noordstar en van schagen.
Dat was dus in de tweede heeft van de Jaren Zestig, nadat in 1967 de door
Rudolf Escher bezorgde tweede vermeerderde druk van De Zwanen en andere
gedichten was verschenen, en een jaar later de vijfde druk van Narrenwi jsheid,
Van Schagens onovertroffen gebleven debuut. De Dordtse mandarijn besprak
De Zwanen in Het Parool met het hem kenmerkende enthousiasme. Nederland had er, schreef hij, „meer dan dertig jaar nadat hij zijn pen aan de wilgen
heeft gehangen, plotseling een groot dichter bijgekregen." De beeldspraak had
gezien dat bungelend schrijftuig gelukkiger gekund, maar de boodschap was
duidelijk en werd, bij voorbeeld door een bloemlezer als Komrij, goed begrepen: in zijn bloemlezing van 19de- en 20ste-eeuwse poezie bedacht hij Noordstar met vijf, en diens kompaan Pareau met maar liefst zeven gedichten.
Nog weer dertig jaar later, na de in ieder opzicht voorbeeldige uitgave van
Reinold Kuipers, die tevens beschouwd moet worden als een hommage van
Em. Querido's uitgeverij by aan de man die dit grote uitgevershuis twintig
jaar heeft geleid, ben ik geneigd te zeggen dat het nou ook weer niet z6 erg
is. Een groot dichter kun je, de verhoudingen in acht nemend, Noordstar
niet noemen, zonder Gezelle, Gorter, Leopold, Van Ostaijen, Nijhoff, zijn
stad- en generatiegenoot Hendrik de Vries, en nog zo'n twintigtal collega's
die het vak serieuzer namen dan hij en het spel met meer inzet zijn blijven
spelen, onrecht aan te doen. Wel een van de meest persoonlijke, onverwisselbare stemmen uit het toch al op zo hoog peil staande koor van dichters uit het
Interbellum. Datzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor Pareau. Goed dus
dat ze er weer zijn. En hoe!
J.C. NOORDSTAR, De Zwanen & andere gedichten, & proza. N.E.M. PAREAU, Sonnetten & andere gedichten, & proza.
RUDOLF ESCHER & REINOLD KUIPERS, J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & Ebenhaezer, Em. Querido's uitgeverij by,

Amsterdam, 2000.

J.C. Noordstar
De Bollenkweker
Een idylle
's Zondagsmorgens,
als een stralende zon de wereld doet leven
en lachen
en de duinen doet blinken,
gaat Hendrik naar het kerkje,
dat open tussen de velden ligt.
De nieuwe tram gaat erlangs
en giert in de bocht van de stoffige weg.
Hij heeft een donker zondags pak aan
en een stijf helderwit overhemd,
maar geen boord,
en met grote, rustige, stevige passen
stapt hij op de kerk toe.
Daarginder tussen de velden ziet ge z'n woning.
Verschillende dorpsgenoten wandelen evenals hij ter kerke.
En links en rechts van de weg liggen de bollenvelden.
Wat is het land fris met z'n zeewind,
met z'n wolken, z'n water, z'n kleuren, z'n zon!
De dominee - zwart - preekt, bidt en laat zingen.
Maar intussen komen de auto's opdagen
uit Hollands blijde steden en buitenplaatsen, de bomenrijke...
Allerlei nieuwe merkjes, soepellopend,
zilveren bumpers voor en achter
(maar natuurlijk ook goedkoop're).
Suivent 8 lignes pthque totalement illisibles.
De bloemen,
de bloemen, links en rechts tussen de dorpen en bomen,
tot aan de voet der duinen.
Een toet'rende en schel claxonnerende ketting.
Intussen is dominee klaar; men

zingt nog een laatste lied uit het psalmboek en
de kerkdeur gaat open en een donkere schare
verspreidt zich over het lachende landschap.
Ook Hendrik begeeft zich naar huis;
hij loopt langs het paadje tussen de bollen,
twee schuren met houten rekken voorbij,
houten schuren,
en nadert zijn huisje.
Twee kleinen hebben ze, twee zusjes,
een zusje van vijf en een van drie:
zandvormpjes, pikkende kippen, een pomp,
en warm en grauw stof nand.
Enfin, het bekende recept.
Waarom is de vrouw niet mee?
Omdat de vrouw voor het eten moest zorgen;
de zondagse braadlucht van zware vette karbonaden
en bradend geraas komt uit het open raam.
Toe, toe, toe, toe, gaat het ginder buiten op de weg.
Des middags, als het grauwe stof warrelt over de bollenvelden,
na de middag, als de zon hoog staat
en de magen vol zijn van vet eten,
rookt Hendrik buiten tegen de vensterbank
een pijp, heel rustig.
De zusjes wandelen naar de weg toe,
de grote en de kleine,
met handje in handje;
ieder draagt een bos tulpen
en die bieden ze met uitgestoken armpies
de voorbijgangers to koop aan.
Maar als ze zo een tijdje gestaan hebben,
met gebloemde hoedjes en stijve schortjes

- handje in handje en geen van de zachte auto's z'n vaart heeft verminderd,
draaien ze zich maar om en wand'len stap l e voor staple
op huis toe.
Gezond is het leven van die met de bollen vertrouwd zijn;
heel veel gaan naar Eng'land.
Het weer is verschillend; in 't voorjaar
kan het soms een verbazend koude wind zijn,
met regen.
Maar als je dan 's avonds thuis zit
bij de kachel en de lamp,
dan gloeien je wangen en je voeten zijn warm,
en de dikke boterham smaakt.
De drooggerokte, rits'lende bollen vereisen veel zorg,
maar de zon brandt het zweet in je huid
en zit in j e haren.
Gezond is het leven van de rustige, serieuse vakman!

J.C. Noordstar
De Zwanen
De Zwanen moesten zonder zorgen kunnen leven,
en 's morgens voor een hoog raam zitten,
wijl hun blik weidt over 't bos- en heuvelrijk' Italia.
Krullend, zwierig, rolt het landschap naar beneden,
de kronen van de bomen zijn als bollende kolen
en zandwegen als zwierige wimpels.
En als de zon te hoog komt,
laten ze een zonnescherm zakken over hun ogen en over hun papieren.
Om elf uur komt de maagd met koele dranken,
en de wind draagt in haar boezem:
dan daalt in glinstering van zon en verre verschieten
zilv'ren inspiratie als plassende regen.
En tranen opwellend uit 't overkropt gemoed zouden de oogbeddingen willen
[vullen.
ZO moesten de Zwanen leven, onbezorgd,
de kinderen vragen aan de koffie wat de Meester gewrocht,
en deze met blanke hand de perzik beroeren,
en het oog van de Heer welgevallig rusten
op de parel brandende in het hart van zijn domeinen!
En 's middags moest men eigenlijk dwalen tussen de bomen,
of te paard de zilv'ren pruikestaart doen wippen op de rug en
de paardehoeven smoren in rul nand;
men kan een blad plukken in de loop en 't achteloos tussen zijn vingers
of ook met schel gepiep tegen zijn mond er op blazen: [draaien,
lover, lover, lover.
De avond altijd neev'lig is
met wijn (en) onvermijdelijk,
en langzaam dalen de groene sluiers en slapen we ingesponnen in webben in.
En langzaam schuift zich het gordijn voor de scene.
Maar, de morgen ontwaakt weer met blijde waterglans,
en uit hoge vensters van eeuwenoude kastelen
stijgen op witte wieken de Zwanen in de damp van de hemel,
en langzaam en eeuwig rollen beneden
de rondgekopte groene golven van 't lover.
ZO moesten de Zwanen leven.

N.E.M. Pareau
Voorval
De trein had nauwelijks een kwartier
't station IJmuiden-Oost verlaten
of Hugo loosde zijn uraten
door het ontslotene portier.
De reizigers die bij hem zaten,
verrast door zulk een passagier
betuigden luidkeels hun plezier
en gingen het geval bepraten.
De spotternij van die daar zaten
beroerde Hugo nu geen zier,
vermits zij allegaar vergaten
den last van 't pas genoten bier.
Hij stak de knoopen in de gaten
en sloot het venster op een kier.

Zondag
Aangezien de zonnestralen
Alhoewel er wolken staan,
Aangenaam ter aarde dalen,
Wil ik heden wandelen gaan.
Door de fraaie ruime straten,
In gemoedelijken tred,
Wijl Christien en ik wat praten
En `zij' op de kinderen let.
Nu geen draven, hollen, jagen,
Elk is deftig en beleefd.
'k Schep in wandelen groot behagen
Bijaldien het kalmte geeft.
Als wij mijnen chef ontmoeten
Blik ik ferm in zijn gelaat,
En ik laat hem 't eerste groeten,
Daar Christiena naast mij gaat.
's Avonds keeren w' onze schreden
Naar de woning, alwaar wij
Ons recht rustig gaan verkleeden;
En de Zondag is voorbij.

676

Foto C. Bastin en J. Evrard.

Baronnen in de politiek

Henk de Smaele

werd geboren te Brugge in 1970.

De Kamervoorzitter is volgens het Belgische protocol

Studeerde geschiedenis aan de
K.U.Leuven en promoveerde met

de eerste burger van het land. Dat past binnen de constieen proefschrift over „Omdat we
tutionele logica: „alle machten gaan uit van de Natie"
uwe vrienden zijn. Religie en partzjen „de leden van beide Kamers vertegenwoordigen de
identificatie, 1884-1914" (2000). Is
Natie". In zekere zin representeert de Kamervoorzitter postdoctoraal onderzoeker van het
bij officiele plechtigheden de gehele natie. Hij (of zij)
Fonds voor Wetenschappelijk
is de nationale figuur bij uitstek. Vermoedelijk vinden
Onderzoek (FWO-Vlaanderen).
vele landgenoten dat Herman de Croo voor die rol bijPubliceerde wetenschappelijke bi jzonder geschikt is. Hij is belgicist (en notoir anti-grootdragen over de Belgische politiek in
nederlander) en royalist, aimabel en gematigd, is bovende 19de eeuw.
dien tweetalig, en hij heeft er reeds een Lange carriere
Adres: Van den Heckestraat 64,
in de nationale politiek opzitten. En toch schept deze
B-9050 Gent.
nationale figuur er een genoegen in zich steeds voor
te stellen als de dorpspoliticus, een beeld dat ook graag
door journalisten wordt overgenomen. Surf bijvoorbeeld maar eens
naar de persoonlijke website van De Croo: http://users.skynet.be/decroo.
Daar kan men onder andere een Ode aan Michelbeke vinden, getekend
Prof. Herman de Croo, Minister van Staat. Het is een lofdicht op het
geboortedorp van de Kamervoorzitter, „waar op het kerkhof de namen
staan gebeiteld van generaties De Croos, die drie, vier eeuwen lang dit
dorpje bewoonden", waar generaties De Croos elkaar ook aflosten als
burgemeester, „waar de ommegang De Croo wordt gevierd als het feest
van einde oogst" en bij welke gelegenheid de heren De Croo „van
vader op zoon op kop rijden". Op de website is ook een fragment te vinden
uit Frans Verleyens Hemel en aarde in de Wetstraat met als kopje „De
Jonker". Een gelijkaardige typering duikt op in een Kamerrede van de gewezen Eerste Minister Jean-Luc Dehaene, die de „landbouwer, of beter gezegd
herenboer die te paard door zijn landerijen rijdt" tot Minister van Staat
benoemde.

„Liever cumulard dan marionet”
Het is een merkwaardig contrast: symbool van de natie en lokale baron. Maar
ook daarin lijkt Herman de Croo de belichaming van het Belgische politieke
systeem zelf. Jets dergelijks beweert aithans de journalist Derk Jan Eppink in
Vreemde buren (Amsterdam/Antwerpen, 1998). De verschillen tussen de
politieke culturen van Nederland en Belgie overziend, stelt Eppink vast: „De
Belgische politiek denkt regionaal (men is „de man van de streek"); de
Nederlandse politiek centraal en unitair" (p. 26). En nog: „Een Belgisch
Kamerlid moet een regionals basis hebben (...); hij bezoekt in weekeinden
pensenkermissen, de fanfare, of organiseert zelf een bal voor zijn achterban."
(p. 29) Later in het boek wordt dit profiel van de Belgische politicus nog eens
woordelijk herhaald en wordt Herman de Croo als prototype opgevoerd (pp.
108-109). De Kamervoorzitter zelf zal het zeker niet ontkennen. Hij koketteert met zijn jaarlijks bal, zijn lokale populariteit, zijn dienstbetoon. In zijn
Ode aan Michelbeke spreekt hij met trots over zijn „kelders volgepropt met
65.000 dossiers sociaal dienstbetoon". De Croo weet dat hij daarmee provoceert. Dienstbetoon is oude politieke cultuur, een symptoom van wat men
vaak aanduidt als de „Belgische ziekte". Dat vindt bijvoorbeeld De Croos
partijgenoot en huidig premier Guy Verhofstadt. In zijn Tweede Burgermanifest (1992) haalde hij uit naar de politici die zich gedragen als baronnen door
van hun kiezers lijfeigenen te maken. Dit clientelisme wijst erop dat het in de
politiek niet meer gaat over burgers die in alle onafhankelijkheid een keuze
maken tussen verschillende projecten en ideeen. Politiek lijkt te zijn gereduceerd tot een strijd tussen clans. Neofeodaal zeg maar, en door de machtige
greep van zuilen en het „middenveld" ook neocorporatistisch.
De kern van het probleem is volgens Verhofstadt dat de notie van het
„algemeen belang" op de achtergrond is geraakt. Politici vragen zich niet langer of wat goed is voor de natie in haar geheel. Zij houden zich daarentegen
bezig met de belangen van een groep: het eigen kiezerspubliek, de zuilorganisatie of partij. Of zoals Eppink schrijft: „Politiek draait in de Wetstraat niet
om beleid-maken maar om beslissen ten gunste van een groep of iemand." (p.
179) Als in de „nieuwe politieke cultuur" het algemeen belang moet zegevieren over de groepsbelangen, lijkt het aangewezen dat de territoriale basis van
het Belgische verkiezingssysteem wordt verlaten. De indeling van het electoraat in kieskringen, die elk een aantal parlementsleden aanduiden, bevordert
immers dat de gekozen politici zichzelf beschouwen als vertegenwoordigers
van „hun" arrondissement in plaats van als representanten van de natie. In de
werkdocumenten van de parlementaire Commissie voor de Politieke Vernieuwing wordt de huidige indeling in kiesarrondissementen inderdaad ter
discussie gesteld. Maar er is ook aandacht voor de nadelen van een vergroting
van de kiesomschrijvingen: de afstand tussen kiezer en verkozene wordt tege-

lijk vergroot. Dit is de crux van veel vernieuwers: enerzijds trachten zij de
kloof tussen burgers en politici te verkleinen, anderzijds willen zij de politici
autonomer maken en hen losweken uit de bestaande belangengroepen. Dit
probleem doemt ook op in de discussie over de „decumul" (dit is het onverenigbaar verklaren van bepaalde mandaten). De Commissie voor de Politieke
Vernieuwing stelt als eerste grote argument pro decumulatie: „Vermijden dat
de mandataris persoonlijke belangen laat primeren op het algemeen belang",
en als tweede argument: „De onafhankelijkheid van de verkozene". Bij de
argumenten contra decumulatie staat bovenaan: „Er is nood aan lokale politieke verankering. De politicus moet dicht bij de bevolking staan." Een
„baron" en „cumulard" als Herman de Croo staat letterlijk zeer dicht bij
zijn kiezerspubliek, waardoor hij ook een zekere afstand en onafhankelijkheid behoudt tegenover zijn partij. Naar eigen zeggen is hij „liever cumulard
dan marionet". En tegen een voorstel om de kieskringen of te schaffen,
brengt hij in: „Dan hoef je als politicus alleen nog te zorgen dat je goed staat
bij de tien man aan de partijtop, die de lijst maken. Dienstbetoon, luisteren
naar de mensen in je streek, dat hoeft dan allemaal niet meer. Je staat daar dan
als een paus boven. Maar je moet wel zorgen dat je volgende keer weer een
plaats vooraan toebedeeld wordt. Dan krijg je in de Kamer enkele leenheren
met hun 150 slaven." Zo bekeken lijken de lokale baronnen een garantie
tegen een almachtige Brusselse hofadel.
Hoe „algemeen" is „algemeen belang"?
De discussie over de vernieuwing van de Belgische politiek (en de hervorming naar Nederlands model bijvoorbeeld) draait rond termen als „algemeen
belang", de „natie" en „politieke representatie". Deze begrippen brengen
ons tot de kern van de politieke theorie en rond hun definiering en betekenis
zijn historische debatten gevoerd. In wat volgt tracht ik enkele van die controverses aan de orde te stellen, echter zonder naar concrete auteurs en werken te verwijzen, om niet te veel vast te lopen in nuances en exegetische discussies. Laten we integendeel vertrekken vanuit een concreet vraagstuk. Stel
dat de haven van Antwerpen een grote groei zou kennen en aan uitbreiding
van de infrastructuur toe zou zijn. Aangezien er onvoldoende ruimte vrij is
in de Antwerpse regio, zou het havenbedrijf voorstellen om een van de polderdorpen te laten verdwijnen en op die plaats een bijkomend dok aan te leggen. Wat moet de overheid in dit geval doen? Het algemeen belang verzekeren, zegt Guy Verhofstadt, en wie kan daar tegen zijn? Maar wat is hier het
algemeen belang en hoe komen we tot een geldige beslissing hierover? Theoretici hebben in het verleden vooral twee wegen aangeduid.
Volgens een eerste groep auteurs kan het algemeen belang alleen zegevieren wanneer er getracht wordt om gedurende het besluitvormingsproces de
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verdediging van particuliere belangen zoveel mogelijk uit te sluiten. Op de
vraag hoe dit precies moet worden aangepakt, zijn er verschillende (en zelfs
uiteenlopende) antwoorden. Sommigen pleiten voor grote publieke debatten
en referenda, waaraan iedereen participeert als burger (die het welzijn van de
res publica op het oog heeft) en niet als individu (met prive-belangen die hij of
zij in het debat te berde brengt en verdedigt). Dit veronderstelt een grote
„burgerzin" die aangeleerd en onderhouden moet worden. In ons voorbeeld
zou dit betekenen dat, wanneer er besloten wordt dat een bijkomend Antwerps dok inderdaad het algemeen belang bevordert, de inwoners van het
geviseerde dorp blijmoedig hun koffers pakken, wetend dat zij de volkswil
uitvoeren en meebouwen aan de nationale welvaart. Een verregaande identificatie met de eigen staat of natie is niet ondenkbaar. Denk maar aan de Palestijnse zelfmoordcommando's. Maar ondanks al het recente getheoretiseer
over „gemeenschapszin", zullen toch maar weinig Europeanen zich vol vertrouwen overleveren aan het altruIsme van hun medeburgers. Bovendien
wordt er algauw van uitgegaan dat niet iedereen in staat is te oordelen over
complexe en technische dossiers, zodat experts met de taak worden belast. Er
wordt dan meestal van uitgegaan dat het „algemeen belang" min of meer
objectief vaststelbaar is (door een economische calculus bijvoorbeeld). De
beslissing is dan veeleer „administratief", en niet zozeer „politiek".
Niet alle theoretici zijn echter van oordeel dat de verdediging van deelbelangen bedreigend is voor de belangen van het gemenebest. Er is een belangrijke groep auteurs die juist de articulatie van de particuliere belangen tot de
kern van de democratische besluitvorming uitroept. In elke samenleving zijn
er uiteenlopende en botsende belangen die alle recht hebben om nagestreefd
en verdedigd te worden. Het is de taak van de politiek om die belangen in
evenwicht te houden en met elkaar te verzoenen. In het concrete voorbeeld
betekent dit dat de inwoners van het bedreigde polderdorp zonder gene voor
het behoud van hun dorp kunnen strijden (een recht dat hun min of meer
ontzegd wordt door de theoretici van de eerste groep). Het is dan de taak van
de overheid om het overleg te leiden, de eisen en grieven naast elkaar te leggen en te trachten een goed compromis uit te werken. De institutionele
vormgeving moet er in dat geval op gericht zijn de articulatie van zoveel
mogelijk deelbelangen (dus ook lokale belangen) mogelijk te maken.
De „oude" (actuele) Belgische politieke cultuur past binnen het „tweede
paradigma". Reeds in 1830 was de meerderheid van de politieke leiders ervan
overtuigd dat de individuele vrijheid het best gediend was met een representatief systeem waarin de concrete deelbelangen werden vertegenwoordigd. Het
was niet de taak van de centrale instellingen om de „wil van het yolk" te uiten,
maar om een beleid te voeren dat zoveel mogelijk rekening hield met de diverse deelbelangen. In de loop van de negentiende en twintigste eeuw werden de

Belgische instellingen verder verfijnd met het oog op een betere articulatie
van de particuliere belangen en een optimalisering van het overleg en de cornpromisvorming. Vandaag heeft men vooral oog voor de debetzijde van dit systeem: de hoge kosten verbonden aan compromissen, het ogenschijnlijk
gebrek aan „rationaliteit" en logica in het gevoerde beleid, de macht van pressiegroepen, de schijnbare uitholling van de macht van het parlement... Vandaar ook dat het „eerste paradigma" aan aantrekkelijkheid wint. Politiek
moet dus rechtstreeks gericht zijn op het „algemeen belang", zonder de
omweg van de belangenvertegenwoordiging. Referenda, „burgerdemocratie",
„het nieuwe burgerschap", de inzet van wetenschappers en experts, de nieuwe rage van „beleidsbrieven" en nota's, „depolitisering", „decumul"... alles
wijst in dezelfde richting. Belgie moet een echt beleid kunnen voeren in plaats
van te blijven „depanneren", onderhandelen, marchanderen. Gedaan met de
„koehandel", de „sofa- en wafelijzerpolitiek" en de „stoelendansen"!
De stelregel dat het beleid moet worden gedicteerd door het algemeen
belang klinkt ethisch, rationeel en democratisch. Toch blijft het algemeen
belang — ondanks alle recente pogingen tot herwaardering — een bijzonder
problematisch begrip en het is twijfelachtig of het aanbeveling verdient het
centraal te stellen in de hedendaagse politieke vernieuwing. Denken we terug
aan het voorbeeld van de Antwerpse haven. Het algemeen belang wordt
nogal snel in economische termen uitgedrukt. Maar er zijn evengoed andere
algemene waarden. Vlaanderen is een dichtbevolkte en dichtbebouwde regio.
Mogen de industrie en de infrastructuur nog wel verder grond opeisen? Is het
niet in het algemeen belang dat men zich strikt houdt aan de structuurplannen en een streng beleid voert qua ruimtelijke ordening? Hoe kan je twee
„algemene belangen" (een economisch en een ecologisch) met elkaar vergelijken en hierarchisch ordenen?
Er is een ander fundamenteel probleem met de notie „algemeen belang".
Hoe algemeen is algemeen? Stel dat het plaatsgebrek in Antwerpen makkelijk door de haven van Rotterdam zou kunnen worden opgelost en dat de
groei van de Nederlandse havencapaciteit goede diensten zou kunnen bewijzen aan de Belgische bedrijven. Moet de nationale overheid dan toch opteren
voor een uitbreiding van de Antwerpse haven? Is het „algemeen belang"
altijd het „nationaal belang" en hoe ethisch is een dergelijke gelijkschakeling? Als de regel geldt dat een algemeen belang altijd voorrang heeft op een
deelbelang, waarom spreekt men in een verenigd Europa dan nog over nationale belangen? En aangezien „wereldbelangen" voorrang hebben op Europese belangen, met welk recht is er dan een Europese overheid die ijvert voor de
eigen belangen? Hoe kan men enerzijds op binnenlands vlak de herwaardering van het algemeen belang bepleiten, en anderzijds een restrictief migratiebeleid voeren?
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De HST rijdt niet overal
De Belgische premier Verhofstadt heeft het in zijn Burgermanifesten graag
over het algemeen belang. Hij is tegelijkertijd een overtuigd Europeaan. Toch
vond hij het nodig om op de Europese top van Nice vorig jaar een heroIsche
strijd te voeren over het aantal zetels dat elk land kreeg in het Europees Parlement. Dat gaf onder andere aanleiding tot een treffen tussen Belgie en
Nederland. In de politieke commentaren boog men zich over de vraag: was
Verhofstadt een ordinaire „belangenverdediger" of een altruistisch strijder
voor de Europese zaak? Maakt het uit of het Europese yolk vertegenwoordigd wordt door Franse, Duitse, Belgische of Nederlandse parlementsleden?
Veronderstelt het Europees algemeen belang niet dat de Europese parlementsleden hun eigen nationale achtergrond „vergeten" wanneer zij discussieren en beslissen? Verhofstadt gaat er volgens mij terecht van uit dat de
samenstelling van het Europees Parlement wel degelijk een belangwekkende
zaak is. Het is belangrijk dat de Europese pluriformiteit tot uiting komt in de
Europese instellingen. Anders wordt Europa een bedreiging. Die pluriformiteit is niet alleen „geografisch" van aard. Er zijn ook ideologische geschillen
die zich weinig aantrekken van landsgrenzen. Maar dat neemt niet weg dat
parlementsleden (of ministers) in bepaalde dossiers de plicht hebben te verduidelijken welke gevolgen Europese beslissingen voor hun eigen regio zullen
hebben, of welke regionale belangen door de Europese Unie worden verwaarloosd.
Hetzelfde geldt voor nationale parlementen. Nogal wat politieke beslissingen hebben een regionale of lokale impact. Een beperking van het aantal
varkens gaat vooral de West-Vlaamse landbouwers aan, een verbod op tabaksreclame treft vooral de autoraces in Francorchamps, de HST rijdt niet door
alle provincies, de vliegtuigen landen in Zaventem, de files zijn niet overal
even lang, enzovoort. In al deze dossiers spelen andere belangen en principes
mee dan louter lokale. De werkgelegenheid in de Luikse wapenfabrieken
mag geen argument zijn tegen controle en beperking van de wapenhandel.
Maar evenmin mogen de gevolgen van een beperking van de wapenhandel
voor de betrokken arbeiders genegeerd worden. Het is het recht en de plicht
van de Luikse volksvertegenwoordigers om de lokale werkgelegenheid te verdedigen en bijvoorbeeld staatshulp te eisen voor de reconversie van de getroffen sector. Het is daarom goed dat er Luikse parlementsleden zijn, naast Brusselse en Hasseltse. Het zou niet goed zijn dat alle volksvertegenwoordigers
alleen proberen „Belg" te zijn, want dan wordt Belgie een bedreiging. Zoals
ook de leden van het Vlaamse Parlement er niet naar mogen streven enkel
„Vlaming" te zijn, want dan wordt Vlaanderen een bedreiging. Er zal altijd
hoogstens een burgemeester van Michelbeke in de Kamer zetelen en slechts
zes gekozenen van het arrondissement Aalst-Oudenaarde (waarin Michelbe-

ke ligt). Dat een politicus herhaaldelijk zelf herinnert aan zijn lokale basis,
stelt daarom geen probleem voor het algemeen belang, maar het is veeleer een
welkome zelfrelativering. Wie zegt slechts het algemeen belang te zien, is een
gevaar voor de democratie.
Geen harmonisering maar strijd
In een hierboven aangehaald citaat van Eppink lijkt het alsof er een verschil
bestaat tussen „beleid-maken" en „beslissen ten gunste van een groep of
iemand". Dat onderscheid is een illusie. In elk politiek dossier moet er gekozen worden wie men begunstigt en wie men benadeelt. Als men deze basisregel ontkent, verhult men de ware aard van de politiek. Een soort „administratieve" visie op politiek is daarom verwerpelijk. Ook het overlaten van
politieke vraagstukken aan het oordeel van wetenschappers en academici is
een gevaarlijke strategie. Bij elk dossier doen politici, burgers en pressiegroepen er daarentegen goed aan zoveel mogelijk te expliciteren welke belangen
en waarden worden gediend, en welke groepen en principes nadeel zullen
ondervinden. De discussie en strijd die daarop volgt, is het wezen van de
(democratische) politiek. Politieke theorieen die een nationals „harmonisering" bepleiten, hebben in het verleden al herhaaldelijk hun ondeugd bewezen. Het valt dan ook te betreuren dat veel voorstellen tot vernieuwing weer
uit het vocabulaire van deze „monistische" theorieen putten.
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ondersteunen als structurele mecenassen
de Vlaams-Nederlandse „Stichting Ons Erfdeel"

De mangrove van de
Antilliaanse literatuur

Wim Rutgers

werd geboren in 1941 in Dinxperlo.

T

Studeerde Nederlands. Hij is als

ijdens een bezoek aan het Caraibische eiland Martinique
docent verbonden aan de
zou de Franse president generaal Charles de Gaulle zich hebUniversiteit van Aruba. Publiceerde
ben laten ontvallen, dat hij tussen Europa en Amerika slechts
o.a. „Dubbeltje lezen, stuivertje
wat stofjes zag, „entre l'Europe et l'Amerique, je ne vois que
schrijven" (1986), „Beneden en
des poussieres". Deze in Caraibische kring bekend geworden
boven de wind" (1996), „Zingende
uitspraak fungeert als motto van het openingsverhaal „Gelijk
eilanden. Verhalen van de Caraiben
het eiland grenzen stelt" in de onlangs verschenen bloemle(1996) en „Tropentaal, 200 jaar
zing; Tropentaal; 200 jaar Antilliaanse vertelkunst, waarin Antilliaanse vertelkunst" (2001).
de Curacaose auteur Boeli van Leeuwen tegenover deze
Publiceerde verder bijdragen in verdeprecierende uitspraak als inwoner van een van deze kruischillende tijdschriften waaronder
meltjes over zijn eiland poneert: „Als ik aan de Noordkant
„Ons Erfdeel", „Septentrion" en
sta, bevind ik mij op het middelpunt van deze planeet". Hier
„The Low Countries':
botsen de blik van buitenaf met die van binnenuit. Wat voor
Adres: Sabanilla Abao 32
de een niet meer dan een onbeduidend departement d'outre Santa Cruz, Aruba
mer is, betekent voor de ander de navelstreng waarmee zijn
hele bestaan verbonden blijkt. Tegenover de in het Caraibische gebied veelgewraakte uitspraak van de uit Trinidad afkomstige Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul in The middle passage (1962) „history is built around
achievement and creation: and nothing was created in the West-Indies," stelt de
Antilliaan Cola Debrot in Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse literatuur vijftien jaar later: „Het is intussen welhaast een wonder dat zulke
betrekkelijk kleine bevolkingsgroepen zo een opvallende literatuur hebben
voortgebracht."
Antilliaanse literatuur werd en wordt in vier talen geschreven in twee landen,
op zes eilanden, die samen niet meer dan een duizend vierkante kilometer groot
zijn, met een totale bevolking van zo'n driehonderdduizend mensen. Aruba,
Bonaire en Curacao liggen voor de Venezolaanse kust van het Zuid-Amerikaanse vasteland, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten zijn duizend kilometer
noordelijker onderdeel van de grote archipelboog die de Caraibische Zee van de

Atlantische Oceaan afsluit. De Benedenwindse ABC-eilanden zijn Papiamentstalig, met Nederlands, Engels en Spaans als minderheidstalen. De drie Bovenwindse SSS-eilanden zijn Engelstalig, maar daarnaast wordt er ook Papiamento,
Nederlands, Spaans en Frans-Creole gebruikt.
Van Antilliaanse auteurs zou gezegd kunnen worden dat ze in de loop van de
tijd een zesvoudig migratieproces hebben doorgemaakt. De Europeaan trok
vanaf de zestiende eeuw min of meer vrijwillig naar de eilanden, aanvankelijk als
ontdekkingsreiziger en vervolgens als passant of kolonist. De West-Afrikaan
onderging de wrede „middle passage" gedwongen als slaaf, de Aziaat kwam als
contractant. Vervolgens was er de twintigste eeuwse regionale arbeidsmigratie
door mensen die op zoek waren naar tijdelijk seizoenwerk of een permanent
beter bestaan op een van de eilanden. Met de economische teruggang of wegens
politieke motieven migreerden velen naar het voormalige moederland of andere centra. Zoals New York, Toronto, Londen en Parijs veel Spaans-, Engels- en
Franstalige Caraibische emigranten herbergen, zo trokken veel Surinamers en
Antillianen naar Nederlandse steden. Sommigen keerden terug, de meesten bleken blijvers. Zo telt Nederland momenteel ruim honderdduizend Antillianen
en Arubanen onder zijn bevolking. Ook van de blijvers die nooit het eiland van
geboorte voor langere tijd verlaten hebben, zou gezegd kunnen worden dat ze
toch in zekere migranten zijn, want door het in de Antillen toegepaste Nederlandse onderwijssysteem „migreerden" ze mentaal of cultureel door onderdompeling in de Nederlandse taal en de op Nederland gerichte leerstof en examens, die hun door de Nederlandse fraters en soeurs werden ingeprent. Tot slot
migreren Antilliaanse auteurs die in het Nederlands schrijven institutioneel
door hun werk te publiceren bij Nederlandse uitgevers en door zich te richten
op een Nederlands publiek van critici en lezers. Steeds is de Antilliaanse auteur
op weg van een als marge gevoelde positie naar een nieuw centrum. Hij gebruikt
daarbij wat van zijn gading is uit zijn land van herkomst en verwerkt dat vervolgens in zijn nieuwe land van inwoning tot iets wat hij als van zichzelf beschouwt.
Zo is deze mixing van imitatie en creatie, ook wel metissage of creolisering genoemd, het kenmerk van Antilliaanse literatuur. Multiculturaliteit is in het
Caraibische gebied al een eeuwenlang gegeven.
Antilliaanse auteurs en hun teksten worden door de lezers op ten minste
viervoudige wijze gecanoniseerd. Allereerst bestaat er in de multilinguale situatie een „taalcanon" doordat lezers zich exclusief of voornamelijk richten op
literatuur in het Papiamento of Nederlands, het Engels of het Spaans - en in hun
onderlinge weging van belangrijkheid. Vervolgens is er een canon op elk van de
zes eilanden apart, een inter-eilandelijke „Antilliaanse" canon en een „koninkrijkscanon" die bevat wat de Europees-Nederlandse lezer kent en waardeert.
De historische bloemlezing Tropentaal houdt rekening met kwaliteit en
representativiteit van vier talen, zes eilanden, diverse lezersgroepen en de conti-

nditeit van tweehonderd jaar Antilliaanse vertelkunst. Voordat er sprake was
van letterkunde van de Antillen waren de Antillen al nagenoeg drie eeuwen in
de letterkunde vertegenwoordigd door geschriften van ontdekkingsreizigers en
passanten. De geschiedenis van de literatuur in en van de Antillen valt uiteen in
de Spaanse periode van 1499 tot 1634, en vervolgens de tijd van de West-Indische Compagnie tot 1792. De eigenlijke Antilliaanse letterkunde begint aan
het eind van de achttiende eeuw, als Antillianen zelf de pen opnemen, met de
periode tot de afschaffing van de slavernij in 1863, het civilisatiestreven na de
emancipatie tot 1900, de ethische politiek vanuit het moederland tot 1954, de
tijd van autonomie tot 30 mei 1969 en de periode daarna. Maar aan de geschreven literatuur ging de orale vertelkunst vooraf.
Oratuur
Schrijven is zilver, spreken is goud heb ik indertijd mijn dissertatie over de
Antilliaanse literatuurgeschiedenis genoemd. De Antilliaanse oratuur begon
tijdens de slavernij, met de ontwikkeling van het Papiamento op de Benedenwinden en in het Engels op de Bovenwinden. Ze begon als eeuwenlange
mondelinge overlevering van liederen en verhalen. Ook de geschreven letteren hebben nog tot de dag van vandaag een sterk oraal karakter. Schrijvers
van Antilliaanse romans worden door Europese critici veelal als vertellers
gekarakteriseerd. Het levende woord van het vertelde verhaal is met het
geschreven woord uit de literatuur nog nauw verweven.
De oratuur overleefde de „middle passage" van Afrika naar de Cara'then en
ontwikkelde zich daar tot nieuwe varianten. „Catibu ta galiria, Shon ta bende
nos" zong de slaaf. De slaaf wordt als een kip verkocht door de meester. Zo
werd in talrijke liederen het harde lot van de slaven bezongen en betreurd. Zo
bevatten talrijke verhalen over de nietige spin Compa Nanzi en zijn vrouw Shi
Maria een protest tegen de machtigen der aarde, zoals de koning Shon Rey en
de gevaarlijke Cha Tiger. Was de spin in zijn web in zijn Afrikaanse oorsprong
een sacrale figuur als mediator tussen hemel en aarde, voor de slaven in het
Caraibische gebied personifieert hij de zwakke maar slimme underdog die het
tegen de sterkere opneemt en wint: de slaaf contra de meester. Met de migratie
van de Caraibische mens naar Europa is de spin tot Nederlandse allochtoon
geworden die als minderheidsmens zich in het voormalige moederland moet
leren handhaven. Compa Nanzi is onuitroeibaar en het genre is springlevend.
Dat bewijst Richard (Archie) de Veer met Si, ta mi mes (1996) waarin de traditionele spinfiguur getransformeerd is tot een moderne maatschappelijke streber.
Koloniale literatuur
Als aan het eind van de achttiende eeuw, net als in de rest van het Caraibische
gebied, ook op de Antillen de drukpers geIntroduceerd wordt, ontstaan er

687

co

CD

0

nieuwsbladen en plaatselijk geproduceerde boekjes. Dat betekent ook het
begin van de geschreven letterkunde. Van The Sint-Eustatius Gazette die verscheen van 1790 tot 1794 zijn slechts enkele nummers bewaard gebleven, waarin een paar gedichten. Maar The Curacao Gazette and Commercial Advertiser
die vanaf 11 december 1812 verscheen en die na het Engelse tussenbewind in
1816 werd voortgezet als De Curacaosche Courant verschijnt tot op heden en is
daarmee het oudste nog bestaande blad van de hele Caralben. In dit wekelijkse
nieuwsblad verschenen van tijd tot tijd gedichten, dialogen, raadsels en prozafragmenten. Ik rekende ze in 1988 tot het „nulde hoofdstuk" van de Antilliaanse literatuur. Andere vormen van vroege geschreven literatuur waren brieven,
dagboeken en mengelingen, een voorloper van het essay en de column. Hoewel
er nog geen eigen toneelliteratuur was, werd er wel veel buitenlands repertoire
gespeeld in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. Het is boeiend te constateren hoe in de negentiende eeuw in de West dezelfde literaire genres voorkwamen als in Nederlands-Indiè en de Kaapkolonie. Vergelijkend onderzoek zou
dit kunnen verhelderen.
Letterkunde was in die dagen alles wat met aandacht voor de verzorgde vorm
geschreven was. Men maakte onderscheid tussen poèzie als een goddelijk
geInspireerde vorm en het „prozalsch" alledaagse. Zo'n ruim letterkundebegrip is in een overwegend orale maatschappij natuurlijk niet zo vreemd.
Wanneer we de koloniale geschriften van deze kolonisten en creolen
vergelijken met die van de Europese passanten, zien we dat zich een eerste scheiding der geesten voltrekt. Waar de passant steevast de bril van buitenstaander
op heeft en houdt, beschrijven de kolonist en de creool de gebeurtenissen van
het eigen land. Via de plaatselijke krant hebben ze een eigen leespubliek. De
koloniale elite nam deel aan de cultuur van het eigen eiland en van de metropool waar ze ondanks grote afstand steeds gretig kennis van bleef nemen. Maar
zonder enig heimwee. De passant daarentegen leefde in twee werelden, fysiek
in de kolonie, maar mentaal in het moederland.
Civilisatie
Na de emancipatie op 1 juli 1863 deden zich twee belangrijke ontwikkelingen
voor. Met een nieuw regeringsreglement van 1865 werd de preventieve censuur
die vanaf 1820 bestaan had, eindelijk afgeschaft. Het gevolg was een strijdbare
opiniepers, terwijl ook het pamflettisme welig tierde. Bovendien was de letterkunde nu niet meer voorbehouden aan een bepaalde groep van blanken. Het
koloniale gouvernement en de plaatselijke elite, liberaal, katholiek en protestant Curacao, zagen in de literatuur een uitstekend middel om een heel yolk
van gekleurden en ex-slaven te kunnen „beschaven", op te heffen uit hun „lage
staat". Het oudste Papiamentstalige blad dat van 1871 tot 1875 verscheen, heet
dan ook CivilisadO en bevatte talrijke wetenswaardige en moraliserende „feuil-

letons" en dialogen. De missie deed op soortgelijke wijze aan volksopvoeding
in diverse bladen, waaronder de Amigoe die in 1884 opgericht werd en die
nog steeds bestaat. Verder was in deze tijd de behoefte aan sociabiliteit in de
vorm van een levendig verenigingsleven van leesgezelschappen, literaire
genootschappen en toneelverenigingen. Ook in het onderwijs werd de „elocuencia" bedreven. Van 1886-1888 werd het muzikaal-literaire blad Notas y
Letras uitgegeven en door heel Zuid-Amerika verspreid.
Door de activiteiten van drukker-uitgever-boekhandelaar Agustin Bethencourt ontwikkelde zich op Curacao een Spaanstalige literaire infrastructuur die
haar invloed tot ver in Zuid- en Midden-Amerika deed gelden. Het eiland werd
niet alleen gewild toevluchtsoord voor Latijnse politieke ballingen maar ook
centrum van onderwijs en leescultuur. Een yolk dat leest is een beschaafd yolk,
zou John de Pool later in zij n herinneringen aan deze periode schrijven in zijn
Del Curacao que se va (1935), in het Nederlands in 1960 vertaald als Zo was
Curacao.
In deze periode beleden Antillianen voor het eerst bewust hun dichterschap. De bekendste namen zijn D.R. Capriles, D.M. Chumaceiro, J.S. Corsen, B.A. Jesurun, A.Z. Lopez Penha, D.D. Salas en A.A. Wolfschoon. (Echteld 1999) Zonder uitzondering schreven ze in het Spaans, waarbij ze echter
aansluiting zochten bij diverse tradities. Zo werden bijvoorbeeld Rhijnvis
Feith, Willem Bilderdijk en Elias Borger in het Spaans vertaald. In de kolonie
lopen op dat moment bepaalde literaire verschijnselen parallel met het moederland - de hang naar sociabiliteit in het genootschapsleven bijvoorbeeld en de
invloed van de Spaanse Gustavo Adolfo Becquer - maar anderzijds wordt teruggegrepen op oudere Nederlandse literatuur. Er ontstaat een eigen ritmiek
omdat de kolonie zich laaft aan een verscheidenheid van bronnen.
Na deze eerste grote Spaanse golf beweging aan het einde van de negentiende eeuw ontstaat in de eerste helft van de twintigste eeuw een beweging ten
gunste van het Nederlands, die op haar beurt in de tweede eeuwhelft zal worden vervangen door een Papiamento-beweging. Met dien verstande dat de
Antilliaanse literatuur in welke periode dan ook en met welke dominante taal
dan ook steeds viertalig blijft.
Vernederlandsing
Na eeuwenlange culturele laisser faire politiek eiste een nieuwe ethische richting rond 1900 in Nederland dat een Nederlandse kolonie de Nederlandse taal
en de Nederlandse cultuur verbreid dienden to worden. In de eerste decennia
van de twintigste eeuw woedde er daarom plotseling een fervente taaldiscussie
in de Amigoe over de vraag of „de Hollandsche Taal" in de kolonie „algemeen"
kon worden. Het antwoord was er een van de kool en de geit: het Papiamento is
volkstaal, het Nederlands cultuurtaal. De katholieke discussianten propageer-
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den dus de diglossie. Net op dat moment gooide het Papiamentstalige blad
La Cruz het naderhand beroemd geworden gedicht „Atardi" van Joseph Sickman Corsen in de strijd. Deze beklemmende evocatie van de naderende
schemering aan het einde van een dag bewees glansrijk dat het Papiamento
zeker geschikt was voor literaire uitingen.
Onder de veilige missie-vleugels ontwikkelden zich in de jaren twintig en
dertig in de katholieke pers moraliserende romanfeuilletons. Ze ageerden tegen
de moderne ontwikkeling die als een uitvloeisel van de industrialisering door
de Shell-raffinaderij en de daaruit voortkomende verhollandsing gezien werd
en voor het behoud van traditionele waarden in een dicht bij het Spaans aansluitend Papiamento. De drie bekendste auteurs zijn W.E. Kroon, M.A. Fraai
en S.M. Suriel. (Broek 1990)
Op Aruba en de Bovenwindse Eilanden werden in de jaren dertig en veertig
enkele memoires en romantropologische werken in het Engels en Nederlands
gepubliceerd. De in die tijd sterk veranderende eilanden nodigden kennelijk uit
tot reflectie op het oude en het nieuwe, op traditie en moderniteit.
In hetzelfde jaar dat John de Pool zijn nostalgische herinneringen in Del
Curacao que se va (1935) de Spaans-Antilliaans periode afsloot, verscheen in
Nederland Cola Debrots novelle Mijn zuster de negerin. De twee markeren de
overgang van de „Spaanse" naar de „Nederlandse" tijd. Cola Debrot wordt de
eerste Nederlands-Antilliaanse schrijver van betekenis. Zijn werk zal zowel in
Nederland als op de Antillen een belangrijke rol spelen.
De in het begin van de twintigste eeuw ingezette koloniale politiek tot
vernederlandsing is echter nooit volledig gelukt. De Antilliaanse cultuur had
zich vanaf het einde van de negentiende eeuw al zo stevig geankerd in de regionale Latijns-Amerikaanse en Cargbische cultuursfeer dat ze daaruit door het
moederland niet meer los to weken viel. Wel bij een klein deel van de elite en
onder bepaalde omstandigheden, maar niet bij de brede lagen van de bevolking.
Had de missie bij de eerste emancipatie, zowel voor 1863 als in de decennia
erna, het voortouw genomen, bij de tweede emancipatie op het geIndustrialiseerde Curacao van de twintigste eeuw stelde ze zich ronduit conservatief op.
Het kerkelijk regime met zijn uit Nederland afkomstige priesters liep daardoor
ten einde. De „literaire secularisering" van het Papiamento die hiervan het
onvermijdelijke gevolg was, werd voltrokken door een aantal jonge auteurs die
allemaal „kinderen van de fraters" waren geweest, zoals Guillermo Rosario,
Amador Nita, Pierre Lauffer en Jules de Palm.
De Tweede Wereldoorlog en daarna

De Tweede Wereldoorlog fungeerde als katalysator van het Antilliaans literairculturele leven. Enerzijds werd het Nederlands in het door de Nederlandse arts
Chris Engels opgerichte De Stoep (1940-1951) gepropageerd en werd er in de

oorlogsjaren een eigen Neerlandia uitgegeven, anderzijds waren het de Julio
Perrenal beweging ten gunste van het Papiamento onder leiding van Pierre
Lauffer, Jules de Palm en Rene de Rooy en een nietig Papiamentstalig tijdschrift als Simadan (1950, 1951, 1961) die de meeste aandacht trokken. Cola
Debrot stond met de Antilliaanse Cahiers (1955-1967) een veeltalige culturele
autonomie voor. In deze tijdschriften debuteerden dichters als Oda Blinder,
Charles Corsen, Alette Beaujon, en Tip Marugg en Frank Martinus Arion die
later vooral door hun romans bekend zouden worden.
In de decennia na de oorlog valt er een zevenvoudige Papiamentisering en
Antillianisering te constateren. Die omvat het hele literaire leven en speelt zich
met name of op het gebied van de taalvoorkeur en het taalgebruik in literaire
tijdschriften en op het toneel. De organisatie van het literaire leven wordt in
eigen hand genomen. De literaire traditie, met name de orale in de volkstalen,
wordt bestudeerd door de eigen mensen. Er ontstaan eigen productie- en distributiemogelijkheden met bloeiende drukkerijen-uitgevers, bibliotheken en
boekhandels. De Papiamentstalige auteurs publiceren voor een eigen leespubliek op het eigen eiland in eigen beheer. De belangrijkste prozaschrijvers als
Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Jules de Palm en Frank Martinus Arion vinden onderdak bij een van de grote Nederlandse uitgevers.
In de jaren vijftig en zestig ontwikkelt de Antilliaanse literatuur zich door
sterk op het sociale gerichte romans, waarin de positie van de Antilliaanse
mens - zowel wit als zwart - in zijn maatschappij ter discussie staat. De blanke
protestantse planter blijkt in romans als Weekendpelgrimage van Tip Marugg
en De rots der struikeling van Boeli van Leeuwen een figuur uit het verleden, die
niet kan of wil integreren in de dominante zwarte bevolkingsgroep. Toneelvertalingen en -adaptaties van Europese klassieken door de eeuwen heen, zoals
Mariken van Niemeghen, werk van Shakespeare, Moliere, Shaw en Sartre,
bewezen dat het Papiamento volkomen geschikt was om er niet alleen de dagelijkse maar evenzeer „de hogere cultuur" in uit te drukken.
In deze tijd en daarna komen Antilliaanse auteurs tot een dubbele positiebepaling. Ze richten zich op hun herkomst of bepalen hun actuele culturele
orientatie. Indianisme, Eurocentrisme of Afrikanisme houden zich alle bezig
met de „roots", waarnaar met gemengde gevoelens van nostalgie of afkeer
teruggeblikt wordt. Zoals blanke auteurs als Cola Debrot, Boeli van Leeuwen
en Tip Marugg in hun vroege werk in het Nederlands de relatie van de witte ten
opzichte van de zwarte Curacaose mens beschreven hadden, zo beschrijven
Arubaanse auteurs als Hubert Booi en Ernesto Rosenstand in het Papiamento
het grootse Indiaanse verleden van het eiland tot de komst van de Europeanen
daar hardhandig een einde aan maakte. Zo beschrijven Guillermo Rosario en
Pacheco Domacasse in het Papiamento het slavenverzet en Frank Martinus
Arion in het Nederlands de Afrikaanse herkomst.
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Maar dit herkomstdenken ontmoet al snel kritiek omdat het tot het
aanscherpen van tegenstellingen leidt en het scherp afbakenen van eigen en
vreemd, het zelf en de ander. In de jeugdroman Suikerriet Rosy (1983) klaagt
Diana Lebacs het etiketteren van buitenlanders aan: „Biddjie was de scheldnaam voor mensen van de Engelse eilanden. Zo waren er nog meer scheldnamen voor iedereen die niet van Curacao was: `Makamba' voor de Nederlander,
`siirnam stinki' voor de Surinamer, `rubiano bestia' voor de Arubaan, `puta
dominikana' voor de vrouw uit Santo Domingo. Er bestond een etiket voor
iedereen."
Nydia Ecury, Philomena Wong, Henry Habibe en anderen zien vooral een
pluriform verleden, waarin de Caraibische mens zowel de Europese, als de
Afrikaanse als de autochtoon Indiaanse ervaringen in zich verenigt. In de plaats
van een boom met een hechtgewortelde stam pleegt men, in navolging van de
Franstalige Maryse Conde, het beeld van de mangrove met zijn veelheid van
steltwortels to gebruiken.
Tip Marugg en Boeli van Leeuwen bepalen eind jaren tachtig in nieuw werk
als De morgen loeit weer aan (1988) en Het teken van Jona (1988) hun plaats ten
opzichte van hun eiland, het Car gbische gebied en Zuid-Amerika. In de jaren
negentig wordt eenzelfde persoonlijke queeste door de Arubaan Denis Henriquez in een drietal romans ondernomen. Frank Martinus Arion's roman De
laatste vrijheid (1995) vertelt over mensen die op het fictieve Cargbische eiland
Amber wonen. Ze zijn van allerlei herkomst, maar ze zijn van het eiland omdat
ze hun lot ermee verbinden willen en omdat ze de taal, het Creole, kennen. De
laatste vrzjheid spreekt zich uit over de multiculturele diversiteit van de Caraibische mens. De mens die zijn veelzijdige culturele wortels vindt in zowel Europa, Afrika als Azie en daarbij nog resten van de autochtone Indiaanse invloeden
ondergaat. Niet de herkomst in de multi-etnische samenleving is van belang,
maar de gezamenlijke toekomst die recht doet aan de door de koloniale historie
geerfde verscheidenheid. Het is niet zozeer van belang waar iemand geboren
werd, maar waar hij zijn leven ankert, met welke plaats hij zijn lot wil verbinden, waar hij zou willen sterven.
30 mei 1969
Het oproer, de brandstichting en de plundering van Willemstad op Curacao,
dat het gevoig was van de op 30 mei 1969 uit de hand gelopen vakbondsstaking trok diepe sporen in de literatuur. Voor het Papiamento betekende
„Dertig mei 1969" de definitieve emancipatie. Het laat-negentiende-eeuwse
Spaans was niet duurzaam levensvatbaar gebleken, het Nederlands bleek in
de twintigste eeuw niet meer dan een dun vernis. Het eigen Papiamento, zo
tang verguisd maar niet minder verdedigd, bestond sedert „Dertig mei 1969"
als een vanzelfsprekende zaak. De literaire reacties waren velerlei. Edward de

Jongh gaf in E dia di mas historiko (1970) / Een uit alle dagen (1996) een nauwgezet persoonlijk verslag van wat er die dag allemaal gebeurde en het waarom
daarvan. Diana Lebacs schetste de optimistische toekomstverwachtingen in de
jeugdroman Sherry, het begin van een begin (1971). Frank Martinus Anion
reageerde in Dubbelspel (1973), Afscheid van de koningin (1975) en De laatste vrijheid (1995) op de oorzaken en gevolgen. Naarmate de jaren verstreken werden de
reacties kritischer als van Tip Marugg in De morgen loeit weer aan (1988), de
Arubaan Denis Henriquez in Delft blues (1995), de Bonaireaan Henri Tore in
Een tropische kruisiging (1997) en de Curacaose schrijver Barche Baromeo in
E parto (1997). Het literair algemeen uitgesproken gevoelen blijft, dat de meigebeurtenissen uiteindelijk geen werkelijke en durende verandering hebben bewerkstelligd.
Maar na 30 mei 1969 ontplooit de Antilliaanse literatuur zich tot een verrassende veelzijdigheid. Poezie en toneelliteratuur werden voornamelijk geschreven in het Papiamento en Engels, de verhaal- en romankunst wend door belangrijkste vertegenwoordigers in het Nederlands beoefend.
Waar de Nederlands-Antilliaanse auteurs sterke banden met de Nederlandse literatuur aangingen - al was het maar omdat ze in Nederland werden gepubliceerd, verspreid, gekritiseerd en gelezen - was de Papiaments-Antilliaanse
literatuur nagenoeg autonoom. De laatste wend immers plaatselijk geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd en werd in vele gevallen buiten de
eilandsgrenzen zelfs nauwelijks bekend.
Tot de grote drie van het Papiamento worden algemeen Pierre A. Lauffer
(1920-1981), Luis H. Daal (1919-1997) en Elis Juliana (1927) gerekend. Jongeren
die de aandacht trekken wegens hun poezie en met name de performance daarvan zijn Gibi Bacilio (1950) en Roland Colastica (1960). De Antilliaanse schrijvers kunnen heel vaak hun eigen werk ook uitstekend voordragen - een erfenis
van de orale traditie.
De in Nederland bekende auteurs schrijven in het Nederlands. Van Cola
Debrot wend het Verzamelde Werk in zeven delen gepubliceerd en verzorgde
Jaap Oversteegen een tweedelige biografie. Tip Marugg wend in 1988 voor de
AKO-prijs genomineerd. Boeli van Leeuwen heeft wel eens gezegd dat de grote
Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel Garcia Marquez, die zichzelf als
een Cargbische schrijver beschouwt, een zegen voor hem was, omdat zijn
werk op de golven van Zuid-Amerikaanse populariteit meedreef in de belangstelling en men hem daarom zijn barokke stijl genadiglijk vergaf.
De Antilliaanse literatuur beweegt zich in het spanningsveld van vreemd en
eigen, het kleine eigen eiland en de grote wereld daarbuiten. Die grote wereld is
dan heel vaak moederland Nederland. De moderne Antilliaanse auteur schrijft
niet alleen meer over eigen land, maar richt zijn blik op de wereld. De vensters
van zijn huis van verbeelding staan wijd open. Maar toch blijft het eiland van
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herkomst steeds orientatiepunt, zoals bij Carel de Haseth, Clyde Lo-A-Njoe en
Walter Palm.
In vroeger tijd was de geschreven literatuur vooral van het hoofdeiland
Curacao, waar het bestuurscentrum gevestigd was. Maar de laatste decennia
heeft elk eiland zijn eigen auteurs en een eigen canon. Frank Williams, Philomena Wong, Ruben Odor, Belen Kock-Marchena en Jossy Tromp zijn van
Aruba. Frans Booi, Papi Cecilia, Ana Thode en Boy Antoin zijn van Bonaire.
Eddy Pieters-Heyliger, Ornelio Martina, Renee Hendrikse-Rigaud, Pacheco
Domacasse, Jos Eustatia, Enrique Muller en Maria Diwan zijn van Curacao.
Ze schrijven allen in het Papiamento. Camille Baly, Wycliffe Smith, C.E.
Lopes en Lasana M. Sekou zijn van de Bovenwinden en schrijven in het Engels.
De Antilliaanse stem klinkt in Nederland door Quito Nicolaas van Aruba
en Walter Palm van Curacao. Maar het is opvallend dat de meeste auteurs hun
eiland nooit definitief verlaten, zoals dat in de rest van het Cargbische gebied
wel vaak gebeurd is.
Zes kleine eilanden met een geringe bevolking hebben auteurs van kaliber
voortgebracht die als ware ambassadeurs hun land vertegenwoordigen in de
wereld van de letteren.
Met de laatste woorden uit de inleiding tot Tropentaal wil ik ook bier
besluiten. Al rond de jaren vijftig, toen de inventarisatie en bestudering van
de . Antilliaanse literatuur nog maar in de beginfase verkeerden, beoordeelde
Cola Debrot deze literatuur nog enigszins verdedigenderwijs als „aanzienlijk
belangrijker dan in het algemeen wordt aangenomen". Hij was er op dat
moment misschien zelf wel een beetje verbaasd over dat hij zoveel van belang
ontdekte. Wie ruim een halve eeuw later nader kennismaakt met de auteurs en
hun vertelkunst geeft deze pionier van de Antilliaanse letterkunde echter meer
dan ooit volkomen gelijk.
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De hagedis beheerst de kunst zijn vijand te misleiden.
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waarmee de dichter allerhande toont behalve zichzelf. Tenzij als hagedis:

Studeerde Germaanse talen
aan de Universiteit Gent.
Is assistent Nederlandse literatuur
aan de UFSIA (Antwerpen) en
bereidt een proefschrift voor over
Gezelle. Recensent voor „Ttjd
Cultuur" en „Ons Erfdeel".
Adres: Edgard Casteleinstraat 3,
B-2020 Antwerpen

De vlugste onzer hagedissen
wil het niet geweten hebben:
is er geen remedie tegen,
voelt hij zich bekocht.
Als het eropaan komt,
maakt hij schijnmanoeuvres zat:
hij stuift naar links, hij stuift naar rechts
en wordt ten slotte heelhuids schors.
In 't wild levende dieren,
door een vijand aangegrepen,
offeren hun kronkelende
staarteinde op.
Wat wil „de vlugste onzer hagedissen" niet geweten hebben? Gezien de
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verbetenheid van de strijd lijkt dat de sterfelijkheid. Allerhande trucjes moeten die verschalken. Is er echter geen remedie tegen, dan voelt de hagedis zich
bekocht. Dat is een cultureel bepaald gevoel en staat in contrast met de in het
wild levende dieren uit de derde strofe. Blijkbaar gaan enkel die tot het uiterste offer om hun leven te behouden.
Silhouetten van de taal
Miguel Declercq, dichter en prozaist, schrijft zich van de ene schijnbeweging
naar de andere. Van een sterfelijke menselijkheid wil hij liever niet weten. Hij
vervangt haar door taal, door verzen die eeuwig blijven cirkelen in eigen rangen en in andere literatuur. Daartoe heeft hij Zomerzot/Somersault een structuur meegegeven die nog het beste kan worden omschreven als symmetrisch
beteugelde grilligheid. Dat valt onder meer of te leiden uit de plaats van het
ene motto dat de bundel rijk is. De centrale afdeling „Zomerzot/Somersault"
is voorzien van een fragment uit „Ons terrarium", een tekst van ene August
Havermans uit 1927 over de paring van „een heerlijk gekleurd paartje". Het
mannetje beweegt langdurig zijn staart heen en weer voor het wijfje. Hier duiken al de hagedissen op die pas in het volgende deel, „Schijnmanoeuvres", in
vol ornaat worden opgevoerd.
Centraal in de bundel staan de twaalf gedichten uit „Zomerzot/Somersault", voorafgegaan en gevolgd door drie delen van ongelijke lengte met in

totaal telkens 14 gedichten. De spiegelstructuur die zo ontstaat, is gewild
onvolmaakt en vertekenend. Dat geldt evenzeer voor de in deze bundel prominente tweeledigheid. Hier en daar, beeld en spiegelbeeld, bevestiging en
ontkenning, jij en ik verhouden zich tot elkaar volgens bizarre patronen, veelal ingebed in alledaagse taferelen: „Zij lepelde koffie. Ik lepelde thee." De jij
en de ik raken langzaam opgesplitst in oneindig veel duo's, zoals dat ook het
geval was met Daphnis en Chloe in Wit Chloe overkwam, Declercqs romandebuut. Daar ging het nu eens om een incestueuze relatie tussen broer en zus,
dan om een jeugdliefde van de moeder van de verteller, om een stukgelopen
relatie of een in de kiem gesmoorde verliefdheid. De meisjes en de ikken uit
Zomerzot/Somersault zijn veeleer flou en niet zozeer toegespitst op persoonsverwarring maar op vervaging. Zoals het postmoderne credo voorschrijft,
valt het ware wezen niet te kennen:
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men moet trachten te ontsnappen
aan de geur van een kroketje, zich
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een suikerspin ontzeggen, ik
mag zich niet laten kennen.
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Daarmee wordt de kern van Declercqs debuut, Personages, nogmaals in de
verf gezet. De gedichten construeerden en deconstrueerden identiteiten. De
dichter schreef zich met letters een geliefde bij elkaar die hem vervolgens
trachtte te ontglippen („Ze wil ontkomen aan het rijm, / bewoonster van een
lichaam zijn; geen overhoopgehaald / kwatrijn, maar van zichzelf het zelf
alleen."). In Zomerzot/Somersault verloopt het proces omgekeerd. De ik en
de geliefde lijken vooraf gegeven maar omdat hun namen wisselen en de
gebeurtenissen onbeduidend zijn, vervagen hun contouren. Ze worden inwisselbaar.
Om zijn personages toch concreet te maken, beoefent de dichter literaire
bodybuilding: hij bouwt lichamen op met woorden. Het wemelt werkelijk
van lichaamsdelen, of en toe zelfs in gedetailleerde opsommingen, zoals in het
knappe, lange gedicht „Bodybuilding":
Misschien zijn het die Witte,
suikerwitte,
zachte vingers of haar tanden als ze praat,
(.)
het zijn de oren, nee, het is
misschien het haar, misschien de welving van
haar hals en van haar voet is het de hiel,
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het is de kin, het zijn haar rechter en
haar linker, haar gewrichten, de manier
waarop ze trilt en hoe ze geeuwt, het is
haar enkel, nee, de schouder, nee, het zijn
misschien de polsen en haar klinkers als
ze spreekt, het is haar been, het is de kaak,
het is de taal die zij verstaat, het zijn
de dingen die vergaan.
Dat de dichter de sterfelijkheid ontwijkt, wordt hier bevestigd: „Het
zijn de dingen die vergaan". Tot die categorie behoren natuurlijk alle opgesomde lichaamsdelen en de „taal die zij verstaat". Die laatste is namelijk
persoonsgebonden. De taal mag dan wel een lichaam scheppen, zoals het
uit letters opgebouwde silhouet op de flap van Personages, ze is al even vergankelijk als het lijfelijke, tenminste in het jargon van een specifieke gebruiker.
Wat rest zijn de silhouetten van de taal. Juist die wil Miguel Declercq in zijn
nieuwe bundel exploiteren via een sobere zegging. Op de flap geen lettertjes
meer maar zonnige iconen. Een bril, een glas fris, een parasol en een zeilscheepje in een flashy vormgeving tekenen een zomerzot parcours op een
fluorroze achtergrond. De chaos lijkt beteugeld, de bordjes zijn de eenvoud
zelve.
Salto Mortales
Maar zo doorzichtig is Declercqs traject niet. In zomerzot/Somersault is de
zonnebril nooit de zonnebril maar slechts het woord, het bordje zonnebril.
Voor het koppelwerkwoord „lijken" is een hoofdrol weggelegd en klankgelijkenis wordt, getuige de tweeledige bundeltitel, optimaal uitgebuit in allerhande soorten rijm. Meer nog worden woorden samengebracht tot een merkwaardige, dubbele constatering: „het spreekt vanzelf; het is behoorlijk /
vanzelfsprekend allemaal.", „Niet dat ik haar soms niet vertrouw. / Niet dat
ze onbetrouwbaar lijkt." Die gekwadrateerde bevestiging, opgebouwd aan de
hand van een of twee basismorfemen (vanzelf en spreken, trouw) is het handelsmerk van de bundel en ontaardt soms zelfs in een letterlijke herhaling,
je bent liefdevol vernuftig!
je bent liefdevol vernuftig!
je ben liefdevol vernuftig!
je bent prachtig. (Zoet nu maar)
Het is een merkwaardige combinatie van omslachtigheid en simplisme die
het ritme opstuwt en het gevoel geeft van een cirkelstructuur of op zijn minst

een beweging sur place. Misschien vallen de formuleringen nog het beste te
beschrijven als „somersaults", salto mortales, rondjes in de lucht dus, met een
identiek begin- en eindpunt, op de grond.
Ondanks die bijzondere figuur is Declercqs vrije oefening niet altijd een
tien waard wegens stuntelige uitvoeringen in de trant van
Een blauwe plek
is niet van tel. Een blauwe plek
is pazie, en poezie is overal,
ofschoon ik op de vreemdste plaatsen
blauwe plekken tegenkom.
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Let op de enjambementen die de blauwe plekken naar de opvallende posi.
ties manoeuvreren. Soms kennen Declercqs salto's zelfs een ronduit onzachte
ci>
landing. Dat gebeurt gelukkig slechts een enkele keer, voornamelijk in korte
gedichtjes waar het ritme hort zonder dat dat een meerwaarde impliceert en o
waar de formulering hapert:
1k heb me vannacht in het gras gelegd
en het gras was natter dan anders
en het gras bedacht wat eigenlijk het geval was
en nog nooit was iets zo vanzelfsprekend.
Hoe schril is het contrast met andere korte verzen waarin Declercq zijn
metier in vol ornaat tentoonspreidt met een vanzelfsprekendheid die hij zelf
niet hoeft aan te duiden. Binnenrij men, assonanties en allerlei kettingrij men
tuimelen door elkaar. Het contrast met de eenvoudige zinnen waarin die zijn
gevat, is groot. Het resultaat doet, zeker in de korte gedichtjes, denken aan
kinderrijmpjes, al mist het literaire onschuld. Declercq neutraliseert zijn uitspattingen namelijk graag:
Je hebt zo van die marmeren,
figuurgezaagde tanden
en je tanden zijn oranje
maar dat luistert niet zo nauw:
Soms ontmantelt hij zijn tekst in de traditie van de deconstructie. Het
al vermelde „Bodybuilding" laat twee meisjes, Ariane en Annelies, in elkaar
overgaan via gelijkaardige klederdracht en handelingen en parallel lopende formuleringen en versbouw. Een van de overeenkomstige gebeurtenissen is dat men zopas gebeld heeft. Het gedicht eindigt met de volgende strofe:
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Maar elders waar het anders is,
waar even snel de dag beeriest,
sta uitgerekend ik,
ter wille van de samenhang,
te bellen aan een stuk.
De samenhang wordt teruggebracht tot een constructie van de dichter, al
is ook dat dubbelzinnig want de ik kan evengoed een ander personage zijn.
In Declercqs poezie lijkt het belangrijkste dan ook de literaire schepping.
Symptomatisch daarvoor is misschien het gedicht „Gezellig". Het is pure
literaire recyclage want eigenlijk een collage van verzen uit diverse gedichten
van Gezelle. Ook elders duiken citaten op. „De smaak ervan" is de titel van
een bibliofiele bundel van Erik Spinoy en „Kom leg uw hoofd neer / aan mijn
schouder, geef / uw hand, dat ze niet losschiet," roept reminiscenties op aan
Paul van Ostaijen (Leg uw voorhoofd zo in mijn arm / Dat van uw voorhoofd
naar uw mond mijn blik schuive), aan W.H. Auden ( Lay Your Sleeping head,
my love / Human on my faithless arm) en misschien nog het meeste aan de
crooner „Put your head on my shoulder".
Zoektocht
Toch zijn de literaire en andere referenties minder opzichtig dan in Personages waar een slotpagina uitleg verschafte omtrent ontleningen. De kern
van die bundel was een heuse sonnettenkrans, volgestouwd met barokke constructies, neologismen, rijmspelletjes en spitsvondigheden. Waren de context, de thematiek van de zoekgeraakte en -gemaakte identiteit, de opvallende
woordkeus en het eclecticisme uitermate postmodern, de gedichten ademden
tegelijk heimwee naar het formele metier van de rederijkers en de oprechte
liefdespoezie van zeventiende-eeuwer Constantijn Huygens. Declercqs virtuositeit schuilde in een hippe benadering van klassieke vormen en elementen, bij voorkeur uit een door de postmodernen nog weinig geexploiteerde
hoek. Hier geen recuperatie van grote modernisten als Trakl, Benn en HOlderlin maar een gedreven bewerking van een oubollig genre als de sonnettenkrans en een kleinschalige zoektocht door de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Het leverde Declercq een flaptekst op die eerst uitpakte met zijn jonge
leeftijd - een niet ter zake doend feit dat ook nu weer trots vermeld wordt - en
hem vervolgens zowaar vergeleek met Claus. Dat ging sommige critici te ver.
Desondanks werd Declercq ontvangen als het wonderkind der Vlaamse letteren.
Ook Wat Chloe overkwam dweepte ostentatief met de literaire overlevering. Het resultaat was een mengsel van een MTV-lifestyle met statige, Griekse namen van veel te veel lettergrepen. De plot of liever de plots waren losjes

gebaseerd op Longus' pastorale roman Daphnis en Chloe en zouden zich,
alweer volgens de flaptekst, laten lezen „als een remake van Longus' pastorale
met de cast van Twin Peaks", vandaar wellicht het tweezijdige label „stadsidylle". Beide vergelijkingspunten lijken wat hoog gegrepen voor deze gefragmenteerde melange van identiteitsproblemen, puberale liefde, seksuele obsessies en schoenenfetisjisme. De personages bezitten noch het naturel van de
beroemde herder en zijn herderinnetje, noch de waanzin van de creaturen van
David Lynch. De sprankelende toon van Personages weerklint slechts af en
toe en verfrissend werken enkel de baden en douches die zo dikwijls beschreven worden, niet de omgang met de literaire voorbeelden.
Zomerzot/Somersault neemt wat afstand van de vroegere aanpak en buit
de traditie veeleer uit als voedingsbodem voor een parcours dat steeds weer
uitkomt waar het is begonnen, op de grond van de taal. Van Declercqs inmiddels vertrouwde rederijkerstactiek zijn het rijm gebleven en de voorkeur voor
diverse vormen. De woordkeus oogt inmiddels eenvoudiger, de literaire technieken dienen een stilistische contrastwerking en de thematiek ligt niet meer
verscholen onder een lading „aardbeikikkerrode" woorden.
Al lijkt de thematiek niet verborgen, toch is zij nauwelijks te duiden. Wat
Declercq vertelt is van een verstenende alledaagsheid. Het wijkt echter net
iets te veel af van de norm om gewoon te zijn. En in die afwijkingen schuilen
de verschalktrucjes van de dichter. Hij laat woorden verschijnen en verdwijnen en zelf glipt hij voortdurend tussen zijn eigen verzen door. Als het echt
benauwd wordt, laat hij zijn staart achter en begint hij opnieuw, met nieuwe
meisjesnamen, nieuwe referenties. Misschien is dat uiteindelijk de beste
manier om de sterfelijkheid te misleiden: de identiteit laten vervagen en de
thematiek zo naar beneden halen dat zij zelf het thema wordt, dat de literaire
schepping primeert. Wel is het de vraag of de staart van Zomerzot/Somersault
lang genoeg kan blijven kronkelen om zijn dichter te overleven.
Literatuur:
Person@ges, De Arbeiderspers, Antwerpen-Amsterdam, 1997, 71 p.
Wat Chloe overkwam, De Arbeiderspers, Antwerpen-Amsterdam, 1999, 163 p.
MIGUELDECLERCQ, Zomerzot/Somersault, De Arbeiderspers, Antwerpen-Amsterdam, 2001, 64 p.
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Met aardbeikikkerrode lippen spoelt ze op me aan.
1k zwijg. Ze legt mijn adem bloot. 1k loop mezelf uiteen,
geloof aan handen, ogen, siliconen, een orgaan
uit gettoblasters losgebraakt, onwillig, haast obsceen.
Een hoezenpoes, niet minder echt en even efemeer,
ligt zij, etherisch, uit to vloeien op het beddengoed.
De kamer, wil ik, wentelt rond. Ze mompelt, keer op keer,
een bakerrijmpje, een begin waarin ze mij ontmoet.
Caleidoscopisch, zelfverzonnen, eeuwig onbepaald
legt zij zich bij zich neer of lacht ze doornig, als een pop.
Eenogig in het kussen, in de lakens afgedaald,
rol ik me in haar armen, gloeit ze in mijn armen op.
Condomen, geld, placebo's, sigaretten, keelgeluid quarkmatig zwermt het avondlicht over de kamer uit.

Uit: Personages (1997).

Kan men er niet bij misschien?
Nochtans:
er wordt geleefd, er wordt gewaakt,
maar naar verluidt is dat normaal
met dit verschil: de zon die men
hier niet kan zien, december
die zijn teint verliest
en van de wind
de wind misschien.
Terzelfdertijd: een zonnebril,
een korte broek heeft veel bekijks
op dit moment, sandalen zijn
in feite uit de mode,
haast
verliest men de controle,
eer
herkent men nog oktober,
want ook sneeuw masseert de zolen
zoals zand dat somtijds doet.
Het is dat men de straten kent,
de mensen die hier komen,
of men zou nog gaan geloven
dat men kijkt zoals men keek
omdat men van de zomer droomt,
omdat men last van jetlag heeft.

Uit: Zomerzot /Somersault (2001).

Miguel Declercq

Je zit op je stoel. Er is rek in je kaken.

Je teennagels heb je oranje geverfd.
Je kaken zijn rekbaar, je tenen oranje
en waterproof
je oogpotlood

Uit: Zomerzot /Somersault

(2001).

Hansaplast
Haar knien zijn magenta
anjelieren, zo te zien:
met dat ik kijk, krijg ik geen zicht
op de betekenis ervan.
„mijn lief, mijn lief, o waar gebleven"
„Zeg me wat ik horen wil."
„Ik voel me vies." Ik vraag me af,
wat dat heeft te betekenen.

Uit: Zomerzot /Somersault

(2001).

Tam
Assepoesters lippen en
de kuiltjes in d'r wangen
moeten kunnen. „Kijk hoe schattig
dat ze is en hoe gelukkig!"
Nu is Saskia gelukkig.
o Wat is ze toch gelukkig!
Ook Declercq is nijg gelukkig.
Die ligt ergens met de flair
die jonge hazen/bavianen/
rederijkers eigen is
to houden van zijn Saskia.
(Jawel, het is zo'n ogenblik.)
Ze lacht als Minnie Driver.

Uit: Zomerzot / Somersault (2001).
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Naar de intimiteit
van de bouwkunst
Werk van Paul Robbrecht en Hilde Daem

Marc Dubois
werd geboren te Oostende in 1950.
Studeerde architectuur aan het

In 1998 verscheen bij Ludion het boek Werk in Architec-

Hoger Architectuurinstituut Sint-

tuur/ Paul Robbrecht & Hilde Daem, een publicatie waarin Lucas te Gent en is sinds 1979 verbonden aan dit instituut.
voor de eerste maal een selectie van het werk van het archiOndervoorzitter Commissie
tectenduo uit de voorbije twintig jaar werd samengebracht.
Architectuur en Vormgeving van de
Het is een klein maar intens oeuvre dat zich distantieert van
Vlaamse Gemeenschap. Publiceerde
het vormelijk geweld dat vaak in de hedendaagse architecboeken
over het werk van de archituur tot uiting komt. In de tekst gaat Steven Jacobs in op de
tecten Van Huffel, Eysselinck en
grote gelaagdheid van het werk en vooral op de bijzondere
Alvaro Siza. Architectuurrecensent
relatie tussen kunst en architectuur. Reeds vanaf het begin is
voor het weekblad „Knack".
er een grote bekommernis aanwezig bij Robbrecht en Daem
om in zee te gaan met kunstenaars. Deze samenwerking Adres: Holstraat 89, B-9000 Gent.
resulteerde niet enkel in verschillende boeiende integraties,
het gaf hen ook een reflectiekader om hun architectuur te
positioneren ten opzichte van de kunst. Zowel bij kunst als bij architectuur
worden persoonlijke ervaringen geèxpliciteerd, maar toch wordt architectuur
bepaald door programmatische condities. Het is juist het aftasten van het
begrip „dienstbaarheid" dat deze twee architecten fascineert, het zoeken naar
wat de eisen van de opdrachtgevers overstijgt.
Het eindpunt in het boek is het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding
van het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. De nieuwbouw is
de veruitwendiging van de volledige interne reorganisatie van dit grote complex. In dit project hebben Paul Robbrecht Hilde Daem zich gedistantieerd
van een opzichtige enscenering en ging hun aandacht naar het toevoegen van
kamers voor de kunst, ruimtes voor bezinning en beschouwing. Beeldbepalend in de nieuwbouw zijn de dikke glazen schermen, op regelmatige afstand
aangebracht voor het gevelvlak. Glas wordt hier aangewend als travee-ordening zoals in de klassieke architectuur. De ramen in het gevelvlak staan in relatie tot de inwendige ordening. Dit geliefde thema van gevelontdubbeling
komt reeds voor in hun Bacob filiaal te Kerksken uit 1988. Ten opzichte van
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Robbrecht & Daem, Herinrichting „locomotiefremise" te Sankt Gallen (CH), 2000 - Foto
Marcel Koch.

de vele recente realisaties in Rotterdam met een opvallend exhibitionistisch
gehalte zal deze realisatie veeleer beheersing en ingetogenheid uitstralen. Het
wil een gebouw zijn waar de moderniteit samen komt met de verworvenheden die de westerse klassieke bouwkunst heeft voortgebracht. Een gebouw
van vandaag opgeladen met een historische erfenis.
Terwiji het Rotterdamse project met grote vertraging wordt gerealiseerd,
heeft het bureau Robbrecht en Daem intussen een aantal nieuwe stappen
gezet die hun oeuvre nog boeiender maken. In een wereld van brutaal visueel
geweld pleiten Robbrecht en Daem voor een bouwkunst met een sereniteit
waarin de kracht van de stilte wordt gekoesterd, waarin intens gezocht wordt
naar de intimiteit van de architectuur. Een architectuur met een pretentieloze
aanwezigheid, waarin een veelheid aan emoties kan worden vastgehouden en
die gelijktijdig afstand wil nemen van de tendens naar verschraling of naar een
architectuur die de wervelende dynamiek wil visualiseren. Voor Robbrecht
en Daem blijft architectuur een traag medium met eigen wetmatigheden.
De intensiteit in het kleine
Het omslag van het boek is een tekening met de gevelopbouw voor een houten tuinpaviljoen te Vosselare, een ontwerp uit 1997 dat omwille van enge
administratieve regelgeving niet werd gerealiseerd. De keuze is niet toevallig,
het ontwerp synthetiseert hun zoeken naar een „geprononceerde neutraliteit". Alle gevelvlakken hebben dezelfde compositie waardoor begrippen als

Robbrecht & Daem, Uitbreiding woning Galle te Essene, 2000 - Foto Kristien Daem.

„voor" of „achter" afwezig zijn. Dit thema is hernomen in de uitbreiding van
een imposante pastoriewoning in de gemeente Essene nabij Aalst. In het toegevoegd bouwvolume, bekleed met lood, bezitten alle gevelvlakken een identieke ritmiek. Het resultaat is een krachtige neutraliteit, een nieuwbouw met
een uitgesproken autonomie. Deze oplossing is ver verwijderd van het ingeburgerde idee van integratie-architectuur, het zich aanpassen aan louter formele overeenkomsten. Anderzijds gaat het bij Robbrecht en Daem niet om
een brutale tegenstelling tussen oud en nieuw, het aspect van gelijktijdigheid
is vaak het vertrekpunt van het ontwerp. Het gaat erom datgene te ontwerpen
dat de bouwplaats versterkt, een daad van liefdevol omgaan met de bouwkunst om de geboden plaats te bevruchten. Het kleine werk wordt -nook als
minderwaardig gezien, omdat kleine opdrachten juist de mogelijkheid bieden
om ontwerpopties uit te testen voor deze in grote projecten te voorschijn
komen. In de recente verbouwing van woning Mys te Oudenaarde is het idee
van de glaswand voor Rotterdam aanwezig: het kleine werk als laboratorium
voor toekomstige projecten.
Reeds vanaf het begin hebben Robbrecht en Daem zich toegelegd op de
relatie tussen ruimte en kunst en dit in diverse tijdelijke installaties. In
opdracht van de prive-verzamelaar Sammlung Hauser and Wirth, werd in het
Zwitserse Sankt Gallen een afgedankte locomotiefremise getransformeerd. In
dit gewezen treindepot met een cirkelvormig grondplan zijn een aantal
muren geIntroduceerd waardoor gedifferentieerde ruimtes zijn ontstaan waar
kunst zich tijdelijk kan huisvesten. Het toegevoegde versterkt de aanwezige
ruimtelijke kwaliteiten maar blijft een uitgesproken autonomie behouden.
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Robbrecht & Daem, Katoennatie te Antwerpen, tweede fase, 1993-2000 - Foto Kristien Daem.

Deze ingreep sluit naadloos aan bij hun vroegere creaties van plekken waar
kunst een onderkomen vindt.
Stedelijke ruimte
De stad Gent organiseerde in 1996 een wedstrijd voor een ondergrondse parkeergarage gecombineerd met de heraanleg van de open ruimte tussen het Belfort en de Sint Niklaaskerk. Deze open plek is ontstaan na het slopen van drie
bouwblokken, het is sindsdien een ontredderd stuk stedelijk weefsel zonder
activiteit op zich. Het ontwerp van Robbrecht en Daem, ditmaal in samenwerking met architecte Jose van Hee, werd door de jury geprezen maar niet
geselecteerd omdat de ontwerpers deze locatie niet geschikt vonden voor een
parkeergarage. In plaats van een immens stenen plein introduceerde de groep,
tot verbazing van velen, een eenvoudig rechthoekig bouwvolume beeindigd
met twee zadeldaken. Het inbrengen van een bouwmassa is noodzakelijk om
tot een juiste schaalverhouding te komen met de aanpalende gevelwanden.
Zij maakten een correcte stedenbouwkundige analyse van de locatie en
beschouwden de nieuwbouw als een stadshal waarin diverse activiteiten een
onderkomen konden krijgen. Ook de beheerste groentoevoeging van landschapsarchitect Wirtz versterkte het project aanzienlijk.
Na een volksraadpleging werd de keuze van een parking verworpen en pas
in 2000 werd een nieuwe wedstrijd uitgeschreven. In hun tweede voorstel ble-

Robbrecht & Daem, Concertgebouw te Brugge, tekening van het exterieur, 1999-2002.

ven de architecten bij een nieuw bouwvolume als de enige mogelijkheid om
de stedelijke vide te corrigeren. Het blijft een open vraag of het stadsbestuur
de moed zal opbrengen om dit schitterende project te realiseren. Hoe een stedelijke ruimte kan worden getransformeerd, bewezen Robbrecht en Daem
reeds met de heraanleg van de zone voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Deze geslaagde ingreep toont hun sensibiliteit om
op een beheerste wijze zowel beplanting, verlichting, zitmeubilair als kunstwerken aan te brengen. Op voorstel van Robbrecht en Daem ontwierp de
bekende modeontwerpster Ann Demeulemeester een grote zitbank in cirkelvorm. Ongeveer gelijktijdig ontwierpen Robbrecht en Daem haar winkel,
gelegen aan hetzelfde plein.
Het geheugen van een gebouw
In plaats van te opteren voor nieuwbouw besloot de Katoennatie, een van de
grootste Antwerpse havenbedrijven, om haar hoofdkantoor in de negentiende-eeuwse stadsuitbreiding aan te houden. Het geheel bestond uit een cornplexe configuratie van oude stapelhuizen met verschillende structuren. Het
ontwerp dateert uit 1992 en werd in twee fasen gerealiseerd. Om de bestaande
ruimte bruikbaar te maken werden een aantal ingrepen aangebracht om het
daglicht te introduceren. Daarbij deden Robbrecht en Daem beroep op de
Spaanse kunstenares Christina Iglesias die van de lichtkoepels schitterende
lichtsculpturen maakte. De tweede fase werd in 2000 in gebruik genomen en
bevat de nieuwe toegang, een aantal kantoren, een patio en een centraal trappenhuis. Het geheel is een bundeling van punctuele interventies waarbij het
bestaande en het nieuwe een symbiose vormen, van een polarisatie is geen
sprake. Het verleden van het gebouw wordt niet uitgewist maar is op een
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Robbrecht & Daem, Concertgebouw te Brugge, interieur grate concertzaal (computersimulatie), 1999-2002.

onverwachte wijze de aanzet voor het nieuwe. Een aantal geliefde thema's
zoals de differentiatie van daklichten en het superposeren van de gevelopbouw zijn hier uitgewerkt. Architectuur is voor Robbrecht en Daem meer
dan een concept bedenken, het is het bereiken van een intensiteit tot in het
kleinste detail. Deze opmerkelijke verwezenlijking kreeg in 2001 de onderscheiding als het interessantste kantoorgebouw in Belgie.
Een concertgebouw voor Brugge
Ongetwijfeld het belangrijkste project is het nieuwe Concertgebouw te Brugge. Begin 1999 winnen Robbrecht en Daem de internationale wedstrijd en in
het voorjaar 2002 zal in het gebouw, in het kader van Brugge Culturele
Hoofdstad, de eerste voorstelling plaatsvinden. De jury was onder de indruk
van hun creatieve analyse van de bouwplaats en hun antwoord om een dergelijk groot bouwvolume in te passen in het historisch stadscentrum. Dit komt
tot stand door de boeiende maatanalyse waarbij de vele schuine dakvlakken
overgaan in de gevelvlakken. Zowel gevels als daken krijgen een terracottabekleding met een dieprode kleur (caput mortuum) waardoor een uitgesproken
monolithisch, zelfs sculpturaal karakter zal ontstaan. Geen pleidooi voor ijlheid in de architectuur die de zwaartekracht wil tarten, het gebouw wil daarentegen de massa expliciteren. De verankering wordt ook gerealiseerd door

een zaal naar voor te schuiven, aan het plein Het Zand. De ontwerpers noemen dit de „lantaarntoren", een „campanile" met daarin een kamermuziekzaal, een ontmoetingsruimte en een restaurant met dakterras. Vrij uniek is het
concept van deze kleine zaal, het refereert aan een Italiaanse „cortile", een
hoge binnenkoer met daaromheen een spiraalvormig licht oplopende gang.
Op deze wijze ontstaan balkons met zicht op het centraal gebeuren. De grote
zaal voor 1.300 toeschouwers ligt naar achteren en kan zowel voor concerten
als voor muziektheater worden gebruikt, een oplossing die tot stand kwam in,
samenwerking met Arup Acoustics. De basisvorm van de concertzaal is geInspireerd door het beeld van iemand die zijn twee handen als een trapeziumvormige trechter voor zijn mond houdt om te roepen. Robbrecht en Daem
kozen voor een zaal met een grote intimiteit, de maximale afstand tussen
podium en publiek is dertig meter. Bovenaan en aan beide zijden van de zaal
worden twee vensters aangebracht waarlangs het daglicht in de ruimte kan
doordringen. Het jarenlang gekoesterde beeld van het Pantheon of de barokkoepels krijgt hier een plaats. Het is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat
hun architectuur fundamenteel historisch is, doordrongen van opgedane
emoties die de bouwkunst te bieden geeft. De wijze waarop de ruimtelijke
ontwikkeling verloopt in het interieur is adembenemend. Het parcours van
de toegang naar de verschillende foyers is meesterlijk, evenals de juiste plaatsing van de grote ramen met zicht op de stad. Robbrecht en Daem spreken van
een „pastoraal" gebouw, een creatie met een teder en authentiek karakter die
op een bijna evidente wijze opgaat in de stenen massa van de stad.
Het concertgebouw is een zeer persoonlijke aanvulling aan het reeds
indrukwekkend bouwkundig erfgoed. Vijf jaar geleden dacht iedereen dat
Brugge geen voedingsbodem had voor hedendaagse bouwkunst. Robbrecht
en Daem gaven Brugge een meesterlijk bouwwerk dat meer zal zijn dan een
herinnering aan het komende grote feestjaar 2002.
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D e twee Nederlandse woorden kuil en luik bestaan uit
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anagrammen, zoals kuist en stuik dat bijvoorbeeld zijn. Kuil Adres: Corellistraat 14,
en luik hebben de bijzonderheid dat het anagrammen zijn
NL-1077 HD Amsterdam
die uit elkaar ontstaan door ruil van twee letters, namelijk
de ka en de el. Kuil en luik zijn niet zomaar ruil-anagrammen zoals laken en kalen dat zijn. De ruil-woorden kuil en luik hebben namelijk de bijzonderheid dat ze de eerste en de laatste letter met elkaar geruild
hebben.
Er zijn 676 woorden die weer een Nederlands woord worden als je de
eerste en laatste letters, die verschillend zijn, met elkaar verwisselt. Daartoe
horen bijvoorbeeld mier, miernaad, godin, totem, sober, pachtloon, royalistenstuntel, die veranderen in riem, diernaam, nodig, motet, robes, nachtloop,
loyalistenstunter. In deze categorie eindjesverwisselende woorden hoort het
paar kuil-luik tot de allerflauwste.
Maar er is met dit anagrampaar nog iets bijzonders. In het algemeen
kleedt men twee anagramwoorden tot het uiterste uit. Het is niet chic om
met het paar katjesgeluiden - takjesgeluiden te zwaaien. Men brengt dat terug
tot het strenge duo kat-tak. Maar soms is het beter om korte anagrammen uit
te breiden. Zo wordt het ongeinspireerde paar pose goes beslist beter als men
het uitbreidt tot aaipose-aaipoes.
Hoe maken we het paar kuil-luik mooi?
Niet door er scheeps- voor te zetten. Scheepskuil en scheepsluik zijn eerbiedwaardige woorden, en het is niet uitgesloten dat een scheepsluik op een
scheepskuil zit, maar dit is toch geen bevredigende uitbreiding. Ik zal het u
maar zeggen: de samenhang tussen kuil en luik komt het best tot uiting in
hun verlengingen valkuil en valluik.
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Tekening ian.

Valluik en valkuil
In die twee woorden vinden kuil en luik elkaar zoals twee mannen die elkanders broer blijken te zijn. De betekenis in hun genen is dezelfde: een verraderlijk apparaat waardoor een mens of dier gemeen naar beneden kan vallen,
met de dood als waarschijnlijk gevolg. Het valluik is onderdeel van de eendenkooi en andere bedreigingen van waterwild. De valkuil is vooral berucht
bij wolf en beer, maar ook bij olifant en tank. De mens valt in beide.
Bij nadere inspectie blijkt er een subtiel verschil tussen de twee woordbroers. Het element val heeft in valluik het woord luik tot onderwerp. Het
luik valt en daarom valt degeen die op het luik stond. Valluik heeft eenzelfde
constructie als vallicht. In valkuil daarentegen is het niet de kuil die valt,
maar degene die zich op de bedrieglijke bovenkant waagde. Valkuil heeft de
constructie van valhelm. De valhelm moet juist niet zelf vallen maar helpt de
drager bij de val. Zo helpt de valkuil de valler de kuil in.
towel valkuil als valluik worden afgekort tot val dat ook de naam is
geworden van apparaten, zoals de muizenval, die met vallen niet veel meer te
maken hebben, maar die wel de functie van het verraderlijk toeslaan en gevangen nemen met valluik en valkuil gemeen hebben. Wij spreken van „in een val
trappen", dat merkwaardig genoeg in het Engels luidt: „fall in a trap".

Tekening ian.

Valk en uil
U zag natuurlijk dat valluik hoort bij vuilak. Maar u zag misschien ook
dat valkuil een andere bijzonderheid bezit: de k kan bij de eerste lettergreep
behoren, zoals we dat ook kunnen waarnemen bij woorden als dijk-ramp,
balkanker en pinkode. De valk-uil, ook wel genoemd de uilvalk, is de naam
voor de sperweruil. Dit is niet de ruil van een sperwe, maar een vogel die
lijkt op uil, sperwer en valk. Het paar valkuil-uilvalk is een zeldzaam geval
van synonymie tussen woorden die door verwisseling van helften ontstaat.
Een ander mooi voorbeeld daarvan is het paar woorden muziekbehang
en behangmuziek die in Van Dale een identieke betekenisomschrijving bezitten
Uil en valk stonden in Nederland onderaan en bovenaan de vogelladder.
Zoals Andersen het lelijke eendje tegenover de zwaan stelde, zo ziet de Hollander de uil tegenover de valk. Cats: Elk acht zijn uyl een valck. Een andere
vogel, Rotgans, breidde dit uit tot: Elk waant zijn uil een valk, zijn koekoek
nachtegaal. Verdere volkswijsheden zijn: Hij joeg een valk maar ving een uil.
Van uilen valken maken. Beter bij de uil gezeten (te niksen) dan met de valk
gevlogen (te wippen). Met carnaval is de leus: De uil is hier een valk, de valk
is hier een uil.

Huil en Balk
Het werkwoord huilen is afgeleid van de uil, omdat de uil een huilgeluid
maakt. Naast de torenuil kent u de torenvalk. Deze torenvalk heet ook: „de
krijter". Het geluid van een valk is hoger dan dat van de oehoe en zijn krijten
wordt vergeleken met het i-a van de ezel. Zoals de uilen huilen, balken de valken. Het woord huilenbalken lag in de wieg van uilenvalken.
Den Uyl en Van der Valk
In de tweede helft van de vorige eeuw was het Nederlandse yolk verdeeld in
Links en Rechts, met als emblemen de uil en de valk. Joop den Uyl was de
wijze voorman van Links, vereeuwigd in het volkslied „Hallo mijnheer Den
Uyl" van de dagelijkse Fabeltjeskrant. De rode VARA-haan leek op een uil.
De dynastie Van der Valk exploiteerde zwartbetalende restaurants en een
legionairshotel op Curacao. Op hun vlag stond een paarse toekan(het nog
brutaler?), of grootbek-vogel, die op een valk leek. Fabeltjesman Valckenier
had een vervolg op het volkslied geschreven met de strofe: „Uw onderbroek
is vuil". Aan het eind van de twintigste eeuw huwde de partij van de belastingontduikers met de partij van de belastingverhogingen. Paars werd de
modekleur.

Het Franstalige tijdschrift

Septentrion
Arts, lettres et culture de Flandre et des Pas-Bas
Y
bestaat in 2001 dertig jaar.
Het blad is in de loop van deze dertig jaar uitgegroeid tot een unieke bron van
informatie voor de Franstaligen over de kunst, de literatuur en de cultuur in
Vlaanderen en Nederland.
Om deze verjaardag op passende wijze to vieren, werden twee lijvige
themanummers uitgegeven: een over de Schelde en een over de Maas. Deze twee
grote rivieren ontspringen in Frankrijk, stromen door Wallonie en Vlaanderen
en monden in Nederland uit in de Noordzee. Zo verbinden ze op een symbolische
manier het Franstalige en Nederlandstalige gebied.
Een abonnement op Septentrion kost: 1325 BEF / f 80,De prijs voor een afzonderlijk nummer is: 350 BEF / f 20,Te bestellen bij:
Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, B-8930 Rekkem (Belgie)
Tel.: +32/(0)56/41 12 01 - Fax: +321(0)56/41 47 07 - e-mail: adm@onserfdeel.be

ADVERTENTIE

Erkend toonaangevend cultureel tijdschrift
Nationaal en internationaal verspreid
113 jaar oud en springlevend
Nu aan zijn 102e jaargang

VOLKSKUNDE
Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van de volkscultuur
Bekroond met de Visser-Neerlandiaprijs cultuur 2000

Abonnementsprijs:
voor Belgie 600 BEF of 14,87 € per jaar
voor buitenland 19 € per jaar
Rekeningnummer: 403-7038011-55

Uitgave:
Centrum voor Studie en Documentatie
Gilles de Pelichylei 97, 2970 's-Gravenwezel (Schilde)

Proefnummer aan to vragen op bovenvermeld adres

Inhoud van verschenen nummers: www.volkskunde.be

720

Tobias Verhaecht, „De toren van Babel", ca. 1602-1610, olieverf op paneel, 172 x 225 cm, Antwerpen, Museum
voor Schone Kunsten.
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worden tegenwoordig in Europa zo'n honderd verschillende talen gesproken. De Europese Unie (EU) hanteert hierbij het principe van Eenheid in Verscheidenheid, en in 2001 staat de grote
taalverscheidenheid van ons werelddeel centraal in het Europese Jaar van de
Talen. De EU heeft de 11 talen van de lidstaten erkend als officiele talen,
en hanteert twee daarvan, Engels en Frans, als Naar dagelijkse werktalen.
Daarnaast vallen zo'n 40 tot 45 talen - van Baskisch in Spanje en de Keltische
talen in Bretagne, Wales, Ierland en Schotland tot Ladino in Italie, Macedonisch in Griekenland en Sami (Laps) in het noorden van Scandinavia onder het Handvest voor Regionale en Minderheidstalen (1998) van de Raad
voor Europa. En dan zijn er nog de vele talen van recente immigranten-

gemeenschappen van buiten de EU, zoals bijvoorbeeld Turks, Arabisch en
Chinees.
In Nederland, vooral in de stedelijke gebieden, vinden we tegenwoordig
een vergelijkbare situatie. In de afgelopen 25 jaar is de immigratie sterk toegenomen, en de aanwezigheid van sprekers van naar schatting zo'n honderd
verschillende talen is nu een alledaagse werkelijkheid. Met zijn sterke en
open economie en samenleving werkt Nederland als een magneet op mensen
uit alle windstreken - niet alleen verpleegsters en onderwijzers uit Suriname
en Zuid-Afrika, call centre-telefonisten uit Frankrijk, topvoetballers uit Afrika en Zuid-Amerika en IT-specialisten uit Engeland, Amerika en India, maar
ook leerkrachten uit Oostenrijk, Turkse zakenlui, straatmuzikanten uit
Colombia en Peru, loempia-verkopers uit Vietnam en vluchtelingen uit Bosnie, Eritrea en Kosovo. In dit nieuwe Babel biedt de kabel tv-programma's in
alle grote Europese talen, en zijn kranten te koop in velerlei vreemde talen,
van Arabisch tot Swahili en Urdu. Dit alles leidt tot interessante patronen van
twee- en meertaligheid, waarbij het Nederlands in contact komt met een
voortdurend groeiend aantal andere talen.
Hieronder zal ik eerst de huidige situatie bespreken van de verschillende
categorieen talen en sprekers die we kunnen onderscheiden. Daarna ga ik in
op de vraag wat voor soort taalpolitiek Nederland nodig heeft om met succes
te kunnen inspelen op de uitdagingen en de kansen die met deze nieuwe veeltaligheid verbonden zijn.
Het Nederlands
Nederlands is de nationale taal van het Koninkrijk der Nederlanden. Het
is ook een van de officiele talen van het Koninkrijk Belgie en van de
Europese Unie. Met in totaal 21 miljoen sprekers neemt deze taal een gedeelde 35-tot-40ste plaats in op de wereldranglijst van talen.
De Nederlandse standaardtaal is uitvoerig beschreven in grammatica's en
woordenboeken. Zij fungeert als de algemene omgangstaal in samenleving en
onderwijs, in politiek en bestuur, in rechtbanken en kerken, in de media en
de uitgeverij. Er is op taalgebied een actieve samenwerking tussen Nederland
en Vlaanderen en er is een stevige ondersteuningsstructuur beschikbaar via
de Nederlandse Taalunie, die verantwoordelijk is voor de spelling, de grammatica, de woordenboeken en de terminologie. Daarnaast biedt de vereniging Onze Taal een actieve en populaire Taaladviesdienst. Meer in het algemeen vinden we in de media een levendig publiek debat over allerlei
ontwikkelingen in het eigentijdse taalgebruik, van Poldernederlands en
Turbotaal tot de taalverrijkingen van Johan Cruijff.
Dat Nederlands de officiele taal is van het Koninkrijk is, anders dan in
Belgie, niet vastgelegd in de grondwet. Maar wel bestaat er in Nederland een

lange traditie van eentaligheid en bevordering, vooral via het onderwijs en
het bestuur, van de Nederlandse standaardtaal als sleutel tot de opbouw van
een homogene gecentraliseerde natiestaat. De hele negentiende en een groot
deel van de twintigste eeuw was dit nationals taalbeleid gericht op eenrichtings-assimilatie van de sprekers van Fries, Jiddisch en de vele verschillende
dialecten van het Nederlands. Zo dienden in de jaren vijftig en zestig van de
twintigste eeuw eerst de 300.000 repatrianten uit Indonesia en vervolgens de
gastarbeiders uit de Middellandse Zeelanden allemaal op de Nederlandse
standaardtaal over te gaan.
Gelet op het grote aantal Nederlandssprekenden, de hoogontwikkelde ondersteuningsstructuur waarover de Nederlandse taalgemeenschap
beschikt en het gewicht van de staat die zich erachter stelt, voorspelt de
Amsterdamse socioloog De Swaan, dat het Nederlands zeker zal overleven in
de 21e eeuw. Evenzo verwachten vooraanstaande taalkundigen, dat de Nederlandse taal zich verder zal blijven ontplooien en ontwikkelen, waarbij vanzelfsprekend invloeden van andere talen verwerkt zullen worden. Zoals dat
vroeger het geval is geweest met Latijn, Frans, Duits en Maleis, zo zal dat de
komende eeuw vooral de invloed van het Engels zijn.
Maar natuurlijk zal het Nederlands alleen voortgaan te bloeien als de
Nederlandse taalgemeenschap daartoe de politieke wil opbrengt, en de
bereidheid om te blijven investeren in het onderhouden, bevorderen en vernieuwen van Naar eigen taal.
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Autochtone regionale en minderheidstalen
Naast het Nederlands erkent Nederland tegenwoordig nog vijf andere
talen, te weten Fries, Nedersaksisch, Limburgs, Jiddisch en Roma. Deze
vallen onder het bovengenoemde Europese Handvest voor Regionale en,
Minderheidstalen, dat Nederland - in tegenstelling tot Belgie - heeft geratificeerd. De erkenning van het Nedersaksisch en het Limburgs was overigens
vooral een symbolische kwestie: er zijn bijvoorbeeld geen begrotingsmiddelen toegekend om deze talen in het onderwijs of de media in te voeren.
Maar als symbool van regionale trots, identiteit en zelfbesef zijn deze twee
talen wel representatief voor de groeiende tendens, vooral op het platteland,
om zich te profileren als anders dan en zich of te zetten tegen de nog steeds
dominante Randstad in het westen. Deze trend vinden we ook in de provincie Zeeland, waar men roept om erkenning van het eigen dialect als regionale
taal.
Binnen de categorie Minderheidstalen neemt het Fries een aparte plaats
in. Als officiele taal van de provincie Fryslan is het de voertaal van zo'n
400.000 mensen, die met elkaar een levendige culturele productie realiseren
van literatuur, theater en films. Het Fries wordt ondersteund door een actie-

ve taalpolitiek, met goede wetenschappelijke inbreng vanuit de Friese sociolingulstiek, een duidelijke aanwezigheid op het world wide web, en een ondersteuningsstructuur gericht op onderwijs en onderzoek van zowel de taal als
de cultuur. Sinds de jaren vijftig heeft het Fries geleidelijk aan steeds meer
erkenning verkregen, wat in 1989 culmineerde in een Bestuursafspraak waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid is vastgelegd van de nationale overheid en de Friese provincie. Deze Bestuursafspraak is in 2000 hernieuwd,
waarbij ook de vele verplichtingen zijn verwerkt die voortvloeien uit het eerder genoemde Europese Handvest.
Deze officiele status betekent een grote steun in de rug voor het Fries.
Dat neemt niet weg, dat veel van de beleidsruimte voor deze taal wordt
bepaald door de smalle marges van het nationale overheidsbeleid, met name
op het gebied van het onderwijs. Op middelbare scholen bijvoorbeeld wordt
het Fries enkel aangeboden als leervak, zoals andere vreemde talen (wat het
niet is), en niet als dagelijkse omgangstaal (wat het wel is). Hoger onderwijs,
voor velen de weg naar maatschappelijk en economisch succes, is enkel
beschikbaar in het Nederlands, en niet in de landelijke gebieden waar Fries
gesproken wordt. Het Nederlands heeft nog steeds een veel hogere maatschappelijke status en prestige, en zonder een goede beheersing van het
Nederlands zijn de carriere-perspectieven in Nederland nu eenmaal niet gunstig. Het gevolg hiervan is een doorgaande sterke brain drain vanuit Frysldn
naar Nederland. Traditioneel zijn er altijd al veel Friezen naar Amsterdam
getrokken. Doorgaans schakelden ze daar dan over op het Nederlands, terwij1 ze daarnaast vaak nog Fries bleven spreken in de prive-sfeer, thuis, met
vrienden en bij bezoek aan verwanten tijdens vakanties in Friesland. Exemplarisch voor deze ontwikkeling is de Friese president van de Europese Centrale Bank, Wim Duisenberg.
Als gevolg van de druk waaraan het Fries vanuit de dominant Nederlandstalige samenleving blootstaat, is er reden voor bezorgdheid over de toekomst van deze taal. Kernpunt hier is dat het Fries - net trouwens als de meeste andere taalminderheden in Europa, zoals het Euromosaic-overzicht uit
1996 heeft aangetoond - in feite geen eentalige sprekers meer heeft. Op termijn zal dit een voortgaande erosie tot gevolg hebben, wanneer steeds meer
Friezen overgaan op het Nederlands. Toch ligt het Fries met zijn 400.000
sprekers nu nog ruim boven de grens voor het overleven van een taal, die
doorgaans op 100.000 moedertaalsprekers wordt gesteld.
Europese talen
In de afgelopen twintig naar, en speciaal na de afschaffing van de interne grenzen in Europa in 1992 (Verdrag van Schengen), is er een sterke toestroom
geweest van medeburgers uit de Europese Unie (EU). Precieze cijfers zijn

hierover niet bekend, maar de categorie „Andere niet-Nederlanders" telde in
1997 in totaal 1,6 miljoen mensen. Daaronder vallen 143.000 immigranten
uit zuidelijk Europa, inclusief 30.000 Spanjaarden, 15.000 Portugezen, 33.000
Italianen en 10.000 Grieken die in Nederland wonen.
Er bestaan geen aparte cijfers voor andere Europeanen zoals Britten,
Fransen, Duitsers en Scandinaviers, en voor mensen afkomstig uit de
Europese Economische Zone. Wel wonen er tegenwoordig naar schatting
zo'n 250.000 Engelstalige „expatriates" in Nederland: bouwvakkers en
drugshandelaren uit Terland, Britse verpleegsters, vertalers, kunstenaars en
museumdirecteuren, Engelse en Amerikaanse consultants en managers, die
werken in public relations, transportbedrijven en de financiele sector of voor
Nederlandse multinationals zoals Unilever, Shell en Philips. In Amsterdam
vormen engelssprekenden tegenwoordig de grootste buitenlandse gemeenschap.
Velen in deze categorie migranten komen naar Nederland om economische en persoonlijke redenen. Noch de Europeanen noch de Amerikanen
zijn verplicht om Nederlands te leren, omdat zij - anders dan de etnische
minderheden die beneden besproken worden - niet vallen onder de Wet
Inburgering Nieuwkomers (WIN) van 1998. Bijgevolg leren zeer velen in
deze categorie geen Nederlands. De sterke aanwezigheid van Engelstaligen
versterkt enorm de druk op het Nederlands die er toch al uitgaat van het
Engels als taal van de globalisering. Veel Nederlandse multinationale bedrijven opereren al in het Engels, en willen dat de EU dit voorbeeld zo snel
mogelijk volgt. In 1985 is Engels een verplicht schoolvak geworden voor alle
Nederlandse schoolkinderen in de twee hoogste klassen van de basisschool,
en het is dus voorspelbaar dat er over dertig jaar geen eentalige Nederlanders
meer zullen zijn. De Nijmeegse taalkundige De Bot voorziet dan ook een
scenario waarbij geleidelijk aan de ene sector na de andere zal overschakelen
van Nederlands op Engels, te beginnen in handel en economie, wetenschap
en informatietechnologie, de universiteiten en academische uitgeverijen, vervolgens de entertainment-sector en de media, en ten slotte ook het onderwijs, het recht, de politiek, en het openbare leven in het algemeen.
De talen van de etnische minderheden
Behalve Europeanen trekt Nederland ook grote hoeveelheden immigranten van buiten de EU aan. De categorie etnische minderheden omvatte in
1997 ruim 1,4 miljoen mensen. Daarbinnen vinden we als eerste subcategorie
mensen uit de voormalige kolonien - 287.000 Surinamers, 95.000 mensen
van de Nederlandse Antillen en Aruba, zo'n 40.000 Molukkers en 10.000
Javanen. Vaak kennen deze vroegere onderdanen al Nederlands en mede
daardoor bereiken ze in het Nederlandse onderwijssysteem vaak betere
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resultaten dan andere nieuwkomers, zoals de economische migranten en
meer recent de vluchtelingen en asielzoekers. In deze tweede subcategorie
vinden we als grootste minderheden de Turken (280.000), de Marokkanen
(233.000, waaronder 200.000 sprekers van het Berbers), de Chinezen (90.000)
en mensen uit het voormalige Joegoslavië (60.000). Daarnaast zijn er nog talrijke kleinere minderheden van over de hele wereld, uit Eritrea, Koerdistan,
Sri Lanka, Thailand en Vietnam tot de Kaapverdische eilanden en Braziliè.
Kernstuk van het overheidsbeleid voor de minderheden is de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) uit 1998. Deze wet verplicht iedereen die niet
uit de Europese Unie, de Europese Economische Zone of de Verenigde
Staten komt om zich aan te melden voor cursussen Nederlandse taal en cultuur, waar ze zich de in Nederland heersende gewoonten, conventies en
waarden dienen eigen te maken, als voorbereiding op hun integratie in de
samenleving. Gezien de bovengenoemde aantallen nieuwkomers vereist de
realisering van dit inburgeringsprogramma een krachtige lange termijn-investering in het onderwijs-Nederlands als Tweede Taal. Er is op dit punt dringend behoefte aan verbetering van zowel de kwaliteit alsook de toegankelijkheid van deze cursussen, niet alleen binnen het reguliere onderwijssysteem
maar ook via andere kanalen zoals de openbare bibliotheken, de massamedia
en het internet.
Er is alle reden voor een dergelijke omvangrijke investering voor de
langere termijn, want de integratie van de etnische minderheden in de Nederlandse samenleving geeft reden tot grote bezorgdheid. Immers, een goede
beheersing van het Nederlands, succes in het Nederlandse onderwijssysteem
en een behoorlijk carriere-perspectief - dat zijn precies de drie kernpunten
waarop autochtone Nederlanders zich onderscheiden van de nieuwkomers in
de etnische minderheden. Vele nieuwkomers zien zich daardoor geconfronteerd met een neerwaartse spiraal van lage taalvaardigheid in het Nederlands,
gevolgd door zeer matige onderwijsresultaten, vaak ook nog op armere,
sociaal gesegregeerde scholen, en dan een hoge arbeidsuitval, met als gevolg
het ontstaan van een nieuw proletariaat, een slecht opgeleide, nauwelijks
geintegreerde, niet-Nederlandstalige onderklasse, die blootstaat aan uitbuiting en uitsluiting, en vaak is aangewezen op het illegale en criminele circuit.
Deze zorgwekkende tendensen vragen om een doelgerichte aanpak. Daarnaast zijn er overigens ook talrijke positieve ontwikkelingen te melden.
Steeds meer beginnen de etnische minderheden zichzelf te organiseren. Er is
een groot scala aan sociaal-culturele, religieuze en politieke minderhedenorganisaties, vaak met verrassende internationale connecties, zowel in Europa
als naar hun land van herkomst toe. Alle grote Nederlandse politieke partijen hebben tegenwoordig parlementsleden die uit de minderheden afkomstig zijn. De multiculturele samenleving en economie van tegenwoordig

genereren allerlei nieuw werk voor de ondernemende nieuwe Nederlanders
die behalve Nederlands nog andere talen kennen - vertalers, taaldocenten,
reisconsulenten, en journalisten die werken voor Arabische, Koerdische en
Hindi-kranten, of voor nieuwe media zoals de Turks-Nederlandse Radio en
TV, en de Migranten Televisie Amsterdam. Vele nieuwkomers leveren een
zeer waardevolle bijdrage aan de Nederlandse samenleving en cultuur, onder
andere met hun productie van wereldmuziek, hun feestdagen, en hun verrijking van de Nederlandse eetcultuur. En ondertussen voegen schrijvers zoals
Moses Isegawa, Abdelkadir Benali, Kader Abdolah en Hafid Bouazza een
^
^ van creoliserende creativiteit toe aan
di^ mensie
compleet nieuwe en zeer eigen
de moderne Nederlandse literatuur.
Nederland als veeltalige samenleving
Nederland is tegenwoordig, vooral in de stedelijke gebieden, een veeltalige
samenleving. De algemene omgangstaal is er Nederlands, met Engels als
dominante invloed van buiten, en daarnaast nog een scala aan talen van
autochtone en immigranten- minderheden. Vele sprekers van minderheidstalen, vooral de kleinere, zullen om sociale en economische redenen overgaan
op Nederlands, al zullen sommigen dat om uiteenlopende redenen misschien
niet doen. Individuele nieuwkomers zullen in meerdere of mindere mate succes hebben bij het verwerven van het Nederlands. Maar in het algemeen valt
to verwachten, dat het Nederlands de gemeenschappelijke omgangstaal zal
worden voor het verkeer tussen mensen van zeer uiteenlopende herkomst en
achtergrond.
In de loop van dit proces kunnen we een enorme toename verwachten van
tweetaligheid, waarbij het Nederlands bloot zal komen staan aan invloeden
vanuit allerlei zeer verschillende talen. In Amsterdam bijvoorbeeld is tegenwoordig meer dan 60 procent van alle schoolkinderen van huis uit niet
Nederlandstalig, en scholen waar zo'n tachtig verschillende thuistalen voorkomen, zijn geen uitzondering. Het gevolg van dit alles zal zijn een nieuw
koine-Nederlands, met allerlei nieuwe accenten en idiomen, nieuwe betekenissen en uitdrukkingen - een proces dat we al in werking kunnen zien bij de
opkomst van nieuwe taalvarieteiten zoals Smurfentaal, Nedermix en Nederengels.

Dergelijke processen van taalcontact en talige interactie - gekenmerkt
door complexe patronen van taalvermenging, code-wisseling en taalrivaliteit,
tussen de extremen van enerzijds een streng Nederlands purisme en anderzijds een onbelemmerde creolisering - zullen voor de afzienbare toekomst
blijven doorgaan, omdat de toestroom van immigranten vanuit alle windstreken naar verwachting flink zal blijven toenemen. Rond 2015 zullen de etnische minderheden naar schatting 2,4 miljoen mensen tellen, en de categorie
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Europese migranten zo'n 2 miljoen. Naast zulke aantallen verbleekt alles wat
de Nederlanders in het verleden hebben meegemaakt. Het is daarom de
hoogste tijd dat we ons realiseren dat Nederland echt een immigratieland
is geworden, en dat het nu dus - net als bijvoorbeeld Australia - ook een
weloverwogen taalpolitiek dient te ontwikkelen.
Nederlands voor iedereen?
Naar alle verwachting zal in Nederland het Nederlands blijven domineren
als de algemene omgangstaal van de Nederlanders, in de media en de politiek,
in handel en bedrijf, in het onderwijs, de sport en de literatuur. Vanuit dit
perspectief is het maar een kleine stap om te betogen - zoals bijvoorbeeld de
socioloog Paul Scheffer en de econoom Jan Pen doen - dat er voor het publieke domein maar een enkele officiele taal dient te zijn, omdat daarmee gelijke
condities geschapen worden voor alle deelnemers aan het maatschappelijk
verkeer. Dit standpunt sluit aan bij het egalitaire karakter van de Nederlandse samenleving, bij de lange traditie van assimilatie van nieuwkomers, en bij
de harde realiteit, dat mensen zonder goede beheersing van het Nederlands
weinig kans maken op sociale inpassing en economische vooruitgang. En
inmiddels is het Nederlands in 1998 met de Wet Inburgering Nieuwkomers
(WIN) al verplicht gesteld voor grote groepen nieuwkomers.
Maar de WIN, hoe belangrijk op zichzelf, is toch maar een eerste stap op
de weg naar een volwassen en goed uitgewerkte taalpolitiek. Een beleid van
enkel en alleen Nederlands is misschien in het verleden in de streng eentaligNederlandse natiestaat op zijn plaats geweest, maar kan geen adequaat antwoord geven op de complexe vragen die vastzitten aan de toenemende veeltaligheid in de steeds multiculturelere Nederlandse samenleving van vandaag.
Allerlei reele problemen in verband met de andere talen van Nederland vallen nu eenmaal buiten het bereik van zo'n eentaligheidsbeleid.
Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of - nu het Nederlands verplicht is
gesteld voor de etnische minderheden, omdat onze samenleving een algemene verkeerstaal nodig heeft - de WIN niet ook zou moeten gelden voor Europese nieuwkomers, en met name de Engelstaligen onder hen. Moeten onze
mede-Europeanen blijvend worden vrijgesteld van de verplichting om in.
Nederland Nederlands te leren - ook wanneer in de nabije toekomst Hongarije, Bulgarije en Turkije zullen toetreden tot de EU? Zo ja, wat voor ruimte
dient er dan te zijn voor het onderwijs in andere moedertalen dan het Nederlands? En hoe staat het dan met het Fries?
Als deze vragen iets duidelijk maken, dan is het wel, dat een eentaligheidsbeleid geen oplossing biedt voor dit snort sociale en linguIstische vragen. Wat bier nodig is, is een gedifferentieerde taalpolitiek die werkt, en die
een redelijk evenwicht tot stand weet te brengen tussen de uiteenlopende en

soms botsende taalrechten en -plichten die hier in het geding zijn. Een dergelijk taalbeleid kan, denk ik, het best ontwikkeld worden in het ruimere kader
van een Europees taalbeleid.
Klantvriendelijke veeltaligheid
Intussen doen we er goed aan te accepteren dat veeltaligheid tegenwoordig
een gegeven is in Nederland, en ons te realiseren dat wanneer mensen elkaars
talen niet spreken - vooral als hun gedrag, gewoonten, tradities en taboes aanzienlijk afwijken van wat Nederlanders mogelijk gewend zijn - ze vroeger of
later problemen zullen krijgen met communicatie en wederzijds begrip.
Scholen, ziekenhuizen, musea, de politie, de rechtbanken en de sociale diensten realiseren zich in toenemende mate, dat taal en communicatie cruciaal
zijn voor de uitvoering van hun taken. Het is verstandig om hier een
praktische aanpak te ontwikkelen, gericht op wat Peter Nelde noemt „klantvriendelijke veeltaligheid".
Er zijn op dit punt allerlei interessante ontwikkelingen gaande. In
•
Amsterdam Zuid Oost worden bouwvakkers aangeworven in hun eigen
talen, waaronder Papiamentu, Engels en de talen van Ghana. In Utrecht volgen politiemensen cursussen Arabisch om te kunnen communiceren met de
multiculturele gemeenschap in de wijk Lombok. De Nederlandse tv biedt
nieuwsberichten voor doyen aan in de Nederlandse Gebarentaal. De rationale overheid gebruikt in haar Cultuurnota's Fries als het gaat om Friese
kwesties. En steeds meer overheidsinformatie - bijvoorbeeld over onderwijs,
sociale regelingen, medische zorg en belastingen - wordt tegenwoordig ook
beschikbaar gesteld in Marokkaans Arabisch, Turks, Chinees en andere
talen.
Deze en dergelijke initiatieven dragen bij tot beter contact en betere
communicatie. En de vraag is nu wat daar nog meer aan verbeterd kan worden. In de allereerste plaats is er behoefte aan behoorlijke gegevens over de
sprekers van andere talen dan het Nederlands, over de lingulstische en communicatieve behoeften die zij hebben, en over de informatiebronnen, hulpmiddelen en ondersteuningsstructuren die er op dit punt bestaan. Dergelijke
centraal bijgehouden taalstatistieken zijn er op dit moment doodeenvoudig
niet.
Een tweede punt, niet minder essentieel, is dat de Nederlandse samenleving voor lange tijd behoefte zal hebben aan grote aantallen getrainde linguisten die de communicatie tussen sprekers van zeer uiteenlopende talen
kunnen helpen vergemakkelijken. Er zou een essentiele voorziening moeten
komen zoals de Language Line in Groot-Brittannie, een telefoondienst die
mensen en organisaties die vastlopen op taalproblemen helpt door ze in contact te brengen met mensen die ook de andere taal of talen meester zijn. Daar-
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naast dienen er lingdisten getraind te worden in het inventariseren en beoordelen van de groeiende veeltalige communicatiebehoeften van individuen,
gemeenschappen en organisaties. Er is hier werk te over voor vertalers en tolken, en voor taal-managers die de bestaande hulpbronnen kunnen inzetten
om te voorzien in de vele en gevarieerde taalbehoeften die er in de samenleving bestaan. Er is een adequate beloningsstructuur nodig voor de vaardigheden van mensen die twee of meer talen spreken, en ook dienen gedragscodes
en -modellen ontwikkeld en ingevoerd te worden voor de steeds veeltaliger
bevolking van scholen, gevangenissen en ziekenhuizen. Voortbouwend op
een lange traditie van effectief talenonderwijs, zal Nederland de nieuwe taaldocenten, vertalers en taaltechnologieèn moeten produceren, die kunnen
helpen om bestaande communicatiekioven te overbruggen en productief te
maken. Dit klemt te meer nu op het internet het niet-Engelse aandeel explosief aan het groeien is en het Engels er in de nabije toekomst nog slechts ongeveer de helft van zal uitmaken.
Wat hier nodig is, is een krachtige investering, voor langere tijd, in taaltraining en onderwijs, in hoogwaardige hulpmiddelen en ondersteuningsstructuren, en bovenal, in het ontwikkelen van een effectieve aanpak die
recht doet zowel aan de problemen alsook aan de grote kansen die de toenemende veeltaligheid in de moderne Nederlandse samenleving met zich
brengt.
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Van Terpstra tot
Vandenbussche
De familienamen in het Nederlandse taalgebied

Ann Marynissen
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werd geboren in Turnhout in 1963.
Studeerde aan de KU.Leuven en

ok wie niets afweet van het Nederlandse voetbal of
promoveerde in 1993 tot doctor in
nooit naar het NOS-journaal kijkt, zal, als hij de namen
de Germaanse taal- en letterkunde
Jaap Stam en Henny Stoel hoort, wel vermoeden dat deze
met een studie over „De flexie van
personen Nederlanders zijn. Op grond van hun familiehet substantief in het 13de-eeuwse
naam moeten Bavo Claes, Martine Tanghe (VRT-journalis- ambtelijke Middelnederlands. Een
ten) en Gert Verheyen (voetballer) haast wel Vlamingen zijn.
taalgeografische studie" (uitgegeven
Niet alleen weten we intuitief welke familienamen we ten
in 1996). Is universitair hoofddocent
noorden resp. ten zuiden van de staatsgrens tussen Belgie en
voor Nederlandse taalkunde aan de
Nederland moeten lokaliseren, maar we kunnen de namen
universiteit van Keulen. Publiceerde
nog verder differentieren per regio. Voor een Limburger
verder o.a. „De atlas van familieklinken familienamen die eindigen op -en, by. Rutten, Bolnamen in het Nederlandse taalgelen, Cleeren, Swinnen e.d., vertrouwd in de oren. Typisch
bied" (1995) en „De weerspiegeling
West-Vlaamse familienamen zijn by. Verstraete, Bekaert,
van dialecten in familienamen"
De Wulf Florizoone, Vandenbussche enz. Een Nederlander
(samen met o.a. V de Tier, 2001).
met Friese voorouders herken je aan zijn naam op -stra, Adres: Hof ter Eikenlaan 8,
by. Dijkstra, Terpstra, Zijlstra, terwijl iemand die Ter Haar,
B-3020 Winksele
Ter Horst of Ten Hove heet, naar alle waarschijnlijkheid uit
de provincie Overijssel afkomstig is.
Daarmee heb ik een belangrijk kenmerk van de Nederlandse familienamen
aangegeven: hun streekgebondenheid. Die regionale eigenheid betreft enerzijds
de lexicale motivering van de namen (d.w.z. het aantal patroniemen/metroniemen, beroepsnamen, eigenschapsnamen en herkomstnamen verschilt per
streek) en anderzijds verschillende aspecten van hun vorm: spelling, uitspraak,
morfologische opbouw, lexicale basis. Beide aspecten vormen de kern van de
discipline „familienamengeografie": het onderzoek van de ruimtelijke verdeling van types familienamen. Vanuit een geografische invalshoek worden structurele verschillen en overeenkomsten in de Nederlandse familienamen beschreven en ge1nterpreteerd, met als doel het talige systeem dat achter de rijk
gevarieerde Nederlandse familienamenvoorraad schuilgaat, bloot to leggen.
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Kaart met de verspreiding van de naam Ten Hove in Nederland.

Verspreiding van individuele familienamen
Voor mijn onderzoek maak ik dankbaar gebruik van een computerprogramma waarmee in een oogwenk een naamkaart met de geografische verspreiding
van elke Belgische en Nederlandse familienaam kan worden getekend.(1) Als
bronmateriaal gebruik ik voor Belgie een bestand waarin de familienamen
van alle inwoners van Belgie gekoppeld zijn aan hun woonplaats en hun aantal. De gegevens zijn afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Ze geven de situatie weer op 31 december 1997. Dit bestand bevat 316.295
verschillende namen. Voor Nederland beschik ik over een gelijksoortig
bestand met de familienamen van alle Nederlandse telefoonabonnees anno
1993, vanaf twee vermeldingen van een naam in een gemeente. Dit bestand
telt in totaal 105.789 verschillende familienamen.
Met het computerprogramma kan de verspreiding van een naam worden
opgeroepen: in dat geval ontstaat een verspreidingskaart waarop de gemeen-

ten waar de naam voorkomt, worden ingekleurd: hoe donkerder de tint, hoe
frequenter de naam er is.
Hoewel het karteren van individuele namen niet de eigenlijke doelstelling
is van mijn linguIstisch georienteerd onderzoek, volgen uit deze voorstellingswijze, bij het grote publiek erg populair, een aantal interessante gevolgtrekkingen.
Honkvaste Vlaming, verhuizende Nederlander
Bij het karteren van afzonderlijke namen in Belgie komt een stereotiep kaartbeeld te voorschijn: het merendeel van de familienamen komt geconcentreerd voor in een kerngebied, waar de bakermat van de naam ligt, en dat vervolgens uitdijt naar de wijdere omgeving, waar de frequentie van de naam
afneemt. De \naming is een honkvast wezen: hij blijft bij voorkeur wonen in
zijn geboortestreek. Toch zijn van elke naam wel naamdragers te vinden buiten het oorsprongsgebied. Zo oefenen de grote steden onmiskenbaar een
bepaalde aantrekkingskracht uit. Maar de uitgewekenen worden in hun nieuwe woonplaats doorgaans niet meteen zeer talrijk, zodat de meeste naamkaarten een homogeen verspreidingsbeeld behouden.
De Nederlanders blijken wat vaker verhuisd te zijn dan de Viamingen: op
de kaarten met de verspreiding van een naam in Nederland tekent zich doorgaans eveneens een kerngebied of met een opvallende concentratie van de
naam, maar er is meer migratie zichtbaar, in de eerste plaats naar de Randstad
Holland, in mindere mate ook naar andere streken in Nederland.
Frequente familienamen nemen toe, zeldzame sterven uit
Als je niet weet hoe iemand heet en je wilt een gokje wagen naar zijn familienaam, dan maak je in Belgie met de namen Peeters (33.273 naamdragers) en.
Janssens (31.529 naamdragers) de meeste kans om het bij het rechte eind te hebben. In Nederland staan de namen van de telefoonabonnees De Jong (36.989
naamdragers), Jansen (32.934 naamdragers) en De Vries (31.868 naamdragers)
aan de top van de rangschikking naar frequentie. En het ziet er niet naar uit dat
hun aantal zal afnemen, integendeel. Doordat deze, evenals andere frequente
namen, nu al zoveel vertegenwoordigers hebben, hebben zij ook de meeste
kansen om doorgegeven te worden aan een nieuwe generatie naamdragers.
De familienamen die nu al weinig talrijk vertegenwoordigd zijn, dreigen
daarentegen in even snel tempo te verdwijnen. De gewoonte, lange tijd
(Nederland) of nog altijd (Belgie) tegelijk wet, om de familienaam enkel langs
de mannelijke lijn over te dragen, en het feit dat de gezinnen de laatste decennia steeds kleiner zijn geworden, leiden op termijn tot een verschraling van
ons namenpatrimonium. Een rekensommetje leert dat 53% van de familienamen in Belgie in 1997 slechts een, twee of drie naamdragers telde: een groot

deel daarvan zal over een of twee generaties uitgestorven zijn. Dit is om twee
redenen minder dramatisch dan het op het eerste gezicht lijkt: ten eerste zitten in het Belgische namenbestand vele namen met een afwijkende spelling.
De naam Dolleslaegers by. telt nog slechts 8 dragers, maar de gebruikelijkere
variant Olieslagers is met 156 naamdragers niet meteen bedreigd. Ten tweede
bevat het namenbestand, de facto de namenlijst van al wie in Belgie woont,
ook een groot aantal namen van buitenlanders (inclusief Nederlanders), wier
namen in hun oorsprongsland niet met uitsterven bedreigd zijn, maar wel
curiositeiten zijn in de Belgische context.
Het verdwijningsproces, statistisch beschouwd hoe dan ook een tendens,
zou kunnen worden afgeremd door de familienamen ook overdraagbaar te
maken via de moeder, zoals in Nederland onlangs wettelijk mogelijk werd.
Indien de moeder een zeldzame familienaam heeft, zou het paar ervoor kunnen opteren haar naam aan het nageslacht te geven. Een suggestie voor aanstaande ouders?
Atlas van familienarnen
Het is met het programma ook mogelijk om variabelenkaarten te tekenen
waarop een groep familienamen met een bepaald kenmerk in zijn geheel
wordt afgezet tegenover een andere groep namen. De contrasterende types
familienamen en hun frequentie worden voorgesteld door middel van in
grootte varierende symbolen. Op dit type kaarten, samengebracht en becommentarieerd in een atlas, worden de naamgeografische grenzen binnen het
Nederlandse taalgebied zichtbaar. Ik bespreek enkele voorbeelden van markante geografische tegenstellingen op het gebied van de spelling, de morfologie, de klanken en de lexicale oorsprong van de familienamen.
Tegenstellingen in de spelling
De rijksgrens tussen Belgie en Nederland vormt in de meeste gevallen geen
naamgeografische grens, maar voor een aspect is ze dat duidelijk wel: voor de
spelling van de familienamen. De spelling van de Belgische namen oogt veel
archaischer dan de schrijfwijze van hun Nederlandse tegenhangers. In
naamparen als Cuypers/Kuiper, Van ajck/Van Dijk, Claessen/Klaassen, De
Graef/De Graaf, Windenberghe/Van den Berg, Somers/Zomer, De Craecker/De
Kraker e.d. zal men zonder moeite de eerste naam als de Belgische, de tweede
als de Nederlandse schrijfvariant bestempelen. De grens tussen de spellingen
c/k, uy/utj, ck/k, ae/aa, gh/g s/z enz. in familienamen valt in grote mate
samen met de rijksgrens. De Noord-Brabantse familie Verheijen zal in de
Antwerpse Noorderkempen met de naam Verheyen door het leven gaan.
Deze systematische Belgisch-Nederlandse spellingverschillen zijn toe te
schrijven aan administratieve maatregelen die met een tijdsverschil van zestien

jaar zijn genomen. De spelling van de Belgische familienamen is vastgelegd
door de Fransen in 1795, op een ogenblik dat de zuidelijke schrijftaal nog heel
wat regionalismen bevatte, die dan ook in de spelling van de familienamen
bewaard zijn. In Nederland, dat later onder het Franse bewind is gekomen dan
Belgie, kwam de verplichting om een vaste familienaam to laten registreren pas
in 1811. In Nederland was intussen in 1804 de spelling Siegenbeek ingevoerd,
waarmee de spelling van het Nederlands voor het eerst genormeerd werd. Voor
de schrijfwijze van de familienamen richtte men zich naar de spellingregels van
Siegenbeek; om die reden sluit de spelling van de Nederlandse familienamen
vrij goed aan bij de spelling van de standaardtaal nu.
In Nederlands Limburg, dat als gevolg van zijn politieke geschiedenis
minder is beInvloed door de officiele noordelijke spelling, treedt een vermenging van de Belgische en Nederlandse schrijfwijzen op.
Morfologische contrasten
Iedere eigennaam bevat een grondwoord dat oorspronkelijk een soortnaam
was. Met die soortnaam kon op verschillende manieren een familienaam
worden gevormd. Een voorbeeld: de talrijke familienamen die het grondwoord dekker („persoon die riet- en leidaken maakte") bevatten, zijn morfo-

logisch te herleiden tot vier types: de-dekker (lidwoord in de nominatief +
grondwoord), den-dekker (lidwoord in de accusatief + grondwoord), dekker-s
(grondwoord + genitiefuitgang -s) en dekker (grondwoord). Deze vier types
zijn niet willekeurig verspreid over het Nederlandse taalgebied, maar zijn
streekgebonden (zie kaart: „dekker" in familienamen). Het type dekker
domineert in de noordelijke helft van het taalgebied, het type met de genitiefuitgang is autochtoon in het zuidoosten ervan en het type met het lidwoord is oorspronkelijk in het zuidwesten van ons taalgebied. Het lidwoordtype kan nog worden onderverdeeld in een de-vorm, die homogeen verspreid
is in Oost- en West-Vlaanderen, en een den-vorm, die in Zuid-Holland en het
Rivierengebied naast andere vormen optreedt.
Een soortgelijke globale driedeling in het taalgebied komt ook bij andere
beroepsnamen tot uiting (bv. familienamen gevormd met bakker, visser, molder, smid enz.) en keert in grote lijnen ook terug in de categorie van de eigenschapsnamen (bv. familienamen De Jong(e)/Jongen/Jong) (zie Marynissen
1995) en de groep van de diernamen (bv. familienamen Dehaen(e)/Saenen/Haan) (zie MARYNISSEN 1999). Naarmate de geografische verspreiding
van dergelijke naampatronen op tal van parallelle naamkaarten bevestigd
wordt, neemt de indeling van het taalgebied in een aantal regio's met structureel verschillende naamtypes steeds duidelijker vormen aan. De gevonden
naamgeografische grenzen gaan terug op oude breuklijnen in het Nederlandse
taallandschap.
Klankvariatie
De moderne familienamen vertonen ook heel wat variatie op het gebied van
de klanken. De familienamen Koster, Custers, Ceusters en Cuysters gaan alle
vier terug op het woord voor „koster". De namen Bakker en Beckers verwijzen beide naar een eerste naamdrager die van beroep bakker was. Andere
voorbeelden van verwante naamvormen waarbij de klinker varieert, zijn: De
Hertogh/Den Hartog, Krol/Krul, Koning/De Ceuninck, De Vlaminck/V1eminckx, Broers/Gebruers, Smit/Smets/Smeets, Wouters/Wolters/Walter(s),
Mertens/Martens/Meertens/Maertens, enz.
Deze klankvariatie is te verklaren uit de nauwe band tussen dialecten en
familienamen. In de eeuwen waarin onze familienamen zijn gevormd, was er
nog geen Nederlandse standaardtaal, maar bestond het Nederlands uit een
conglomeraat van dialecten. Bij de familienaamvorming kwamen elementen
uit de dialecten in de namen terecht. De soortnaam „bakker" by. had in de
dialecten twee klankvarianten: bakker en bekker. In de regio's waar men bakker zei, werd deze klinker op de familienamen overgedragen: Bakker, De Backer. In gebieden waar men het in het dialect over een bekker had, ontstonden
de familienamen Bekker, Beckers, De Becker, Bekkering.

De klankgrenzen in de moderne dialecten stemmen meestal vrij goed
overeen met de grenzen van de klinkervariatie bij de overeenkomstige familienamen, maar ze zijn er niet noodzakelijk een exacte afspiegeling van. Ten
eerste konden de familienamen sinds hun fixering in de Franse tijd niet meer
veranderen, terwijl de dialecten, mondelinge vormen van taal, verder konden
evolueren. Ten tweede blijken, vooral dan in Nederland, bij de fixering van
namen een aantal dialectische eigenaardigheden uit de naamvormen to zijn
weggewerkt.
Lexicale variatie
De moderne familienamen vertonen ten slotte streekgebonden lexicale variatie. Anders dan in het Standaardnederlands heeft ieder dialect zijn eigen,
typische woordenschat. Die dialectwoorden zijn deels bewaard in de familienamen. Uit de verspreiding van de familienamen blijkt by. dat er voor het
begrip „kleermaker" vier regionale woorden in gebruik zijn geweest: naaier
(familienamen Denayer, Denaeyer e.d.), sutter (familienamen De nutter, Sutter,
De Sitter e.d.), snijder (familienamen Snijers, Snieders e.d.) en schreuder (familienamen Schreurs, Schreuder e.d.).
De familienamen weerspiegelen de oudere woordenschat van het Nederlands. De soortnamen die zij bevatten, werden gebruikt op het ogenblik dat
de familienamen ontstonden, maar kunnen uit de hedendaagse woordenschat verdwenen zijn. Zo is de benaming voor het verdwenen beroep „olieslager" bewaard in de familienamen Slagmulder/Olieslagers. De ruimtelijke
verdeling van de lexicale varianten kan ook in de loop der eeuwen gewijzigd
zijn. De verspreiding van de familienamen die teruggaan op het slagersberoep
by. Beenhouwer/Vleeshouwer/Slegers/Slachter, stemt niet (meer) overeen met
de huidige verspreiding van deze woorden in het taalgebied.
Over de samenhang tussen dialecten en familienamen verscheen onlangs
het volgende boek:
Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen, onder
redactie van V. De Tier en A. Marynissen m.m.v. H. Brok, Stichting Nederlandse Dialecten. Het dialectenboek 6, Groesbeek, 2001, 416 p.
Noot:

(1) Dit grafische programma is in 1990 ontwikkeld door Paul Bijnens en nadien herhaaldelijk door hem aangepast.
Literatuur:
A. MARYNISSEN,

„De atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied", in: Handelingen van de Koninkli j-

ke Commissie voor Toponymie & Dialectologie 67 (1995), pp. 139-171.

„Den Uyl, Snoeckx, De Leeuw, Haan, Kikkert en varianten: over benamingen van dieren in de
Nederlandse familienamen", in: V. DE TIER & S. REKER (red.), Het dialectenboek 5. In vergelijking met dieren.
Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998). Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 1999, pp. 11-35.
A. MARYNISSEN,
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Andre Volten, „Sculptuur", Stationsplein, Lelystad, 1984-1990, gelakt staal, 2200 x 500 cm.

Andre Volten en
de muziek van de ruimte

Jose Boyens
Neerlandica en kunsthistorica.

W aarschijnlijk is er onder de bekende Nederlandse

Publiceerde „Oscar Jespers, zijn
beeldhouwwerk met een overzicht

van de tekeningen" (een bewerking
beeldhouwers niemand te vinden waarvan zo'n groot deel
van haar proefschrift, 1982), drie
van het oeuvre bestaat uit beelden voor de openbare ruimte
boeken over negenentwintig
als Andre Volten. In het circuit van de tentoonstellingen in
Nederlandse beeldhouwers, w. o.
galerieen en de grote veilingen valt zijn werk dan ook nauwelijks aan te treffen. Niet zonder besef van zijn plaats „Ruimte in het beeld" (1991) , „De
genesis van Bezette stad: '1k spreek
onder de Nederlandse beeldhouwers die sculpturen ontmet de mannen en regel alles wel'"
wierpen voor de openbare ruimte, schreef hij in 1998 „Ik
(1996), brieven van Oscar Jespers
was nog jong, en zeker in Nederland een van de weinige, zo
aan Paul van Ostaijen en „Leo de
niet de enige, industriegerichte kunstenaar." (1)
Vries, beelden" (1998).
Volten werd in 1925 in Andijk (Noord-Holland aan het
Adres: Hogewaldseweg 33,
IJsselmeer) geboren als zoon van een arme, onafhankelijk
NL-6562 KR Groesbeek
denkende, anarchistische Zuiderzeevisser en een principiele maar milde moeder. Zijn opleiding als beeldhouwer verwierf hij in de praktijk: hij werd in 1953 stagiaire bij de
Nederlandse Droogdok en Scheepsbouw Maatschappij in AmsterdamNoord, waarvan hij de imponerende kranen kon zien vanuit zijn atelier. In de
volksmond heette deze kortweg „de Dok". In plaats van de voorgenomen zes
weken van de spoedcursus bleef hij er vier jaar. Hij leerde er lassen en maakte er zijn eigen I-, H- en T-balken als ruimtelijk constructiemateriaal. Tot hij
ontdekte dat de staalindustrie deze vanwege hun doelmatige eigenschappen
in alle afmetingen vervaardigde. Oorspronkelijk hoopte hij dat hij zijn
reliefs, die hij tot dan toe veelal in hout had vervaardigd, gayer zou kunnen
maken wanneer hij ze in staal zou uitvoeren en zou kunnen lassen. Hij verwachtte zich dan meer met hun „ruimtelijke betrekkingen bezig te kunnen
houden." (2)
Toegespitst op deze ruimtelijke betrekkingen is het beeld dat hij in 1965
in H-balken ontwierp voor Mariahoeve, een nieuwbouwwijk in Den Haag.
Deze sculptuur in gelakt staal, 1080 cm hoog, rust op een been en waaiert

geleidelijk aan steeds breder uit, tot ze tot voltooiing komt waar twee H-balken contact maken met het luchtruim. Wie het werk ziet, krijgt een associatie met een groeiend organisme als een boom.
Andere opdrachten volgden: voor Sloterplas (1965), voor Schiphol
(1967), voor instellingen en bedrijven, gemeenten en de rijksoverheid. Volten
verdiepte zich intensief in iedere nieuwe ruimtelijke situatie die met een
opdracht verbonden was. Hein van Haaren, die zich evenals Rudi Oxenaar
bezighield met zijn werk, schrijft over hem in een recente monografie, Andre
Volten, beelden voor de eigen ruimte, beelden voor de openbare ruimte: „Karakteristiek voor Volten als opdrachtnemer is, dat hij meestal zelf de hoofdrol
vervult in het formuleren van de uitgangspunten voor hetgeen er van hem
verwacht kan en mag worden. Zowel voor de onervaren als de ervaren
opdrachtgever is dat inhoudelijk optreden vaak welkom. (...) Het gevolg van
de manier waarop Volten een opdracht aanneemt, in feite is het een vorm van
sturen, is dat de meeste van zijn opdrachten in korte tijd gerealiseerd worden.
Ongeacht de omvang van het project, is de doorloop van ontwerp tot realisatie meestal in twee jaar tijd bekeken." (3)
Ook de moeilijke opdracht voor het nieuwe stadhuis in Eindhoven
bracht Volten in 1969 in korte tijd tot een goed einde; het resultaat werd
spraakmakend. Hij maakte er gebruik van dunne, geslepen roestvrije stalen
platen van 100 x 100 cm. Ze werden gewalst, waardoor ze licht gingen buigen.
Van dit gevolg van de bewerking maakte Volten een creatief gebruik: de platen werden opgehangen in de entreehal, boven de brede trap en op de eerste
verdieping naar de burgerzaal als elementen die de bezoekers begeleiden;
doordat ze zowel bol als hol werden opgehangen, ontstond een levendig
effect van lichtopname en weerkaatsing. Aan deze activiteit nemen in totaal
vijftien honderd platen deel, die op verschillende niveaus, ook onder en
boven elkaar, zijn opgehangen. Hun aanwezigheid is bepalend voor het ervaren van de ruimte. Voor Volten krijgt „de ruimte pas gestalte wanneer er ook
nog mensen in gaan lopen." (4)
De opdracht in Eindhoven werd als een van zijn eerste werken uitgevoerd
in roestvrij (eigenlijk: roestvast) staal, het materiaal waarin Volten hierna bij
voorkeur zijn ontwerpen zou laten realiseren. De precisie in de afwerking
waarnaar hij streefde - daarom had hij indertijd leren lassen - is bij roestvast
staal heel hoog. Onduidelijkheden of vaagheden krijgen er geen kans: daarmee valt een ontwerper door de mand. Toch bleef Volten voor opdrachten
ook andere materialen toepassen wanneer de situatie dit vroeg, zoals gelakt
staal, cor-ten-staal, brons, hout en steen of een combinatie van materialen.
Wanneer hij steen koos, was dit bij voorkeur graniet: de hardste steensoort
die de grootste precisie in de vorm garandeert.
Als hij een ontwerpje schetst, is dit in het prilste stadium een potlood-

Andre Volten, „Zuil", 1970,
roestvrij staal, 850 cm, beeldentuin
Kraller-Muller Museum, Otterlo.

krabbel op papier; daar worden al gauw berekeningen bijgeschreven. Een volgend stadium is een driedimensionale uitvoering, bijvoorbeeld in messing,
een schaalmodel. Van veel opdrachten die later werden uitgevoerd, bezit
Volten nog dit intieme model, dat, goudglanzend, deel uitmaakt van zijn
priveverzameling. In 2000 werd een keuze daaruit geexposeerd in het
Kr011er-Muller Museum in Otterlo.
De muziek van de ruimte
In de tuin van het Kr011er-Muller Museum staat een Zuil van 850 cm hoog in
roestvrij staal (1970); deze werd niet ontworpen voor die ruimte. Tegen de
alom groene omgeving tekent zijn bescheiden beweging zich helder af. Vrij
laag veroorzaken geringe horizontale verschuivingen een zijwaartse beweging van de cilinder, die zich weer spoedig herstelt, waarna de kolom precies
boven het grondvlak met grote zekerheid verder kaarsrecht oprijst. De beweging van Zuil „rechtvaardigt de niet-beweging", formuleert Volten zorgvuldig en filosofisch; „er zit een veranderlijke afstandelijkheid in." (5)
Over zijn opdrachten merkt hij op dat hij zijn „gestalten van dat moment
niet zomaar terzijde kan schuiven. Als ze een volgend moment komen, maak
ik iets anders. Sommige beelden heb ik net gemaakt v6Ordat ze als opdracht
geformuleerd zijn." (6)
De opdracht voor het Conferentie- en theatercentrum Rosengarten in
Mannheim - na een besloten prijsvraag - sluit in 1973-'74 in zijn algemene
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Andre Volten, Sculpturale vormgeving bij het Conferentie- en theatercentrum Rosengarten,
Mannheim, 1973-'74, roestvrij staal, 25 cilinders van 240 cm, 21 zitelementen van 40 of 70 cm,
e'en zuil van 540 cm.

vorm inderdaad aan bij de Zuil in de beeldentuin van Otterlo. De luchtverversingsinstallatie van Rosengarten beyond zich niet, zoals gebruikelijk, op
het dak, maar op straatniveau. Voor dit „storend" element ontwierp Volten
vijfentwintig cilinders in roestvrij staal van 240 cm hoog, een rij van twaalf en
een van dertien, die V-vormig uiteenwijkt. De ruimte ertussen, die de blik
naar zich toezuigt, verbindt de voor Mannheim belangrijke Berliner Strasse
met een imposante watertoren in het hart van de stad. Het tot stand brengen
van deze verbinding ervoer Volten als een ethische opgave.
Doordat hij elders op het plein eenentwintig zitelementen plaatste van
40 of 70 cm hoog en met een hoge geknikte cilinder van 540 cm de ingang
accentueerde, kreeg het hele plein vorm in een hierarchische structuur. Alle
elementen hebben dezelfde diameter van 70 cm, ze hebben een eendere
diagonale stand en zijn vervaardigd uit hetzelfde glanzende roestvrij staal.
Het is niet vreemd dat Andre Volten over dit harmonisch samengaan spreekt
van „de muziek van de ruimte waar een ding in staat." (7) De ruimte waarmee hij werkt als met een materiaal, precies als de eerste constructivisten in
Moskou aan het begin van de twintigste eeuw.
Componist en dirigent
Kwam in Mannheim de muziek van de ruimte unisono tot stand, op het Jaarbeursplein in Utrecht is, met verschillende materialen, eerder sprake van
meerstemmigheid. Als orientatiepunt voor de automobilisten staat daar een

lichtzuil van 28 meter hoog. Overdag valt zijn oranje en pruisisch-blauw in
het oog, 's nachts de inwendige verlichting, die door het roestvrij staal wordt
weerkaatst. De luifel, eenenvijftig en een halve meter lang, begrenst het parkeerterrein waar de automobilist zijn ticket haalt en afrekent.
Verderop vormen twee bogen van basaltlava, een steensoort even hard als
graniet, met hun diameter van twaalf meter, hun opklimmende vorm en versmalling, een uitnodigend centrum, waar mensen zitten uit te rusten of hun
boterham op te eten. De warmte van de Steen vindt een tegenwicht in de conciesheid van de cirkel.
Bij de cirkel van basaltlava bevinden zich zes grote bronzen bogen, waarin de cirkel gedeeltelijk terugkeert. Volwassenen kunnen er royaal onderdoor
lopen. Deze bogen worden twee aan twee gepresenteerd, ieder op een zo
andere wijze, dat de kijker de overtuiging krijgt, dat Volten uit een menigvuldigheid van mogelijkheden de meest boeiende samenklank heeft gekozen.
Hoe indrukwekkend hun maat ook is - voor voetgangers, automobilisten en
treinreizigers - ze zijn toch speels gecombineerd. In overeenstemming met de
op hun zijkant geplaatste bogen van basaltlava versmallen ook deze bogen
naar een kant. In harmonie met de warmte van de natuursteen straalt ook het
brons warmte uit, in tegenstelling tot de luifel en de lichtzuil.
De vergelijking met de muzikale compositie past Volten ook op zichzelf
toe, als hij zegt: „Ik ben in deze gevallen componist en dirigent. En ik werk
altijd met dezelfde orkesten en dezelfde solisten. We weten allebei waar de
knelpunten liggen." (8) Zijn orkest, de medewerkers van het constructiebedrijf, kent zijn eisenpakket, dat misschien wel eens overdreven kan zijn,
maar, naar hij meent, nooit onredelijk.
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Een stalen lasso
Op het Stationsplein in Lelystad zijn er heel wat objecten die de aandacht
vragen: lichtmasten, een telefooncel, een reclamebord, vlaggenstok, fietsenrek, brievenbus, bloembakken, stoelen, afvalbakken... De kleuren rood en
blauw, die ook in de gevel van het station te vinden zijn, domineren, waardoor er een gestructureerd geheel ontstaat.
Toen Andre Volten gevraagd werd hier een teken op te richten, overwoog
hij dat bij zoveel accenten van vorm en kleur het teken eenvoudig moest zijn.
Vanwege de ruimtelijke verhoudingen en het drukke verkeer was een grote
hoogte gewenst en ook een aanzienlijke breedte. Na veel berekeningen werd
de hoogte van het goedgekeurde ontwerp bepaald op tweeentwintig meter.
Waarschijnlijk overwoog Volten ook dat de kleur van het teken niet mocht
terugkeren in het aanwezige pleinmeubilair, omdat het anders opgevat zou
kunnen worden als een onderdeel daarvan. Dat hield in: een neutrale kleurkeuze. Vorm en maat moesten volstaan.

De Sculptuur (zie p. 740) in gelakt staal heeft een vierkant grondvlak.
Betrekkelijk laag begint een beweging, net als bij de ronde Zuil van het
Kr011er-Muller Museum. Maar zo minimaal als de beweging is in Otterlo,
zo royaal bemeten is in Lelystad de beweging van de stalen lasso. De overeenkomst tussen beide werken is dat de beweging terugkeert bij het uitgangspunt. Want ook in Lelystad wijst het teken feilloos verticaal naar het
luchtruim precies boven het grondvlak. In het hart van de Sculptuur is de
tegenbeweging van de lasso zuiver horizontaal. Wie ter plekke de voorste lijn
van het vierkant grondvlak, rondlopend, met de ogen blijft volgen, komt aan
de achterkant uit op het hoogste punt. Ook het meetkundig denken kan tot
deze bevinding komen. De Sculptuur van Lelystad neemt in zijn strenge
zwier vierkant en cirkel op, rond en recht, verticaal en horizontaal. Dat
teken van welkom en van afscheid mag een principium mathematicae lijken,
overheersend blijft de zekerheid van de maat en het elan, de grootheid van het
gebaar. Anders gezegd: de artistieke kwaliteit.
Het verbond van land en water
Sinds 1950 woont Andre Volten in Amsterdam-Noord. Sinds dat jaar kon hij
vanuit zijn atelier de activiteiten waarnemen van „de Dok". Van het clubhuis
van de buurt had hij de bovenverdieping kunnen huren als atelier; later ging
hij er wonen. Toen de huizen rondom gesloopt werden om plaats te maken
voor een industriegebied, bleef hij zijn recht verdedigen om daar te wonen.
„Een industrieel-georienteerd kunstenaar hoort in een industriegebied", zo
luidde zijn stelling. (9) Uiteindelijk trok hij aan het langste eind. Nu woont
hij boven; beneden ontwerpt hij zijn modellen en vervaardigt hij zijn
maquettes.
Toen Volten de zeventig naderde, zocht een aantal mensen contact met
de deelgemeente Amsterdam-Noord. De percentageregeling van een procent van de kosten van een nieuwe brug kon een startkapitaal vormen voor
een sculptuur in de buurt. Volten zocht de plek uit en begon te ontwerpen.
Hoewel de sculptuur gewoonlijk aangeduid wordt als Beeld voor de IJ-oever
(1995-'96) verwijst de kunstenaar er ook herhaaldelijk naar als „Beeld
voor Amsterdam-Noord". Voor hem is Amsterdam-Noord een achtergesteld
gebied. (10)
De dichter Bert Schierbeek voerde in 1996 deze 1550 cm hoge sculptuur
van gelakt en roestvrij staal sprekend op in het korte vers „Stalen stilte",
waarin hij o.m. schrijft:
„mijn voeten
half in het water
half op het land". (11)

Andre Volten, „Beeld voor de
IJ-oever", Amsterdam, 1995-'96,
gelakt en roestvrij staal,
1550 x 500 x 360 cm .

Hoewel Volten huiverig is voor symboliek, zegt deze zoon van een
Zuiderzeevisser: „Ik heb met het water geleefd. Er is overeenkomst tussen
mijn situatie en die van Amsterdam-Noord. (...) Ik wou ook op de grens van
water en land werken." (12) (Vandaar dat hij de stek van zijn atelier met
zoveel koppigheid verdedigde.) Om deze verbondenheid van land en water
aan te duiden grijpen twee roestvrijstalen schakels met een bereik van ongeveer vijf meter voorgoed in elkaar. Ook wie niets van de achtergrond van de
sculptuur weet, bespeurt de betekenis die hier wordt uitgedragen.
Net als in Lelystad is de schaal van Beeld voor de IJ-oever berekend op de
ruimtelijke situatie en net als de sculptuur uit 1990 overtuigt die aan het IJ op
overweldigende wijze. In Lelystad keert de expansie bezonnen terug naar
haar uitgangspunt. Beeld voor de IJ-oever is niet middelpuntvliedend maar
geserreerd, vol ingehouden kracht. Deze is te danken aan de heldere plastiek.
Maar het is het onophoudelijk bewegende water dat de sculptuur met zijn
glanzende roestvrij stalen vormen een lyrische verrukking verleent. Dit is
geen buiten-sculpturale toevoeging. Want Volten, die sinds 1956 werken ontwerpt voor het openbare domein, denkt vanuit de muziek van de specifieke
ruimte.
Om niet uit de band te springen
Wanneer we het oeuvre van Andre Volten overzien - waarvan hier maar een
klein deel wordt belicht - valt het op dat de mathematica er een belangrijke

plaats inneemt. In het begin vervaardigde hij I-, H- en T-balken en construeerde daarmee zijn beelden. De opdracht voor het stadhuis in Eindhoven
bracht eer aan het vierkant. De Zuil in de beeldentuin van het KrOiler-Milller Museum en het gevarieerde ontwerp voor het Conferentie- en theatercentrum Rosengarten in Mannheim deed dit aan de cilinder. Op het Jaarbeursplein in Utrecht krijgt zowel de rechte lijn als de cirkel erkenning. Ook in
Lelystad en in Beeld voor de IJ-oever zijn deze twee gecombineerd.
Zoekt de man die een schaakbord ontwierp waarop hij dagelijks langdurig vraagstukken oplost, houvast bij de mathematica en bij vaste spelregels?
Of bewondert hij de perfectie van het vierkant en de volmaaktheid van de
cirkel? En hoe valt deze orientatie te rijmen met de opmerking van Rudi
Oxenaar in de aan hem gewijde monografie dat hij een „emotionele, intditieve benadering" heeft van de artistieke opgave? (13)
Vooreerst valt te bedenken dat het vierkant, de kubus, de cirkel, de cilinder en de bol, die alle in Voltens werk voorkomen, de natuurlijke producten
zijn van de metaalindustrie. Gevraagd of zijn levenslange preoccupatie met
deze vormen een gevolg was van de mogelijkheden - en beperkingen - van wat
de metaalindustrie vermag Of van bewondering voor deze ieder op zich volmaakte vormen, antwoordde Volten: „Beide. Dat zijn oervormen, die door
ons alien herkend worden. Ze behoren aan alien toe. Maar ze zijn ook van
een grote schoonheid." (14)
En de „emotionele, intditieve benadering" die Oxenaar hem toeschrijft?
Daarop antwoordt de zoon van een anarchist zacht: „Ik heb het rechthoekige en rechtlijnige nodig om niet uit de band te springen."
Noten:
(1) Missive voor de deelgemeente Amsterdam-Noord, „We zijn wat we waren en worden", geciteerd door
HEIN VAN HAAREN in Andre Volten, beelden voor de eigen ruimte, beelden voor de openbare ruimte, Rotterdam
2000, N.A.i., p. 55. Het zorgvuldig vormgegeven boek telt 136 p. met Nederlandse en Engelse tekst van RUDI
OXENAAR en HEIN VAN HAAREN, en tientallen foto's in zwart-wit en in kleur. Formaat: 30 x 23 cm, fl. 69,50,
ISBN-nr. 90 5662 151 3. Naar dit boek wordt verder verwezen als Andre Volten 2000.
(2) Mededeling aan de auteur op 2 augustus 2000 in zijn atelier in Amsterdam-Noord; het interview werd
opgenomen op cassetteband.
(3) In Andre Volten 2000, p. 69.
(4) Mededeling op 2 augustus 2000. Er zijn in 2000 in Eindhoven concrete plannen voor het verbouwen van
het stadhuis; de gemeente heeft daarvoor Volten om advies gevraagd.
(5) Zie noot 2.
(6) Zie noot 2.
(7) Zie noot 2.
(8) Zie noot 2.
(9) In Andre Volten 2000 geciteerd door HEIN VAN HAAREN op p. 55; citaat uit de in noot 1 genoemde missive.
(10) Zie noot 2.
(11) Andre Volten, 2000, p. 25.
(12) Zie noot 2.
(13) Andre Volten, 2000, p. 47.
(14) Zie noot 2.
Copyrights foto's: Jan Blom, Lelystad (5), Capi-Lux (2), Peter Cox, Eindhoven (1), Cor van Weele (3), Hans
van den Bogaard, Amsterdam (4), TSP, Amsterdam (6).

Culturele kroniek
Literatuur
Oefeningen in verfijning.
Bij „Gedichten 1960-1997" van
Willem van Toorn
Willem van Toorn (Amsterdam, 1935) geldt
als een zeer consistent dichter. Zijn werk vertoont geen schokkende veranderingen, geen
koerswijzigingen, zelfs nauwelijks ontwikkeling. Elke nieuwe bundel lijkt te bevestigen dat
Van Toorn al altijd Van Toorn was: een dichter
(trouwens ook een prozaIst en essayist) zonder
ophef en wars van aanstellerij, altijd beheerst,
redelijk, precies. Aanduidingen van het type
„de late Van Toorn" of „Van Toorns roze pe-riode" lijken misplaatst. Misschien is dat de reden dat zijn begin dit jaar verschenen verzamelde Gedichten 1960-1997 nauwelijks openbare reacties hebben uitgelokt. Men denkt het
wel te weten. En eerlijk gezegd behoorde ik
zelf ook een beetje tot die „men". De verzamelbundel was niettemin een goede gelegenheid om dat statische Van Toorn-beeld te yetifièren.
Om maar meteen met de conclusie te beginnen: in grote lijnen klopt het beeld van dat consistente dichterschap, zeker als er primair op
motieven en thema's gelet wordt. Maar er is wel
degelijk een „vroege Van Toorn", dat wil zeggen: een Van Toorn die maar nauwelijks in de
schaduw kan staan van de dichter van zulke
even uitgebalanceerde als verontrustende maar
wel degelijk ook hoopgevende prachtbundels
als Eiland (1991), Dooltuin (1995) en Tegen de
tijd (1998). Het is opmerkelijk dat die jonge Van
Toorn, anders dan leeftijdgenoten als Faverey,
Hamelink, Bernlef, Ten Berge of Ter Balkt (de
wat oudere Jan Eijkelboom is misschien de enige uitzondering), en ondanks zijn vermoedelijke afkeer van de ivoren toren, de aantrekkingskracht van het experimenterende modernisme
helemaal niet schijnt te hebben gevoeld.
Die jonge Van Toorn moet de nieuwlichterij van de Vijftigers hebben gewantrouwd; in
elk geval zocht hij, bewust of niet, aansluiting
bij traditioneler dichters als Nijhoff en Achterberg - zeker filet bij Marsman, die hem onge-

twijfeld te pathetisch was, ook niet bij Slauerhoff, in wiens nimmer tot rust komende
zwerflust bij voorbeeld wel romantischer naturen als Nooteboom en Ten Berge veel van hun
eigen onvrede herkenden. Maar curieus genoeg heeft dat wantrouwen jegens het modernisme de beginnende dichter Van Toorn in de
richting van een traditie gedreven die nu juist
door datzelfde modernisme iets gedateerds
heeft gekregen, zoals alleen al blijkt uit deze
beeldspraak: de „zachte nachtdieren van de
slaap", „het zoute tranenspoor van de ontroering", „omdat de nacht door de ramen / van je
leven zo vijandig gluurt", „een struik met
bloemen van vrede". Er staan in die eerste gedichten weinig krachtige regels, sommige zijn
ronduit stuntelend als gevolg van rijmdwang,
En met de sneeuw de storm:
ik heb het dak nagekeken
uit vrees dat het zou kunnen breken
onder des winters enorm
waaten

sommige paren een betrekkelijk ritmische futloosheid aan een al te expliciete positieve
moraal
Dan ga ik je weer vertellen
van het goede dat in een mens leeft,
en dat hij nooit zo eenzaam is
dat de liefde het niet kan herstellen
van een die hem eerlijk lief heeft.

Genoeg. De jonge Van Toorn had nog veel te
leren. En de rijpe Van Toorn zal de eerste zijn om
dat te erkennen. Waarom dan toch niet strenger
geselecteerd? Om niet te willen verbloemen dat
ook voor hem het begin, als alle begin, moeilijk
was? Het voordeel is wel dat het kwaliteitsverschil nu duidelijk in het oog springt. Vanaf Een
kraai bij Siena (1979) komt er geen mislukt
gedicht meer voor en moet je naar slappe regels zoeken. De ouderwetsige beeldspraak verdwijnt, evenals die aanvankelijk bevoorrechte,
maar stijve en gekunstelde tegenwoordigdeelwoordconstructie. De zinnen worden krachti-

ger en soepeler. En vooral ook
korter. De elliptische zin en de
punt rukken op. Het spreektaaleffect - altijd sotto voce wordt sterker. Er is letterlijk
sprake van verdichting: compacte mededelingen in een hoog
tempo met geraffineerd verdoezeld rijm. Experimenteel is dit
werk niet, maar juist in zijn
kaalheid, zijn nuchterheid en
zijn ambachtelijke perfectie oogt
het wel degelijk modern.
Terug naar het begin, omstreeks 1960. Het eerste gedicht heeft een veelzeggende titel: „Au village sans pretention". De eerste regel: „Het
beste van het dorp is stilte".
Is dat een beginselverklaring?
Wil Van Toorn zich (voor de
lezer die zijn werk niet kent)
als romanticus profileren, als
iemand die de beschaving de Willem van Toorn ( 0 1935) - Foto David Samyn.
rug toekeert en zich in de ondie tot afzondering noopt, steeds meer zijn het
bedorvenheid van het platteland terugtrekt?
de door geen grensbesef of historisch bewustDat blijkt niet het geval, althans zeker niet zo
zijn gehinderde types die alles wat hun annexaongenuanceerd. Het dorp is bij hem ook een
tie- en expansiedrift in de weg staat botweg kort
oord van alledaagse plattelandsverschrikking:
en klein slaan. Als Van Toorn een politiek dichvan eindeloze geruchten, sociale controle,
ter is, dan tegen wil en dank. Tegen de opdrinbroeierige benepenheid, patriarchale verhougerigheid van lompheid en wansmaak is verzet
dingen. Voor Van Toorn is het niettemin 66k
geboden, maar nooit volgens het principe „oog
een plek van afzondering, in het bijzonder
om oog", met de botte middelen van het resvoor geliefden. En dat is dan een haast anachrosentiment en de wraak, altijd met de enige midnistische trek: de geliefden zoeken beschutting,
delen die werkelijk superieur zijn, die van de
hun liefde staat nog in het teken van het taboe.
beschaving, de zelfbeheersing, de kunst, de poeZe kleden zich „schichtig" uit, „betasten angzie. Die sluiten verontwaardiging en woede ovestig het lichaam", er is sprake van hun „verborigens geenszins uit, Van Toorn is bij vlagen
den nachtelijk eenzijn", reden waarom zij het
heel wat scherper en onverzoenlijker dan zijn
gras om het huis,
zachtmoedige reputatie doet vermoeden.
Dat blijkt bij voorbeeld uit het prachtige
heimelijk (moeten) besproeien
gedicht voor zijn vader, „op zijn zevenenzesen gebeden zeggen voor regen
tigste verjaardag, in het jaar van de volkstelen bezweringen voor bet groeien
ling", waarvan ik het slot citeer:
aangezien de dorpsgenoten, kennelijk nog ver(. )
stoken van de geneugten van de pornotheek,
in godsnaam laat je niet verneuken
niets liever doen dan hen onbeschaamd begluren.
in een leunstoel, laat je niet tellen
op goedwillende lijsten vol leugens;
Het verlangen zich of to zonderen blijft ook
in het latere werk dominant, al veranderen de
bliii, smeek ik je, de desnoods eenzame
maar levende en woedende wandelaar
motieven daarvoor. Steeds minder is het een
in dit landschap van winkeliers.
ongeemancipeerde of lustvijandige omgeving

Laat hun maar de tolerantie
en het schipperen om yid centen
voor de doorbetaalde vakantie
naar oorden die niet bestaan.
En als aan het eind van de straat
zoals dat moet vroeg of laat
de Grote Rotzak staat,
geef hem een sigaar
en dan wandelen daar
naar het eind van de weten
twee heren van goed fatsoen,
voor duivel noch god verlegen.
Janken zal ik wel doen.

Daaruit spreekt een niet geringe trots, ook
in het oog van de dood, misschien wel juist
dan, als het eropaan komt. Van Toorn is geen radicaal dichter, waarschijnlijk omdat hij radicalisme intuItief onverenigbaar acht met zijn idee
van beschaving, dat per definitie een sociale dimensie heeft en dus leesbaarheid impliceert.
Radicaal en compromisloos is hij, denk ik, uitsluitend als het op de verdediging van die beschaving aankomt, dat „goed fatsoen". Paradoxaal genoeg kan het vasthouden aan die
voorstelling van fatsoenlijke omgangsvormen zoals in dit gedicht portret van de vader - leiden
tot de verdediging, ja de lof van een zekere intolerantie, en bijgevolg van een zelfgekozen eenzaamheid.
Het huis is nu, net als andere plekken van
afzondering, vooral de plek waar het beschaafde leven wordt doorgegeven. Dat wordt
bedreigd, zeker, des te meer reden om tuinen,
huizen, eilanden te verzinnen, letterlijk. Van
Toorn heeft de slopers te vaak van dichtbij aan
het werk gezien om te weten dat tegenwoordig
meer dan ooit elk huis bedreigd wordt. Ook
het huis van T, „een zolder ondeugend van kinderen. Een huis van kachels en koffie" - verdwenen, zomaar, ineens.
(..) Er kwamen
nijvere mannen met hamers
en wagens. What haast een eeuw
binnen was werd ineens
blootgelegd met een schreeuw
van scheurend bout. Opgeladen
en uit dit beeld gereden.
De bulldozer schuift er een heden
van afwezigheid overheen.

Dit motief lijkt me essentieel voor Van
Toorns poezie: zijn gedichten, of ze nu gaan
over dorpen, huizen, kamers, tuinen, landschappen of eilanden, het zijn stuk voor stuk
opbergplekken in taal, kunstmatige behuizingen voor thuis- of daklozen. Dat dood en vergankelijkheid onontkoombaar zijn, dat woorden uiteindelijk te kort schieten en het geloof
erin altijd iets illusoirs behoudt, dat weet deze
ongelovige dichter maar al te goed, maar het is
terwille van de beschaving zaak in die illusies
te blijven geloven. Van Toorns dichterlijke
waarneming is er geheel en al op gericht voor
geliefde personen en andere „vergankelijkheden" een plek te zoeken, of liever: in het
gedicht een plek te maken waar ze, gekoppeld
aan, beschut door iets anders onopvallend
kunnen voortbestaan. Zijn gedichten zijn ook
in die zin gedichten „tegen de tijd".
Een fraai voorbeeld van zo'n opberggedicht
is „Landschap met vader" uit Eiland. De vader
is er een geworden met de heuvels, de struiken, grijze stenen, een okeren dorp, een olijfgaard, het is zo'n zuidelijk landschap dat zich
beter dan het Hollandse leent voor mythische
wedergeboortefantasieen:
Als de regen komt deze winter
gaat je oog langzaam open:
een klare vi jver in de droge
horn van de zomer. Kinderen
spelend voorovergebogen
kijken in je binnen.

Niet vreemd dat Van Toorn zulke opbergplekken ook zoekt en vindt in het werk van
collega's uit vervlogen eeuwen, zoals in dit
gedicht over de met het perspectief experimenterende Florentijnse schilder Paolo Uccello
(1397-1475), dat als volgt eindigt:
Gestold zal dit geweld de tijd weerstaan.
Ik berg je in de heuvels, achteraan,
verscholen achter hagen voor het oog,
leesbaar voor wie tot het verdwijnpunt gaat.

Het is opvallend hoe vaak Van Toorn inspiratie zoekt bij meesters of kunstwerken uit de
(soms vroege) renaissance en barok - de middeleeuwen, in trek bij romantici en sommige
modernisten, zijn hem, neem ik aan, te ruw, te
onredelijk. Beschaving is voor Van Toorn ook
en vooral precisering en verfijning, op basis
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van studie en oefening, dus ook van nabootsing, maar uiteindelijk toch uitsluitend onder
eigen verantwoordelijkheid.
Aan de muziek van de Franse barokcomponist Sainte Colombe, hoofdzakelijk bestaand
uit verbijsterende concerten voor twee nu eens
met elkaar duellerende dan weer de liefde bedrijvende viola da gamba's, ontleent hij de voorstelling van een verbale taal waarin tegelijkertijd
uit twee direct op elkaar reagerende monden
gesproken wordt. Dat is het toppunt van verfijning. En dit superieure liefdesgedicht verdient
het, wat mij betreft, net zo klassiek te worden als
„Een kraai bij Siena":
Le Sieur de Sainte Colombe, Concerts ,a deux
violes esgales
1k lees dat u studeerde in uw tuin,
mijnheer, door het bladergeruis
omhooggeklommen naar uw stil boomhuis
om met eigen oor alleen te zijn.
Maar dat Marain Marais in het struikgewas
afluisterde hoe u het deed: zo strijken
als engelen zingen bij Van Eyck, bun monden
rond van verwondering om de gevonden
cilinder van de klanken been gepast.
Als taal zo spreken kon, zo met zijn ene
stem languit langs de andere, dan lagen bier
regels innig ineen op bet papier,
woorden niet meer afzonderlijk te lezen
maar door verliefden enkel te vertalen
in tederheid: als deux violes esgales.
Cyrille Offermans
WILLEM VAN TOORN,

Gedichten 1960-1997, Querido, Amster-

dam, 2001, 342 p.

Een diplomaat als kameleon

Toen men na de dood van Simon Vestdijk
diens gehele oeuvre probeerde te overzien en
in te delen, kwam na enige tijd een scherpzinnig essayist met de ontdekking dat Vestdijks
historische romans en verhalen allemaal in een
andere periode, van de Griekse oudheid tot en
met de moderne tijd, waren gesitueerd en dat
er geen overlappingen bestonden. Het leek er
dus wel op dat de Kluizenaar van Doorn in zijn
eentje de gehele geschiedenis der mensheid in
fictionele vorm had willen reconstrueren.
Nu de vierde roman van Paul Claes (01943),

De Kameleon, is verschenen, ligt de vraag voor

de hand of hij zich in deze zucht naar historische volledigheid aan zijn beroemde Nederlandse collega heeft gespiegeld. Na zijn ingenieuze liefdesroman De Sater (1993), waarvan
de handeling zich afspeelt in de GrieksRomeinse wereld, kwam hij immers met zijn
op een apocrief bijbelboek geInspireerde roman De Zoon van de Panter (1996), die hij liet
volgen door De Phoenix (1999), een thrillerachtige roman over een van de grootste genieen uit de Renaissance: Pico della Mirandola. Welnu, De Kameleon is wederom een
historische roman, die gepresenteerd wordt als
de autobiografie van Charles d'Eon, een Fransman van lage adel, geboren in 1728, die een
komeetachtige carriere als diplomaat maakte
aan het Franse hof, ook succesvol als militair
optrad, maar die toen hij in 1810 in Londen
overleed een berooid en vergeten man was
geworden. Uiteraard staat dit laatste niet in de
roman - die eindigt merkwaardig positief; op
de betekenis daarvan kom ik nog terug. Men
kan nu speculeren op de aard van Claes' volgende roman: die zou in de Middeleeuwen
kunnen spelen, een periode die vooralsnog
lijkt te zijn overgeslagen, of in de moderne
tijd. We wachten het met belanstelling af...
Waarom heeft Claes nu d'Eon als hoofdpersoon van zijn nieuwe boek gekozen? Daarvoor zie ik vooral twee redenen. De eerste is
het emulatie-principe, dat in zijn gehele werk,
van puur fictioneel tot streng wetenschappelijk karakter, voorkomt: hij meet zich met zijn
voorgangers en zoekt de originaliteit in het
subtiele spel met de traditie. In dit geval kon
hij het opnemen tegen een behoorlijke hoeveelheid secundaire literatuur, terwijl er daarnaast diverse pogingen zijn gedaan om d'Eon
van binnenuit te benaderen, dus ook in de
vorm van een gefingeerde autobiografie. Nu
ken ik deze traditie niet, maar op grond van de
werkwijze van Claes elders neem ik aan dat hij
in De Kameleon in grote lijnen de historische
werkelijkheid of, wat voorzichtiger, het bronnenmateriaal heeft gevolgd en dat het eigene
van deze roman onder meer schuilt in het psychologische portret dat Claes zijn hoofdpersoon van zichzelf laat geven. En daarmee kom
ik op het tweede punt: alles draait in deze roman om maskerade, om de verhouding tussen
werkelijkheid en verbeelding, om de relatie
tussen het manlijke en het vrouwelijke princi-

pe. Dit is een complex van
motieven dat we ook in het
andere werk van Claes al waren tegengekomen.
De polariteit manlijk versus vrouwelijk speelt de hoofdrol in het leven van d'Eon. Biologisch gesproken kan er geen
twijfel zijn aan zijn manlijkheid en er zijn momenten dat
hij zich op haast overdreven
manlijke wijze manifesteert:
hij is een fenomenaal schermer en viert als zodanig ware
triomfen. In de Zevenjarige
Oorlog is hij kapitein en ook
in die hoedanigheid maakt hij
veel indruk. Zijn loopbaan
als militair valt na zijn eerste diplomatieke optreden: hij
wordt naar Rusland gestuurd,
B
, Paul Claes ( 0 1943) - Foto David Samyn.
veree
kl d asLia
a d e Beaumont,
om aldaar de positie van Frankrijk in de Poolse
roman is echter ook een groot literair spel: met
kwestie te verdedigen. Hij doet dit zo goed dat
het genre van de autobiografie, met verbodshij na zijn optreden als militair opnieuw als
bepalingen van de narratologie (er zijn heel
diplomaat mag fungeren. In Londen echter,
wat hoofdstukken die met een clichematige
waar hij werkt aan het vredesproces tussen
cliffhanger eindigen) en met allusies op literaire
Engeland en Frankrijk, krijgt hij te maken met
werken. Dat Claes d'Eon laat verwijzen naar de
een forse tegenslag, als hij niet het begeerde
Memorabilia van Xenophon, meer in het bijambt van Franse ambassadeur weet te verkrijzonder naar het verhaal van Hercules op de
gen. Op last van Lodewijk XVI mag d'Eon,
tweesprong, past voortreffelijk bij de opleiding
over wiens seksuele identiteit een stroom van
van zijn verteller. Soms lijkt Claes het fictionegeruchten op gang was gekomen, alleen nog
le kader te doorbreken, als hij uitdrukkingen
maar in vrouwenkleren verschijnen en het
gebruikt als „witte nachten" of „het uur tussen
vaderland niet meer betreden. In die omstanhond en wolf", waarbij een enigszins onderlegdigheid ontmoet d'Eon zijn oude kennis barode lezer al gauw moet denken aan mogelijke
nes Q..., evenals hijzelf in ongenade gevallen
toespelingen op romans van respectievelijk
bij het Franse hof. Zij krijgen een merkwaardiDostojewski en Maarten 't Hart (die zou ook
ge relatie: d'Eon kan slechts als vrouw, de baronog passen in het travestie-motief). Wij kennen
nes als man liefhebben. Met een tedere scene
dit type allusie uit de postmoderne literatuur:
tussen beiden, geslagen en gerijpt door het
Brakman en Ferron zijn er bekend of berucht
leven, eindigt het boek - zoals gezegd op een
mee geworden. Maar het is wel de vraag of
positieve wijze.
Claes bij dit tweetal hoort en inderdaad bewust
De Kameleon is een mooie historische regrenzen doorbreekt of dat de lezer, beducht
constructie van een interessante tijd en een dito
voor de eruditie van de Vlaamse duivelskunstepersonage. Het zich geslachtelijk anders voornaar, ook daar allusies ziet waar ze niet zijn
doen dan men is, vindt men uiteraard in alle tijgdntendeerd.
den, maar misschien in geen periode zo vaak als
De Kameleon is in drie delen verdeeld, die de
in deze tweede helft van de achttiende eeuw.
namen van kleuren hebben gekregen, respectieMen denkt hier al gauw aan Rumeiland van
velijk blauw of rood, wit en zwart. Kleuren speSimon Vestdijk, waarin een centrale rol is weglen uiteraard op veel terreinen een symbolische
gelegd voor de intrigerende figuur van Anne
rol en het is dus niet op voorhand duidelijk wat
Bonney, die zich als piraat had verkleed. De
Claes daarmee heeft beoogd. Maar in het licht
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van het thema van de geslachtelijkheid, de eenwording van het manlijke en het vrouwelijke,
het hermafroditisme, kan men niet anders concluderen dat de auteur die kleuren gebruikt in
alchemistische zin: zij geven de stadia van het
ontwikkelingsproces aan. In onze literatuur
kennen wij meer schrijvers die zich van de
alchemistische symboliek bedienen. Het meest
expliciet doet dat Harry Mulisch, die bijvoorbeeld in Voer voor psychologen zijn toepassing
van de leer in zijn fictionele werk heeft verduidelijkt. Veel minder aan de oppervlakte ligt de
alchemie bij Terborgh en, alweer, Vestdijk. Een
lezer die niet vertrouwd is met diens voorkeuren voor hermetische symboliek zal er niet toe
komen in een ogenschijnlijk lichtvoetige roman als De dokter en het lichte meisje toespelingen op de alchemie te ontwaren. Bij Claes ligt
dat dus iets anders, hij geeft wel herkenningssignalen af, maar hij laat voor de lezer genoeg te
doen over. Die zal dan wel begrijpen dat in het al
enkele malen gememoreerde slot het kind eveneens in de alchemistische traditie thuishoort:
„Wie is de zon en wie de schaduw?" vroeg
ik. „Wie zal de man spelen en wie de vrouw?"
„Laat mij je man zijn", zei ze hees, „wees
mijn vrouw."
Het was de merkwaardigste liefdesverklaring die een vrouw ooit aan een man had
gedaan. Maar omdat ik wist dat de paradox de
enige waarheid was die past bij mijn schijnbestaan, stemde ik in. Ik liet haar de roman van
mijn leven lezen. Samen deelden wij als lezer
en lezeres de droom die ons enige kind was."
Rudi van der Paardt
PAUL CLAES, De

Kameleon, De Bezige Bij, Amsterdam, 2001,

240 p.

Mentale dakloosheid

Het werk van Robert Anker, dat poezie,
verhalend proza en essays omvat, vormt een
hecht samenhangend geheel, waarin bepaalde
personages in meer dan een werk voorkomen.
Zo treedt in Ankers jongste roman, Een soort
Engeland, kapitein Rob op, die ook al zijn
opwachting maakte in De thuiskomst van kapitein Rob (1992) en het onderwerp is van een
essay in de bundel Vergeten licht (1993).
Kapitein Rob is een stripheld en figureert
in Een soort Engeland bovendien in een toneelstuk. Daarmee is de oppositie van schijn en
werkelijkheid aan de orde. Deze tegenstelling

Robert Anker (°1946). - Foto Klaas Koppe.

is afgezaagd, maar niettemin bruikbaar en
heeft alles te maken met het zoeken van
Ankers personages naar houvast in het moderne bestaan. Niets is daar wat het lijkt en enige
richtlijn, bijvoorbeeld in de vorm van een
bepaalde moraal, is ver te zoeken. „Ik hoor
nergens meer echt bij", zegt de ikfiguur in
„Wederzijds opgericht" (De thuiskomst van
Kapitein Rob) tegen het vijfjarige kind dat hij
ooit was.
Ook David Oosterbaan, de protagonist van
Een soort Engeland, wordt deze leegte gewaar.
Hij draagt zware werkmansschoenen, die hij
aanduidt als zijn „anders in de wereld", een
niet mis te verstane toespeling op de naam van
de auteur. De keuze van dit schoeisel verraadt
zijn zwakte: hij staat uiterst wankel in de
wereld. Hij heeft zelfs van tijd tot tijd de sensatie dat hij opzweeft naar het plafond en vanuit
die positie zichzelf waarneemt. Geen man uit
een stuk, deze David.
Het beroep dat hij uitoefent - David is
acteur - weerspiegelt en verergert zijn gebrek
aan bindingen. Na een kortstondige studie
filosofie is hij in de ban van het toneel geraakt,
dat in deze jaren wordt vernieuwd volgens de
ideeen van Antonin Artaud en Peter Brook.
Maar waar deze theoretici de theatrale zijde
van het drama benadrukken, kiest David gaandeweg voor de tekst. Ook als hij niet acteert,

iets wat in zijn geval moeilijk valt vast te stellen, is hij bijzonder welbespraakt. „Altijd ben
jij aan het woord", houdt zijn vriendin Annelies hem voor als zij met hem breekt. „woorden, woorden, woorden. Pathologisch is het.
Alsof je niet bestaat, als je niet kunt praten"
(p. 165). Het is een rake diagnose. De egocentrische David Oosterbaan trekt zichzelf op uit
woorden en bestaat daarbuiten nauwelijks.
Groot is zijn harteloosheid, bijvoorbeeld in de
omgang met opeenvolgende geliefden.
Daar lijkt verandering in te komen, als
plotseling zijn dochter Laura weer in zijn
leven opduikt. Hij heeft haar dertig jaar niet
gezien, nadat hij haar en haar moeder in de
steek liet. In een opwelling, waarvan de herkomst onduidelijk blijft, neemt hij zich voor
deze zwaar verslaafde jonge vrouw te redden.
Hij verwijt haar dat zij door haar drugsgebruik een schijnbestaan leidt en probeert haar
zover te krijgen dat zij een ontwenningskuur
gaat volgen. Deze inspanningen, die steeds
weer stuklopen op de onbetrouwbaarheid van
zijn junkiedochter, brengen hem in direct contact met de zelfkant van de grote stad, een
bekende omgeving in het werk van Anker.
Het verwijt dat David tot zijn dochter
richt, slaat, ironisch genoeg, op hemzelf terug.
Zijn verslaving is het toneel. Hij is „ondergedoken in de kunst" (p. 137), zoals de gemeenteambtenaar Brian hem verzekert, die als een
soort geestelijk leidsman gaat fungeren. Een
„verstekeling in het schip van de tijd" (p. 146)
is David, want hij heeft na zijn jeugd buiten de
werkelijkheid geleefd. Dit wordt gesymboliseerd door het feit dat zijn woonboot een illegale ligplaats heeft. Brian toont hem de mensen die op de bodem van de samenleving hun
werk doen als schoonmaker en slachter: „Wat
hier gedaan wordt, is wat het is, het is niet de
uitdrukking van iets anders" (p. 150).
De laatste zin verwijst naar de wereld van
de kunst, in het bijzonder het toneel dat op
diverse manieren aanwezig is in Een soort Engeland. Zo is de evocatie van Davids verleden
tevens een beschrijving van het Nederlandse
toneel in de roerige jaren zestig en zeventig,
met „Aktie Tomaat" en de bloei van het politieke theater („Strijdkultuur"). David lijkt
voorts niet te kunnen ontsnappen aan het
toneel, want niet alleen in de werkelijkheid
komt er een dochter in zijn leven. In het
toneelstuk waarvoor hij repeteert, gebeurt dit

eveneens. Van de vrouw die de rol van zijn
toneeldochter speelt, denkt hij dat zij hem
kan verlossen. Zij is echter niet gediend van
zijn toenaderingspogingen en ontvlucht het
stuk.
Aan het einde van de roman vindt de premiere plaats van dit stuk. David kan geen
woord uitbrengen, wat de titel, Theatervernietiging, een bijzondere betekenis geeft. Onder de
ogen van zijn dochter, die even later de zaal verlaat, zakt hij in elkaar. Maar ook op een andere
wijze wordt het theater vernietigd, want David
lijkt nu eindelijk de wereld van de schijn, die
hij vooral ophoudt met praten, achter zich te
laten. Op de laatste bladzijde van de roman
wordt zijn boot weggesleept. David komt eindelijk in beweging, hetgeen enig perspectief
biedt: „Ja, denkt David, tong verloren, land
verloren, alles verloren. Alles gewonnen." Na
deze slotwoorden gloort er enige hoop.
Een soort Engeland is een knappe en rijke
roman over mentale dakloosheid. Op indringende wijze wordt de vraag gesteld hoe te leven
in een wereld waarin de rollen en de cliches de
werkelijkheid overwoekeren. Maar het boek
van Robert Anker is ook een roman over
kunst, die van het echte leven weg kan voeren,
doch ook het besef van deze vervreemding
schrijnend duidelijk kan maken. Dit wordt
niet in de laatste plaats bewezen door deze uitstekend geschreven roman zelf.
G.EH. Raat
ROBERT ANKER, Een

soort Engeland, Em. Querido's Uitgeverij BV, Amsterdam, 2001, 268 p.

Uit de omsingeling

Hoe snel kan een dichter wegdeemsteren?
Als zijn aandacht eerder uitgaat naar de taal
dan naar het verhaal, is het gevaar voor spoedige vergankelijkheid groot. De modale lezer
verlangt nog altijd gedichten waarin hij een
werkelijkheid terugvindt die hij zo goed mogelijk herkent. Toch zijn er momenten waarop
de tijd rijp lijkt voor een ruimer denkend poezieklimaat. We bevinden ons allicht opnieuw
in zo'n periode, gelet op de appreciatie voor
dichters als E van Dixdoorn of Astrid Lampe.
En dat is goed, want zo kan de kritiek misschien meehelpen om een belangrijk vooroordeel over de zogenaamde autonome dichters
uit de wereld te helpen: alsof een autonoom
gedicht op geen enkele manier naar de werke-
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lijkheid zou verwijzen. Autonome dichters laten natuurlijk
wel het verschil zien tussen de
wereld in taal en die erbuiten,
maar dat betekent nog niet
dat ze vreemde wezens zouden zijn. Neem Mark Insingel:
onterecht naar een uithoek
van het poezielandschap verwezen, vooral in de jaren tachtig, toen men vooral uit was
op herkenbaarheid. Hopelijk
brengt de cassette Gezichten,
een prachtig overzicht van dertig jaar dichterschap, daar verandering in. Heel Insingels
oeuvre lijkt zich gesloten en
toch transparant, zoals die cassette uitgevoerd is, ten opzichte van de lezer en de werkelijkheid te verhouden. Het is een
„ingesijpelde" wereld waarop
je stuit als je de cassette opent: Mark Insingel.
een louter vormelijk „ik" dat
zich, als woord van ongeveer tien centimeter
groot, tegenover de werkelijkheid rondom wil
profileren en zijn volledige autonomie wil veroveren door louter vorm te zijn. Het is een
taalexperiment met woordvorm en betekenis.
En toch zou je dit gedicht kunnen lezen als een
verwijzing naar een buitentalige werkelijkheid. Dat „ik" is namelijk helemaal opgebouwd uit een bijna eindeloze herhaling van
„men". 1k heb bij wel meer gedichten in
Gezichten - de titel suggereert het al - de
indruk dat er een snort aanraakbaarheid in het
werk van Insingel zit, die het cliche van dor
taalexperiment ondergraaft, vooral in zijn
recentere werk. En die aanraakbaarheid wordt
niet veroorzaakt doordat Insingel verwijst
naar gebeurtenissen die hevige gevoelens
opwekken, maar doordat hij woorden in een
nieuwe betekenisomgeving plaatst. De titel
van zijn verzamelde gedichten uit 1990, In
elkanders armen, wijst in die richting. In een
interview zei Mark Insingel daarover: „Het
is een beeld voor de emotionele onderstroom
in mijn hele werk en tegelijk ook voor het
stilistische principe dat aan de basis ligt: het
tot stand brengen van de intieme contacten
die mogelijk zijn tussen woorden en zinnen,
tussen elementen van taal in het algemeen."
Insingel gebruikt gesloten systemen om die

in een
kamer alleen ge
huld in donkerdrijven
schepen voorbij de hori
zon gehuld in donker drijv
en schepen voorbij in een k
amerdrijven schepen gehu
Id in donkerde horizon voo
rbij een kameralleen voo
rbij de horizon gehuld
in donkerdrijven
schepen
omhelzing tot leven te wekken: cirkels, maar
ook spiegelstructuren en herhalingen. Het
belang dat hij daarbij aan de typografie hecht,
doet denken aan Van Ostaijen. En de zorgvuldige compositie, met uiterst weinig middelen,
aan de minimalistische muziek. Dat is al vaker
gezegd en geschreven. Dat zijn poezie net zo
veel affiniteit met het werk van Maurice Gilliams vertoont, ligt misschien minder voor de
hand. Maar de kritische afstand in Insingels
werk tegenover spreektaal, zelfs wanneer hij
de dialoogvorm hanteert, de vormverfijning
en de voorliefde voor de beknopte formulering zonder overbodigheden, verbinden Insingel met hem.
Bij Mark Insingel wordt poezie beeldende
kunst. Je kan je perfect inbeelden dat lezers
gedichten uit deze cassette ingelijst aan de
muur hangen. Ze zouden daar zelfs goed gedijen. Insingels poezie „verbeeldt" dan ook de
inhoud. En in feite is het niet eens zo'n onaardig idee dat zijn poezie uit de beslotenheid
van deze cassette gehaald wordt om in de werkelijkheid een plaats te krijgen. Want daar Koren deze gedichten ook thuis. T. van Deel, die
een inleidend essay schreef, heeft het mis wanneer hij deze stelling poneert: „Zelfexpressie
of mimesis zijn vreemd aan dit werk, dat in
zichzelf gesloten wil zijn, autonoom en onaf-

hankelijk zowel van de schrijver als van de
werkelijkheid." Insingel is voortdurend met
de taal in de samenleving bezig. Hij onderzoekt de manier waarop ze gehanteerd wordt
door iemand die wil redeneren of communiceren. En hij laat zien dat taal met de persoon
die haar hanteert of zelfs met het onderwerp
dat besproken wordt, aan de haal kan gaan.
Maar wie mimesis zoekt, zal natuurlijk bedrogen uitkomen, zoals Insingel duidelijk
maakt, met een variatie op Nijhoffs „er staat
niet wat er staat":
er staat niet wie ik ben
ik ben niet wat er staat
er staat wie ik niet ben
(er staat wat er niet staat).

Maar in ruil voor alles wat er niet staat,
krijgt de lezer een diepgaand inzicht in de
bedrieglijkheid van eenduidigheid
van ontrouw komt onbetrouwbaar
van onbetrouwbaar komt leugenachtig
van leugenachtig komt vals
van vals komt vriendelijk.

Insingels poezie is een ingehouden protest
tegen uniformiteit en tegen verknechting van
de taal. Hij verschaft de lezer in zekere zin
macht door de formele structuur van formuleringen open te gooien, door variaties in te bouwen op herhalingen en door schijnbare cirkelredeneringen te maken. „Mooi is nooit
ongeveer", schrijft hij. Ik denk dat Insingel de
schoonheid van eerlijk taalgebruik betracht,
terwijl hij er voortdurend op wijst hoe pijnlijk
die schoonheid wel is. De omarming van de
taal is niet zo evident: veel gedichten, vooral
uit de bundel De druiven die te hoog hangen
(1994), laten de moeizame relatie zien en het
risico om zichzelf te verliezen. De taal is Insingels manier om de werkelijkheid en dus de vergankelijkheid te vatten, als is dat dan een vergeefse bezigheid. In elk geval is er geen Mark.
Insingel denkbaar zonder de taal, zoals hij duidelijk maakt in het slotgedicht:
lie wil je horen en ik
spreek, ik wil je zien en
teken je, lichaam van
tekens, in betekenis

heb ik gemeenschap met
je, in gemeenschap met
je voel ik: ik besta.
Paul Demets
MARK INSINGEL,

Gezichten, In de Knipscheer, Haarlem,

2000, 66 p.

Theorie en praktijk bij Renate Dorrestein
In Het geheim van de schrijver, haar in 2000

verschenen, zeer onderhoudende handleiding
voor aspirant-schrijvers, biedt Renate Dorrestein een kijkje achter de schermen van haar
werk. Dorrestein is aanhangster van wat je de
intuitieve schrijfmethode zou kunnen noemen. Voor haar geen zorgvuldig geplande
schema's bij aanvang van een roman, maar gewoon een idee die zich, al doende, vanzelf uitwerkt. Dat zorgt vaak voor chaotische toestanden in het schrijversatelier - ze vergelijkt
het met een huis waar je hier een muurtje
sloopt, daar weer een raam uitbreekt en erbovenop een nieuwe dakkapel fabriceert - maar
het is het resultaat wat telt: een puntgaaf en
tochtvrij bouwwerk waar het knus toeven is.
Ik wil deze benadering graag even toetsen
aan Dorresteins nieuwste roman, Zonder genade. De voorgaande, Een hart van steen, die
van '98 dateert, was zoals we van haar gewoon
zijn, weer behoorlijk gepassioneerd. In het fatale gezinsdrama dat ze beschreef zat een bijzonder schokkend detail: de moeder doorboorde de vagina van haar baby met een
appelboor. Dorrestein wilde de vondst voor
geen geld schrappen, ook niet op aandringen
van haar uitgever. De anekdote was haar aangediend door de inspiratie, volgens haar moest
het zo en niet anders. Uiteindelijk is er al
bijna meer discussie geweest over de nogal
vrije Engelse vertaling die van Een hart van
steen gemaakt is, dus met dat schokeffect valt
het wel mee. De vertaling is inmiddels zelfs
bekroond en een commercieel succes in Amerika. Wat wil je nog meer?
Mijn vraag is de volgende: is Zonder genade weer een schot in de roos, en in hoeverre
beantwoordt het boek aan de theorie uit
Dorresteins eigen schrijversleidraad? Om te
beginnen: haar romans hebben altijd vol explosief materiaal en onverwachte wendingen
gezeten. Haar figuren leven behoorlijk gelsoleerd en zijn erg eigenzinnig, het soort mensen eigenlijk dat altijd door anderen misbruikt

Renate Dorrestein ( 0 1954) Foto H. Pereira.

wordt - ze lijken wel voor het ongeluk geboren. Juist daarom fascineren ze Dorrestein: het
zijn perfecte gangmakers voor een verhaal. Ze
slepen een voor iedereen herkenbaar leed met
zich mee en hebben voldoende conflictstof in
zich om ingrijpende dingen te laten gebeuren.
Ze hoeft alleen haar verbeelding maar te laten
stromen: de ervaring heeft haar geleerd dat het
publiek meer voor menselijke ellende en
waarachtigheid valt dan voor stijl.
Om het „lijden" van haar personages enigszins te verzachten, zorgt Dorrestein traditioneel voor een komische foot in haar werk. In
Het geheirn van de schrijver verwijst ze zonder
blikken of blozen naar de slapstick van de
Amerikaan Kurt Vonnegut, een van haar geliefkoosde schrijvers. Melo hoeft niet te wedijveren met het drama - de twee vullen elkaar
aan. Daarom kiest ze net als in Een hart van
Steen in zonder genade ook voor een heel banaal gegeven: de geschiedenis van Phinus en
Franka, een paar van rond de veertig dat hun
zoon van vijftien verliest. Maar om het particuliere van het geval te overstijgen, vergroot ze
de omstandigheden van het gebeuren uit: Jem,
de jongen, wordt namelijk in een dancing neergekogeld door een leeftijdgenoot die te veel ophad en toevallig een pistool bij zich droeg.
Krankzinnig, maar het kan. En iedereen zit op
het puntje van zijn stoel.
Dorrestein laat dus een doordeweekse ge-

zinssituatie - Phinus en Franka zijn respectievelijk manager bij een speelgoedfabriek en
maatschappelijk werkster - botsen met het
noodlot. Zo escaleert een conflict dat in feite allang aan het sluimeren was. De twee zijn
immers behoorlijk uitgesproken persoonlijkheden, tegengestelden zelfs. Franka is nonchalant en onverstoorbaar, Phinus meer een
Pietje Precies, en niet alleen beroepshalve een
„puzzelaar". Ze kibbelden wel eens, maar zolang Jem er was als bindende factor - al was hij
Franka's zoon uit een vorige relatie - ging alles
goed. Phinus mat zich de rol toe van modelechtgenoot, Franka was een rots in de branding. Dat alles valt nu weg na Jems dood.
Dorrestein bait haar verhaal samen in een
weekend, als het paar met een gastronomisch
arrangement in de provincie de brokken probeert te lijmen. Maar tijdens dit weer zo
ordinaire weekend loopt het echt fout. Eerst
komen ze vervelende collega's uit Phinus'
branche tegen en na het eten krijgen ze op
straat in het donker heibel met twee plaatselijke tienermeisjes. Plotseling gooit Dorrestein
het verhaal in een hogere versnelling en vuurt
ze de meest groteske effecten op ons af. Uit
angst dat de twee grietjes Franka zullen beroven, slaat Phinus ze dan maar in elkaar: dat is
een eerste grens die overschreden wordt. Vervolgens staan ze erop om het tweetal naar huis
te brengen - geen zinnig slachtoffer dat vrijwillig in die auto zou stappen. Op hun beurt zetten de meisjes hen een hak door ze op te sluiten in een bouwval, maar pas nadat bij Phinus
bij een onverhoedse beweging iets in de rug geschoten is. Het lijkt wel een stripverhaal.
Je zou kunnen zeggen: Dorrestein gebruikt
slapstick om duidelijk te maken dat er iets
grondig mis gaat bij Phinus. Onmerkbaar,
want hij functioneert verder nog, heeft het
verdriet bij hem de stoppen doen doorslaan.
Verdriet om Jem, die niet eens zijn eigen zoon
is, omdat hij hem geld gegeven had voor die
dancing. Verdriet en schuldgevoel, die zulke
proporties aannemen dat hij irrationele dingen begint te doen zonder dat hij het in de gaten heeft. Nu kan dat allemaal heel aannemelijk zijn, maar het is nog niet afgelopen. Terug
in Amsterdam blijkt dat Phinus Jems vriendinnetje Sanne zwanger gemaakt heeft op de
grafsteen van zijn zoon. Hij had het verdrongen, maar het meisje confronteert hem met
een abortus en schrikt zich natuurlijk rot als

hij het kind wil houden. Is hij helemaal gek?
Dorrestein kan op dat ogenblik niet veel meer
doen dan Phinus alleen achterlaten met zijn
radeloosheid. Hij verliest alle beheersing en
belandt in de cel, waar hij zijn spanning ontlaadt met een wanhoopsschreeuw. Einde van
Zonder genade.

De schrijfster heeft met grote middelen
genadeloos een proces van verdriet en lijden zichtbaar willen maken. In Het geheim
van de schrijver argumenteert ze dat de fictionele werkelijkheid best hallucinanter mag
zijn dan de realiteit, want niets is zo gek of je
kunt het bedenken. Maar zou een debutant
dergelijke excessen aandurven? Jems dood is
tot daar aantoe, maar een wereldse man als
Phinus moet al radeloos zijn om in het bij
zijn van zijn vrouw twee tienermeisjes aan te
vliegen, laat staan het kind te willen houden
dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering
bij het vriendinnetje van zijn stiefzoon heeft
gemaakt. Er kan best in iedereen een psychopaat schuilen, maar volgens mij wordt de soep
hier te heet opgediend. Om de diepten van de
menselijke geest of te tasten moet je gefundeerder te werk gaan. Dit mannelijk hoofdpersonage reageert, zelfs in zijn hysterie, niet
zoals een man zou doen.
Ik wil niet zover gaan te beweren dat
Phinus een karikatuur is. Maar hij is meer zoals een vrouw denkt en wil dat hij is, en zo zit
een man doorgaans niet in elkaar. Bij Dorrestein kun je de mannelijke hoofdfiguren op een
hand tellen - en het is gewoon dat gebrek aan
psychologische flair dat haar de das omdoet.
In Het geheim van de schrijver zegt ze dat een
schrijver zijn lezer probleemloos zijn ongeloof opzij moet kunnen doen zetten. „Het
hoeft niet waar te zijn, als het maar waar
had kunnen zijn." En: „Een zekere mate aan
onvoorspelbaarheid of ondoorgrondelijkheid
maakt romanfiguren pas echt authentiek."
Welnu, ze mag Phinus nog zo veel dingen laten doen die buiten de normale orde vallen,
dingen die de spanning tot een kolkend niveau
opdrijven, toch was er terwijl ik dat alles las,
maar een vraag die mij bezighield. Niet: hoe
zal het met die man aflopen? Maar wel: hoe
brengt de schrijfster dit in godsnaam tot een
goed einde?
„Een konijn uit de hoge hoed, een onverwachte erfenis die alle problemen oplost, en
andere vormen van toeval vallen in de cate-

gorie lezersbedrog," zegt Dorrestein twintig
bladzijden verder in Het geheim van de schrijver. Tja, als de lezer eraan twijfelt of de schrijver de boel in de hand kan houden, dan werkt
het inderdaad niet. Misschien dat daarom in
de lage landen maar weinig auteurs zich uitgedaagd voelen door de intuItieve roman. Kijk
maar hoe Koolhaas of 't Hart zich soms vergaloppeerden. Jammer, want het kan een heerlijk genre zijn. Om het in Renate Dorresteins
eigen woorden samen te vatten: ik vrees dat
het kraakpand dat ze in Zonder genade te lijf
is gegaan onbewoonbaar verklaard moet worden. Er moet nog een stuk van gesloopt en
heropgebouwd worden. Vreemd dat ze dat,
een jaar na haar zo heldere zelfonderzoek in
Het geheim van de schrijver, zelf niet heeft gezien.
Karel Osstyn
RENATE DORRESTEIN,

Zonder genade, Uitgeverij Contact,

Amsterdam/Antwerpen, 2001, 256 p.

Ikjes sprokkelen

De vier bundels die Marc Tritsmans (01959)
in de jaren negentig publiceerde, vormen samen een ingetogen symfonie over aardse vergankelijkheid en het vergeefse verlangen naar
een andere, metafysische werkelijkheid. De paradox die het sluitstuk Van aarde (1999) beheerst, kan worden geparafraseerd als een hunkeren naar vereniging met de aarde, letterlijk
„van aarde" zijn, en het verlangen naar distantie, het ontvluchten van „de wetten van de
zwaartekracht" (de titel van Tritsmans' debuut). De mens beschouwt zich als een vreemdeling, een verstotene, maar tegelijk is hij de
gevangene van de aardse beperkingen. Of in abstracte zin samengevat: de nietigheid van de
mens contrasteert met de onmetelijkheid van
het kosmische. Die paradox is in sobere, rustig
geritmeerde en onopvallende beeldgedichten
uitgewerkt. Tritsmans combineerde in het
vierluik vaker concrete beelden, een soort
„tranches de vie", met meer diepzinnige beschouwingen. De romantische motieven, die
in een eenvoudige taal en dus zonder spectaculaire wendingen in klassiek vormgegeven gedichten gestalte kregen, bleven genietbaar door
de evenmin opzichtige wijze waarop de dichter
steeds meer stijlfiguren als humor, ironie, paradoxen en contrasten hanteerde. Het gevaar van
melancholische, voortkabbelende stemmingspoëzie schuilt immers in elke bundel.
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Na de voltooiing van die
eerste thematisch gestructureerde reeks, een tetralogie, is
Tritsmans een nieuwe weg ingeslagen. De jongste bundel
Sterk water is in versstructuur,
beeldentaal en parlando-stijl
niet echt anders dan de vorige
bundels, ook de hechte cornpositie en de regelmatige metrische patronen uit vroeger werk
vinden we hier terug - de narratieve lijn wordt nu gevormd
door een chronologische opeenvolging van fragmentarische
scenes uit de geschiedenis van
het universum en de mens -, de
wijze waarop de gedichten zijn
getoonzet en allerlei sarcastische en ironische commentaren bevatten, duiden vooral op
een grotere extraversie. Desondanks blijft Tritsmans trouw
aan het beproefde procede van Marc Tritsmans (°1959) - Foto David Samyn.
de symmetrische strofenbouw
(elk gedicht omvat in deze bundel vier terziTegenover de opgang staat de neergang, de
nen), de afwisseling van regelmatig gestructuonttrekking aan de wetten van de zwaartereerde versvoeten die een gelijkmatig ritme gekracht impliceert hoogmoed en kan alleen tot
nereren, het ontbreken van een al te groot
de ondergang leiden. In de slotstrofe klinkt
effectbejag, de plastische metaforiek. En toch
dan plotseling de dichterlijke stem door:
heeft dit onopvallende dichterschap met Sterk
water een klip genomen. Dit blijkt onder meer
[...] En onze handen,
uit het gedicht „1.000.000 v.C. Homo erectus",
waarin een regel als „Langzaam/moeten we
god, die vreemde handen, daarmee
van aarde los" voorkomt, die moeiteloos uit
slaan we wie ons dwarsboomt
Van aarde geplukt lijkt. De mens voelt zich navoortaan genadeloos de hersens in.
melijk de gevangene van de aarde die onverstoorbaar en vernietigend haar gang gaat. Om
De toonzetting van die afsluitende regels
aan het aardse leven te kunnen ontsnappen, al
markeert de wending in Tritsmans' jongste
was het maar tijdelijk, wil de mens zich overgedichtwerk: het dichtende subject spreekt zich
ven aan een verlangen naar onsterfelijkheid.
voor het eerst expliciet uit over de wereld en
Hoe illusoir en tevergeefs die gedachte ook is.
haar talloze calamiteiten. De dichter heeft met
De versregel refereert aan de mens die zich langdeze gedichtenreeks „een geschiedenis" (aldus
zaam opricht uit „modder en stof", en zich dus
de ondertitel) gecreèerd, dat wil zeggen een parvan de aarde in een letterlijke zin losmaakt.
ticuliere visie op verleden, heden en toekomst
Tritsmans heeft de vervulling van dat verlangen
uitgeschreven, waarin steeds weer het menselijke tekort schrijnend aan de oppervlakte komt.
meteen gecontrasteerd met de nakende val van
de mens. Want,
Niet alleen de homo erectus, ook onder vele anderen de middeleeuwse beul, de anonieme schil[g]een
der die op geen erkenning kan rekenen, de
dier had ooit dezelfde hoogmoed
eerste ballonvaarder, de processieganger, de
en na vandaag zijn we voorgoed
corrector van Lipsius' traktaat, de lezer van
verbannen.
Copernicus' boek over het heliocentrisme (dat

niet de mens of de aarde, maar de zon tot het
centrum van het heelal maakte), de paleontoloog en de moeder van het lyrisch subject kampen met een wirwar van persoonlijke gevoelens,
hun frivole gedachtesprongen en tergende frustraties die van alle tijden zijn. Tritsmans componeert die beeldrijke scenes uit de geschiedenis,
van oerknal tot 2050 na Christus, tot een statement. Zoveel uitdrukkelijkheid kwam nog niet
eerder in zijn poezie voor. De figuren die vanaf
de tweede afdeling „Met de hand" die „tranches
de vie" bevolken, belichten een fragment (wereld)geschiedenis vanuit hun anonieme, onopvallende schuilhoek. Of anders en beter geformuleerd: het ik dat vanaf de tweede cyclus op de
voorgrond treedt en schijnbaar in elk gedicht
tot een ander tijdsgewricht behoort, is eigenlijk
telkens een afsplitsing van het centrale, hedendaagse ik (uit het voorlaatste gedicht). Zoals
„alles" al v66r de schepping aanwezig was, in
het „niets", zo culmineren het verleden en alle
eertijdse ik-figuren in het schrijvende ik.
Verleden en heden zitten in elkaar verankerd,
zoals de genen die onze identiteit vandaag bepalen de dragers zijn van dat geschakeerde verleden: „En onderweg/is iets van mij ooit alles al
geweest". Het statement of metaverhaal waarvan sprake, wordt het duidelijkst geformuleerd
in „2000 n.C. Hier, nu":

dat door eeuwen en i jstijden, dwars
door het eindeloze strijdgewoel, de
ononderbroken draad van Ariadne
loopt waarmee ik aan het begin van alle
tijd zit vastgeknoopt. En onderweg
is iets van mij ooit alles al geweest.

zestiende-eeuwse corrector van Justus Lipsius'
nieuwe boek die eigenzinnige, door de geschiedenisboeken niet opgetekende bedenkingen
heeft bij de instandhouding van de Zeventien
Provincies of de molenaar die zijn liefde voor
de molen niet door kan geven, omdat hij alleen
dochters op de wereld heeft gezet. In dat laatste
gedicht, getiteld „1000 n.C. Watermolen",
heeft Tritsmans een ironische kwinkslag of een
sarcastisch commentaar op de levensgang in de
mond van de ikfiguur gelegd, zoals ook het
merendeel van de overige gedichten een recalcitrante visie op de contemporaine wereld van
altijd laat horen.
Ik had het eerder over de anonieme, bonte
schare ikfiguren die pas na enkele gedichten
op het voorplan treedt. De eerste gedichten
zijn in een abstract, onpersoonlijk idioom
geschreven: voor de mens zich van de zwemmende en kruipende zoogdieren onderscheidde, was er eerst niets, een tijdloos, ruimteloos
en duister niets waarin „het later" al (genetisch) besloten lag. Of toch iets beeldender
geformuleerd: dat allereerste begin was „nauwelijks/groter dan een erwt", niet meer dan
een „kosmisch ei". In de oertijd, toen het vormeloze (of in het openingsgedicht „a" „deze
eeuwige rust") stilaan vorm werd, manifesteerden de „lefgozers en durvers" zich al. En
na de amfibieen en dinosaurièrs, toen de mens
schichtig en ondergronds zich als een nachtelijk knaagdier in stand wist te houden, richtte
de mens zich op, met able gevolgen die we
ondertussen kennen.
In het afsluitende gedicht blikt de kleinzoon terug op het „erfstuk - [de] versleten sterrenkijker" van de hedendaagse, dichtende ikfiguur. In 2050 neemt hij zich voor die poezie
van grootvader eens te lezen, wat nooit eerder
is gebeurd:

In de duisternis van genen broeien al
die vreemde levens. Geduldig wachtend
op een kans om nog eens toe te slaan.

Al
was het maar om te weten wat hij met zijn
leven heeft bedoeld.

Die genen genereerden kortom alle figuren
die van de prehistorische homo erectus tot het
dichtende ik aan de geschiedenis deelnamen, en
er zijdelings hun eigengereide visie op ontwikkelden en blijk gaven van hun kleinmenselijke
karaktertrekken. Zo bijvoorbeeld de mannelijke ikfiguur in Herculaneum kort v66r de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus, de

Uit de lectuur „komt aarde uitgeleefd in
beeld. Daar begon/het dus. Dat hebben we dus
allemaal verspeeld". Goed dat Tritsmans die
scenes van het vddr- en na-christelijk ik, in alle
gedaanten, op sterk water heeft gezet, dat hij
op een boeiende, talige manier de grenzen tussen tijdsgewrichten heeft weten open te breken. Die eigenzinnige kijk, waarin de melan-

Vanwaar ik droom en schri if en liefheb
ingescheept voor deze vreemde reis.
Slechts gewapend met de zekerheid

cholische mijmering over het voorbijgaan der
dingen door ironie en understatement onderuit wordt gehaald, luidt in dit dichterschap een
nieuwe fase in.
Yves T'Sjoen
MARC TRITSMANS, Sterk
2000, 63 p.

water. Een geschiedenis,

Lannoo, Tielt,

De vader van Merijntje

Adriaan Michael de Jong (1888-1943) was
in de eerste helft van de twintigste eeuw de
meest verkochte en populairste schrijver van
Nederland. Op zijn naam staat een omvangrijk oeuvre in verschillende genres: journalistiek, dagboeknotities, essays, verhalend proza,
maar ook toneel en filmscenario's plus een
lange reeks teksten voor een der eerste Nederlandse beeldverhalen. De strip Bulletje en Bonestaak, waarvoor zijn Vlaamse vriend Georges van Raemdonck de tekeningen leverde,
behoort als vanzelfsprekend tot zijn bekendste werk. Maar beroemd maakten hem vooral
twee cycli van elk vier romans over de Brabantse jongen Merijntje Gijsen. Zijn journalistieke activiteit en ook een groot deel van
zijn literaire werk moeten worden gezien in
het licht van zijn socialistische opvattingen
die van hem in de jaren twintig een invloedrijke propagandist voor de toenmalige sociaaldemocratische beweging maakten. Ook in
Vlaanderen was hij lange tijd een zeer bekende
naam. Vooral de eerste boeken over Merijntje
genoten een grote lezersbijval. Zowel in de
reeks romans over kinderen die toen opgang
maakten (de Witte, Bartje, Kees de Jongen...)
als in het genre van de sociale streekliteratuur
vormde het werk van De Jong een hoogtepunt.
Dit jaar heeft A.M. eindelijk een biografie
gekregen. Auteur is zijn neef Mels de Jong. Hij
kon onder meer steunen op de rijke documentatie die sinds jaren bijeen werd gebracht door
Johan van der Bol, gangmaker van de thans
lopende heruitgave van de stripverhalen. In
een omvangrijk en voortreffelijk uitgegeven
boek brengt Mels de Jong een zorgvuldige
reconstructie van leven en loopbaan.
A.M. de Jong, geboren in het Brabantse
Nieuw Vossemeer, heeft een harde jeugd gekend, in een armoedig arbeidersgezin, en het is
duidelijk dat deze jeugd zijn Gijsen-boeken
heeft geInspireerd, zonder daar een autobio-

Karikatuur van A.M. de Jong
door Georges van Raemdonck.

grafie van te maken. Letterlijk om den brode
moest het katholieke gezin uitwijken naar
Rotterdam, waar meer werkgelegenheid maar
niet minder ellende te vinden was. Daar kwam
de jonge Adriaan onder invloed van een
onderwijzer die „geheim lid" was van de toenmalige socialistische partij. Zijn grote begaafdheid opende voor hem de poort naar de
kweekschool en hij werd op zijn beurt een
sociaal gelnspireerde onderwijzer. Op 24-jarige leeftijd debuteerde hij in de literatuur met
een bundel opstellen over auteurs als Hooft en
Vondel. Dat leidde hem naar de redactie van
het socialistische partijdagblad Het Voile waarvoor hij literaire kronieken mocht schrijven.
Op het einde van de Eerste Wereldoorlog, toen
hij als soldaat was opgeroepen, maakte hij
ophef met anti-militaristische kronieken. Zo
duurde het na die oorlog niet lang of hij kon
als journalist aan de slag in Het Volk. Tot 1925
bleef hij vast verbonden aan die krant. Toen hij
zich daarna als zelfstandige auteur vestigde,
bleef hij nog lange jaren kronieken, reisreportages en andere bijdragen leveren, ook aan met
de partij gelieerde tijdschriften.
Zijn vertellerstalent combineerde hij met
een vurige liefde voor de polemiek. Onvermoeibaar pleitte hij voor een anti-bourgeoiskunst die haar inspiratie zou putten in het
werkelijke leven van „het yolk" en die door dit
yolk begrepen kon worden. Hij was en bleef
een verdediger van een kunst die zich in dienst
stelde van zijn droom: de toekomstige socialistische maatschappij. Vaak doet hij daarbij denken aan hen die in dezelfde tijd een „katholieke kunst" verdedigden.
Zijn biograaf besteedt veel aandacht aan

dergelijke polemieken en ontrolt ook de (rode)
draad in het literaire werk van zijn oom, die hij
met rustige bewondering volgt. Hij benadrukt
onder meer, hoe Adriaan de Jong in de jaren
dertig zijn vroegere pacifistische houding heeft
laten varen in de strijd tegen het opkomende
nationaal-socialisme. Zijn godsgeloof verving
hij door een levensgenietende vriendschap
voor mooie dingen en voor de natuur. En hij
genoot z6, dat zijn meer puriteinse partijgenoten wel eens geergerd toekeken. Kon het wel,
dat een socialistische propagandist zo royaal
woonde en op een eigen paard rondreed?
Zijn grote bekendheid als geengageerde
kunstenaar is hem in de Tweede Wereldoorlog
fataal geworden. Aanvankelijk kon hij nog
publiceren, maar dat werd moeilijker toen in
Nederland de „Kultuurkamer" werd ingesteld. A.M. de Jong wilde geen lid worden,
maar zijn zoon was met een joodse vrouw getrouwd en om haar en andere mensen uit hun
omgeving te helpen redden, meldde de kunstenaar zich toch maar aan. Het gerucht liep
toen, dat hij „fout" was geworden. Zijn optreden sprak dit sterk tegen. Tenslotte kreeg hij te
maken met een „reptiel" (zoals de zoon van
De Jong hem noemde), een buurman die lid
van de collaboratiepartij en een verrader bleek
te zijn. Nadat deze buurman aan een aanslag
door het Verzet was ontsnapt, werd A.M. de
Jong, die niets met de aanslag te maken had,
het slachtoffer van een zgn. Silbertanne-actie.
Onder die codenaam werden door de bezetter
en zijn handlangers weerwraak-moorden gepleegd. Op 19 oktober 1943 werd De Jong in
zijn eigen huis neergeschoten. Hij was 55 jaar.
Nog tot de jaren tachtig blijkt zijn literaire
werk, mede dankzij een tv-bewerking, zich
goed te hebben gehandhaafd. Althans in de
boekhandel en in de bibliotheken. In de literaire canon kwam hij toen niet meer voor. De
„bourgeois-literatuur" had hem al lang afgevoerd. Nu spoort de biografie ons aan, nog
eens terug te keren naar die tijd en te gaan kijken of Merijntje nog altijd even fris en aandoenlijk voortleeft, zoals wij hem destijds in
de eerste romans leerden kennen. Niet minder
zouden wij ons nog eens willen verdiepen in
de tijd van de Grote Polemieken. Zou dat vuur
nog branden en warmte geven?
Gaston Durnez
MELS DE JONG, A.M. de Jong, schrijver. Biografie, Querido,
Amsterdam, 2001, 424 p.

Feit en fictie, geschiedenis en verbeelding.
Historische romans van
Willy Spillebeen en Vic de Donder
In het nummer van maart-april 1996 van
Ons Erfdeel signaleerde Jane Fenoulhet een
nieuwe interesse voor de historische roman in
het Nederlandse taalgebied in de jaren negentig van de vorige eeuw met auteurs als
P.F. Thomese (Zuidland), Nelleke Noordervliet (Het oog van de engel) en Thomas Rosenboom (Gewassen vlees).
Zij kunnen als postmodern bestempeld worden omdat zij de opvatting ondermijnen die in
de traditionele historische roman gehuldigd
werd, dat de beschrijving van de werkelijkheid
samenvalt met de werkelijkheid. De realiteit is
in de postmoderne historische roman niet evident, de schrijver distantieert zich van zijn personages, de ironie beklemtoont de dubbelzinnigheid van uitspraken, het onderscheid tussen
felt en fictie doet niet meer ter zake. Dat was
ooit anders. Roman Ingarden poneerde nog in
Das literarische Kunstwerk (1965) dat er een categoriaal onderscheid bestaat tussen wetenschappelijk-historische uitspraken die principieel yerifieerbaar zijn en over feiten gaan met een
autonoom karakter en fictioneel-historische
uitspraken die primair talig zijn en feiten met
een heteronoom karakter betreffen. Door de
Angelsaksische literatuurwetenschap (Hayden
White e.a.) werd de kloof tussen geschiedenis en
fictie, „writing history" en „writing novels",
veel minder absoluut gezien. En dat kan men
ook constateren in de historische romans die
Hella Haasse sinds de jaren zeventig is gaan
schrijven. De stof ervan is niet verzonnen, maar
wel geselecteerd en gearrangeerd volgens de
eisen die een romanaanpak stelt, schrijft Haasse
in haar korte afsluitende verantwoording bij
Heren van de thee (1992).

Het verschil tussen wetenschapsproza en
literair proza is er nog wel, maar ze worden
niet meer als twee totaal gescheiden tekstsoorten beschouwd. Medievist Frits van Oostrom
kreeg voor zijn wetenschappelijke studie Maerlants wereld (1996) de prestigieuze AKO-literatuurprijs en romanschrijfster Hella Haasse
kreeg in dezelfde periode eredoctoraten van de
universiteiten van Utrecht en Leuven.
Het verschil tussen een academisch proefschrift over een historische figuur en een
roman over datzelfde personage moet in die
optiek voornamelijk gezocht worden in het

763

a)
-J

verschillend gebruik van de stilistische middelen.
Na de lectuur van Busbeke
of de thuiskomst van Willy Spillebeen heb ik het in eigen beheer gepubliceerde proefschrift
van Z.R.W.M von Martels
doorgenomen. Augerius Gislenius Busbequius. Leven en werk
van de keizerli jke gezant aan
het hof van Siileyman de Grote (Groningen, 1989) is een
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indrukwekkend boek met een
literatuurlijst van 25 kolommen, met registers en voetnoten vol zorgvuldige bronvermeldingen. Het is bovendien
nog zeer leesbaar ook. Aan het
slot van zijn inleiding lees ik
o.m.: „Het beeld dat de lezer
hier krijgt van de acht jaren die
Busbequius in Constantinopel Willy Spillebeen (°1932) - Foto David Samyn.
doorbracht, is gekleurd door
te doen (als hij daartoe al de tijd zou hebben)
mijn keuze van het materiaal" en „In kleine
om de auteur op eventuele lacunes of histoletters vindt men bovendien soms korte inleidingen of uitweidingen die in een strikt wetenrische onjuistheden te kunnen wijzen. We
mogen gerust aannemen dat Busbeke die we
schappelijk boek zouden mogen ontbreken.
leren kennen uit zijn geschriften en uit de al
Dit heeft als bedoeling het boek ook voor een
eerder over hem gepubliceerde biografieen niebreder publiek toegankelijk te maken." Willy
mand anders is dan Busbeke in Spillebeens
Spillebeen heeft met het schrijven van Busbeke
roman. Maar natuurlijk heeft Spillebeen in
of de thuiskomst ongetwijfeld een soortgelijke
zijn verbeelding gedachten gelezen van zijn
bedoeling als Von Martels gehad, nl. het ongepersonage die in geen enkele bron terug te vinmeen boeiende leven van de Vlaamse humanist
den zijn, hij heeft feiten gedramatiseerd, zich
Ogier van Busbeke (1521-1591) voor een breed
de vrijheid gepermitteerd om dingen toe te
publiek toegankelijk te maken. Ook de romanvoegen of weg te laten in zijn concept van het
cier Spillebeen kleurt dat leven in door zijn subleven van Busbeke dat lezend en schrijvend
jectieve keuze uit het materiaal. Spillebeen
gestalte heeft gekregen.
besluit zijn historische roman met de in wetenSpillebeen nodigt de lezer uit om de laatste
schappelijke teksten gebruikelijke appendices:
levensdagen mee te maken van de zeventigjarieen verklarende woordenlijst, een bibliografie,
ge humanist, die als gezant van koning en later
een kaart van de reisroute die Ogier van Busbekeizer Ferdinand I van Habsburg acht jaar
ke heeft gevolgd, een stamboom van de familie
waartoe de bastaard Ogier na de wettigingsakte
lang, van 1554 tot 1562 in Constantinopel
onderhandelingen voerde met het hof van sulis gaan behoren, stambomen van de Spaanse en
tan Suleyman, nadien opperhofmeester werd
Oostenrijkse Habsburgers en van het huis van
van keizer Maximiliaan van Oostenrijk en die
Valois, in wier opdracht Ogier van Busbeke
gewerkt heeft.
van 1574 tot aan zijn dood in 1591 hofmeester
was in Parijs van diens dochter Elisabeth, echtOgier van Busbeke is dus duidelijk geen
genote en later weduwe van de Franse koning
personage dat gecreeerd is door Willy SpilleKarel IX, onder wiens bewind de Batholobeen, hij heeft echt bestaan. Wegens de klaarmeusnacht plaatsgreep. Spillebeen is een vakblijkelijke toenadering van de wetenschappeman die erin slaagt in het historische kasteel
lijke en literaire geschiedschrijving hoeft de
Saint Germain van Madame de Mallocy het
criticus het bronnenonderzoek niet meer over

kader te cre&vn waarin de doodzieke Ogier
van Busbeke de hoogtepunten van zijn levensverhaal kan vertellen, aangrijpend, boeiend,
overtuigend. Busbeke of de thuiskomst is geen
postmoderne historische roman, maar door
het grote relativeringsvermogen waarmee Spillebeen zijn hoofdpersonage heeft bedacht, het
evenwichtig en goed gedoseerd aanbrengen
van de couleur locale en het genuanceerde psychologische portret dat van Ogier van Busbeke getekend wordt, is deze historische roman
meer dan geslaagd te noemen.
In haar SLAA-lezing (Stichting Literaire
Activiteiten Amsterdam), gepubliceerd in de
januari-aflevering 1994 van Optima had Nelleke Noordervliet het destijds over verschillen
tussen literatuur, journalistiek en geschiedschrijving. Zij citeerde daarin - in het Engels een uitspraak van Benedetto Croce: „All history is contemporary history" met de toelichting dat wat mensen in een andere tijd interesseert datgene is wat hen in het nu bezighoudt.
Dat inzicht geldt bij nader toezien ook voor
Zonsverduistering boven Brugge, de historische
roman die journalist Vic de Donder geschreven heeft op basis van een middeleeuwse
Latijnse tekst uit de 12de eeuw over de moord
op Karel de Goede van de hand van Galbertus
van Brugge. Een vertaling ervan verscheen in
1978 en een kritische uitgave werd in 1994
door een Amerikaans onderzoeker, Jeff Rider,
gepubliceerd bij Brepols in Turnhout in de
reeks Corpus Christianorum. Dat staat allemaal in het Nawoord, evenals de mededeling
dat De Donder de kennis van de 12de eeuw die
hij in zijn roman etaleert heeft laten toetsen
door Vlaamse academics die er anachronismen
en fouten hebben uitgehaald.
De toepassing van het gezegde van Croce op
deze roman van De Donder levert de volgende
analogie op: het Vlaanderen in de 12de eeuw
eiste op een vergelijkbare manier zijn plaats op in
Europa als het Vlaanderen van nu in de 21ste
eeuw. Daarbij doet Vic de Donder impliciet een
beroep op de recentelijk in de geschiedwetenschap geregeld opduikende „what ..if"-speculaties. Wat zou er gebeurd zijn als de goede graaf van
Vlaanderen op 2 maart 1127 niet was vermoord?
De Donder suggereert dat door deze graaf die
aspiraties had om koning te worden, Vlaanderen
de vazalbanden met de Franse koning had kunnen verbreken. In een gesprek met het hoofdpersonage, de priester Robrecht, een historisch

personage dat door de auteur naar believen
gemanipuleerd wordt, zegt de graaf van Vlaanderen kort voor hij vermoord wordt: „Eindelijk
zal ons land de plaats innemen die het in de christenwereld verdient: die van een onafhankelijk
vorstendom dat niet alleen in macht en welvaart
met Frankrijk en Engeland kan wedijveren,
maar ook in aanzien. De koning van Vlaanderen
zal met geen vazallenbanden meer geketend liggen aan de koning van Frankrijk of aan de keizer
van het Duitse rijk" (p. 159).
Zo'n verklaring had ook in een klassieke
historische roman van twee, drie eeuwen geleden kunnen staan om het Vlaams nationaal
gevoel van de lezer van toen aan te wakkeren.
Blijkbaar zijn er nog altijd lezers die vandaag
de dag behoefte hebben aan zo'n boodschap
van Vlaamse nationale grootheid.
Vic de Donder heeft in Zonsverduistering
boven Brugge een fictief verhaal geweven met
het relaas van Galbertus van Brugge als schering en het beeld van Vlaanderen in de 12de
eeuw dat uit de historiografie naarvoren komt
als inslag. Romantische overdrijvingen bij de
beschrijving van de tegenstellingen en de gevechten tussen de twee kampen, de volstrekt
goede aanhangers van de graaf en zijn absoluut
slechte belagers, de familie der Erembalden,
worden door Vic de Donder niet gecompenseerd door enige vorm van ironie of zelfrelativering van de personages. Ook hun psychologische tekening is zwart-wit en de ontwikkeling van de liefdesstory tussen de ambitieuze
priester Robrecht van Brugge en de adellijke
Mathilde, getrouwd met een beest van een ridder die tot het slechte kamp behoort, heeft een
voorspelbaar hoog soapgehalte. Er wordt dan
ook nog een vervolg aangekondigd.
Joris Gerits
WILLY SPILLEBEEN, Busbeke

of de thuiskomst, Davidsfonds,

Leuven, 2000, 448 p.
Zonsverduistering boven Brugge, Davidsfonds, Leuven, 2000, 442 p.

VIC DE DONDER,

Kroniek van een moeizaam bestaan

Dit jaar verscheen bij De Arbeiderspers De
vrijheid nog veroveren; Richard Minne 1891
een vuistdikke biografie (552 pagina's)-1965,
door Marco Daane. Naar ik vrees zullen velen
zich afvragen: „Richard Minne?! Wie mag dat
zijn?" Of op zijn best: „Wie was dat ook alweer?" In Twee eeuwen literatuur en in Nederlandse literatuur, Een geschiedenis komt zijn

naam niet voor, en in de meer
dan 600 bladzijden van de
Vlaamse literatuurhistorie Van
Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit, 1888 - 1946 moet hij
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het stellen met welgeteld een
pagina. Is er onder die omstandigheden een rechtvaardiging te
bedenken voor een zO omvangrijke levensbeschrijving?
Nu ja, er staat het een en
ander tegenover. Om maar iets
te noemen: Van de Woestijne vond hem „waarlijk fantazierijk", „de meest uitgesproken persoonlijkheid" onder de
poeten van 't Fonteintje en ten
slotte zelfs „een geweldig dichter"; du Perron heeft herhaaldelijk getuigd van zijn warme
bewondering voor Minne, met
wiens verzen hij meer ophad
dan met die van Van Ostaijen;
Elsschot oordeelde dat hij „juwelen van gedichten" had geschreven, Boon plaatste hem
op dezelfde hoogte als Paul van
Ostaijen en schreef, toen hij
was overleden: „Zo'n mens Richard Minne (1891-1965) en Belle in 1957.
ontmoet ge maar eens elke
tweeduizend jaar." En Gerrit Komrij nam in
zij het beperkte, kring van toegewijde bewonzijn bloemlezing maar liefst tien van zijn verderaars had en nog steeds heeft.
zen op, het maximale aantal, hem aldus kroMarco Daane stond voor een moeilijke opnend tot een der allergrootsten. Aan de Univergave: ondanks intensieve speurtochten slaagde
siteit Gent promoveerde verleden jaar Dr. Yves
hij maar ten dele in zijn pogingen het in het
T'Sjoen op een immense historisch-kritische
Antwerpse AMVC en aan de Gentse universieditie van Minnes poezie: In duizenden vateit bijeengebrachte archiefmateriaal aan te
rianten, waarin hij liefst 467 gedichten en rijvullen en zoals hij zegt: „Van [Minnes] leven
men bijeenbracht, voorzien van twee Commenvoor de Tweede Wereldoorlog zijn er geen ditaar- en drie Apparaat-banden. En dat van het
recte getuigen meer." Gezien deze situatie,
oeuvre van een dichter die in 1927 een bescheivoegt hij eraan toe, heeft hij ernaar gestreefd
den bundel publiceerde, negen jaar later een
„in de eerste plaats een documentair portret"
keer herdrukt en daarna vergeten, tot Geert van
te leveren, waarin hij „zoveel mogelijk releOorschot in 1955 Minne ertoe wist te bewegen
vante levensfeiten [heeft] samengebracht, in
In den zoeten inval en andere gedichten te laten
combinatie met schetsen van Minnes tijd en
verschijnen, dat drieentwintig jaar nadien ook
omgeving." En het mag gezegd: daarin is hij
eenmaal werd herdrukt en nog maar onlangs
ten volle geslaagd.
ten langen leste uitverkocht geraakte: vijfenzeOver Minnes jeugd is weinig bekend. Hij
stig verzen plus een collectie „Rijmen en vergroeide op in een Gentse arbeidersbuurt als
zen (uit brieven)" van 55 pagina's.
enig kind van redelijk welgestelde ouders: zijn
Kortom: het is duidelijk dat de „officiele"
moeder had een winkel in „linnengoed" en
literatuurgeschiedenis dan wel aan hem voorzijn vader trok als handelsreiziger voor de
bij mag gaan, maar dat de dichter Minne een,
zaak door Vlaanderen. Al in zijn schooltijd

aan het Gents atheneum gaf hij niet alleen
blijk van zijn literaire aspiraties door in alien
lei blaadjes te publiceren, maar ook, tot ergernis van zijn vader, van een sterke sociale bewogenheid. Op zijn zeventiende haalde zijn
vader hem van school en na een korte mislukte carriere als kantoorbediende zou hij in
de voetstappen van zijn vader treden, hetgeen
al evenmin een succes bleek. In 1910 werd hij
lid van de Belgische Werkliedenpartij en trad
hij toe tot de militant-linkse jongerenafdeling
daarvan: de Socialistische Jonge Wachten. In
deze hoedanigheid weerde hij zich geducht in
geschrifte, zowel met rode strijdliederen als
met strijdvaardige proza-bijdragen. Uitvoerig
en helder behandelt de biograaf de onderlinge
strijd tussen de Gentse partijbonzen en de opstandige jeugd, die in 1919 resulteerde in haar
uitstoting uit de partij. T'Sjoen bracht de
verzenoogst uit die jaren bijeen: een paar honderd stuks, nagenoeg integraal terecht genegeerd door de latere Minne, die „zich voortaan [zou] bezighouden met literatuur".
In 't Fonteintje, het tijdschriftje dat Maurice Roelants, Raymond Herreman en Karel
Leroux in 1921 samen met Minne oprichtten waarvan Daane de historie eveneens uitvoerig
beschrijft - kwam zijn werkelijke talent tot
volle ontplooiing. Dit blijft moeilijk omschrijfbaar door zijn volstrekt unieke karakter: scherp, ironisch, sarcastisch, vervuld van
(zelf)spot; oneerbiedig en tegelijkertijd gevoelig; weifelend, weemoedig, vergeefs verlangend naar geborgenheid; in directe taal, dikwijls met een Gents accent; overrompelend,
paradoxaal en geestig. Hoe graag zou ik uitvoerig citeren!
Een korte spanne in overheidsdienst kwam
tot een rampzalig einde: hij zakte geestelijk ineen („zenuwzwakte" of „neurasthenie" zei
men destijds). Het resulteerde erin dat hij in
1924 boer werd in Waarschoot, een moeizaam
bestaan dat hij vier jaar volhield. Even moeizaam kwam, dank zij Herreman en Roelants,
zijn bundel tot stand: uiteindelijk drukte Roelants hem zelf. Sinds 1928 woonde hij in
Sint-Martens-Latem aan de Leie, van plan om
als schrijver zijn brood te gaan verdienen,
maar er kwam, ondanks gedurig aandringen
en steun van vriend Herreman, bitter weinig
uit zijn handen. „Hij viel ten prooi aan een
mengsel van twijfel, onverschilligheid, fatalisme, gebrek aan discipline, luiheid en neer-

slachtigheid", aldus Daane. In 1942 zouden de
vrienden een mooie bloemlezing samenstellen
uit zijn aan hen gerichte, vaak met versjes gelardeerde brieven, aangevuld met niet eerder
gebundelde gedichten en een drietal verhalen:
Wolfijzers en schietgeweren. Minne zelf bemoeide zich er niet mee.
Geldzorgen dwongen hem in 1931 een betrekking te zoeken. Hij werd in genade aangenomen bij de Gentse socialistische krant Vooruit en de tweede helft van zijn boek besteedt
de biograaf aan Minnes, uiteindelijk zeer succesvolle, carriere als „Krantenman". Hij werd
bij de oprichting mede-redacteur van het satirische weekblad Koekoek, dat ging verschijnen
naast de krant en verwierf populariteit door
een spottend Gents stripverhaal „Brieven van
Pierken" met tekeningen van Frits van den
Berghe, na 1935 voortgezet in de krant zelf;
het zouden per saldo zo'n 2000 afleveringen
worden. En na de oorlog startte hij een, eveneens veelgelezen dagelijkse column: „In 20 lijnen" die hij tot na zijn pensionering zou blijyen schrijven.
Daane heeft met dit uitvoerige portret van
een ingekeerd en moeizaam levend mens een
respectabele prestatie geleverd. Het wachten is
nu op de leeseditie van zijn verzamelde gedichten die in Gent wordt voorbereid op basis
van T'Sjoens proefschrift en misschien mogen
we hopen dat Richard Minne dan eindelijk de
plaats in de literatuurhistorie zal krijgen die
hem al te lang onthouden is.
A.L. Sôtemann
De vrijheid nog veroveren; Richard Minne
1891-1965, De Arbeiderspers, Open Domein nr. 39, Amsterdam/Antwerpen, 2001, 552 p.

MARCO DAANE,

Beeldende kunst
Hoofdrolspeler in eigen werk.
Het oeuvre van Teun Hocks
Het is niet al te gewaagd of clichematig om
Teun Hocks (Leiden, 1947) een bijzonder, zo
niet zelfs een uniek kunstenaar te noemen.
Zijn werk, noch de wijze waarop het tot stand
komt, valt niet met enig ander oeuvre te vergelijken. Zelfs voor het benoemen ervan zijn er
geen termen. Een Nederlandse criticus (1)
suggereerde de benamingen „schilderfoto's"
of „fotoschilderijen". Daarmee doelde hij op
het werkproces, dat bestaat uit het beschilderen van een vergrote foto, die eerder al Tangs

768

chemische weg is omgekleurd
en op paneel geplakt. „Dan
kan de schilder Hocks aan de
slag. Hij neemt verftubes en
penselen ter hand en kleurt de
zwart-wit beelden". (2)
Daar is dan al wel het nodiTrge aan vooraf gegaan. Eerst
zijn er de schetsen, snelle notities van invallen die Hocks het
waard vindt om te bewaren en
bij gelegenheid uit te werken.
De volgende stap is het maken
van de rekwisieten. „Ik ben",
aldus Hocks, „altijd al handig
geweest en kan me rustig een
week verliezen in het bouwen
van een mini-huisje. Dat handmatig bezig zijn schept rust.
Dat heb ik trouwens ook als ik Teun Hocks, „Zonder Titel (man op hobbelpaard)", 1992, zwart/wit foto mijn decors schilder en attri- olieverf, 123 x 170, editie in 3 versies, courtesy Torch Gallery Amsterdam.
buten in elkaar zet." (3)
kleurd absurdisme, van fantasieen en gedachEenmaal zo ver, is het de beurt aan de
tegangen die ieder ander dan Hocks onmid„acteur" Hocks: „Als zo'n toneel me bevalt,
dellijk zou verwerpen als zijnde onmogelijk.
maak ik polaroids. Pas als ik daar geen fouten
Wie niet de kans wil lopen om enige tijd opgemeer op ontdek, zet ik een film in mijn cameborgen te worden, verzwijgt toch liever dat hij
ra. Dan neem ik zelf een positie binnen dat
's nachts, staande aan het open venster, een
toneel in. Als ik dan zit, gooi ik de zelfontsterrenregen van kleine Witte voorwerpen spanner van me af. Dan is er tijd genoeg om
gespen, schroeven, oogjes, sleuteltjes en papereen stand in te nemen. Zo maak ik per toneel
clips - voorbij zag komen. Verwant aan dat
telkens acht foto's". (4)
beeld is „Het late uur": Hocks, zittend aan een
De acteur Hocks poseert meestal als een
imposant bureau, die met een vliegenmepper
antiheld, als een schlemiel wiens bedremprobeert zich de boven zijn hoofd zwevende
melde verschijning herinneringen oproept aan
engeltjes en duiveltjes van het lijf te houden;
filmsterren als Charley Chaplin en Buster
Vondels „Lucifer" opnieuw verbeeld?
Keaton. Hij is daardoor zeer herkenbaar en
Hocks vroege werken hebben nog titels.
wordt ons dierbaar, ook al zijn de situaties
Vanaf 1987 echter volstaat hij met de aanduiwaarin hij zichzelf plaatst nogal vreemd: wie
ding „zonder titel". Door niet voor een titel te
slaapt er nu hoog in een boom in een groot forkiezen, dwingt hij ook niet tot een bepaalde inmaat nest, wie zet zijn tent op in de eigen, zo
terpretatie. De kijker moet het zelf maar doen.
vertrouwde huiskamer en wie schuilt er, tot
Hocks biedt daartoe overigens alle gelegenheid.
zijn middel in een sloot staande, onder een
Gaandeweg raakt men steeds meer betrokbruggetje voor de neerplenzende regen? - nieken bij het mannetje dat door hem is neergemand toch, laat staan dat iemand het hem nazet, een zielige en vooral ook eenzame figuur.
doet om met een boodschappentas aan elke
Slechts een enkele keer heeft hij gezelschap hand door het universum te stappen; het allevan zijn evenbeeld! De vraag is dan wel wie wie
daagse en het eeuwige in een moment gevangen.
gezelschap houdt. Gaat het om een in pyjama
geklede man die in bed ligt, of is het te doen
om zijn evenbeeld, dat aan het als een tafel geZonder titel
dekte voeteneinde met smaak zijn warme
maaltijd verorbert? Vergelijkbaar daarmee is
Vanaf de eerste werken, ontstaan in de jaren
het beeld van de twee Hocksen aan een keu1979/'80, is er sprake van een poetisch ge-

kentafeltje. De ene Hocks leest
voor, wat de andere Hocks zo
juist heeft zitten tikken, een literair perpetuum mobile, dat
voorgoed het probleem van
het „writer's block" lijkt op te
lossen. Maar verder? Verder is
hij altijd alleen, verkerend in
situaties die evenveel droom
als werkelijkheid zijn.
De ondertoon is echter altijd die van een poetische
zachtmoedigheid en een milde
zelfspot. Met die zelfspot weet
hij de kijker voor zich in te nemen. Nergens wordt zijn verhaal een verwijt of krijgt het
een bittere ondertoon. Wel is
er soms sprake van een zekere grimmigheid of een maar
nauw bedwongen agressiviteit.
In zo'n geval staat Hocks in
een sneeuwlandschap, in de
hand een overmaatse bijl, overwegend of hij een piepklein
dennenboompje nu wel of niet
zal omhakken. Diezelfde bijl
figureert ook in een toneel met
een man in een fauteuil die
naar een schilderij van drie
kale bomen kijkt; de reusachtige bijl naast hem doet het erg- Teun Hocks, „Zonder titel (man in etalage)”, 1994, zwart/wit foto
ste vermoeden. En wat te den- olieverf, 134 x 178 cm, editie in 3 versies, courtesy Torch Gallery
ken van Hocks met een bom in Amsterdam.
de hand die hij elk moment op een miniatuurtwijfel is er bij een foto van Hocks, staande
huisje kan laten vallen?
voor de etalage van een feestartikelenwinkel;
dat moet wel een hommage aan James Ensor
Wat maakt een Hocks tot een Hocks?
zijn, die woonde immers net in zo'n winkeltje.
Alles wat „een Hocks" tot „een Hocks" maakt
Een kwaliteit op zich - naast meerdere andeis in deze voorstelling aanwezig: de zorgvuldigre - is de originaliteit van zijn ideeen. Zelden is
heid van de enscenering, de prachtige, zelfgeHocks te betrappen op het tegenwoordig zo
maakte maskers in de etalage waarvan er een
opkijkt naar die man buiten, die zichzelf weergebruikelijke citeren. Wel is er of en toe sprake
van werken in de geest van. Zo herinnert de
spiegeld ziet in de ruit, maar plots getooid met
kleur van zijn landschappen, een aards donkereen feestmuts. Maar vooral wordt men geraakt
bruin, aan die van Van Gogh in zijn Nuenense
door de prachtige balans van deze foto, waarperiode. Als er al sprake is van een citaat, dan
door men niet weet, of men moet lachen of een
beetje verdrietig zijn.
heeft dat meer weg van een hommage, zoals in
de (niet bijgeschilderde?) foto van een paar
Inmiddels is het oeuvre wel zo groot en onverwisselbaar eigen, dat er, behalve de hoofdperzwarte herenschoenen die met hun neuzen
soon zelf, specifieke, regelmatig weerkerende
onder een roodfluwelen gordijn uitsteken.
beeldelementen in te herkennen zijn. Ze zijn beMocht er bij deze foto nog twijfel zijn - wel of
niet bedoeld als een Magritte? -, geen enkele
palend voor de inhoud en zetten de toon.
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Typisch Hocksiaanse beeldelementen zijn
(rook)wolken in verschillende gedaante, de lage
bruine landschappen, de maan en schaduwen.
Vooral in het vroege werk werkt hij daar graag
mee. Zo is er een serie van zes werken met
een actieve rol voor Hocks' schaduw. Terwijl
Hocks, met zijn rug naar een schilderij, nog de
catalogus bestudeert, is zijn schaduw al bezig
het schilderij van dichtbij te bekijken. Vervolgens maken Hocks en zijn schaduw, de handen
uitgestoken, kennis met elkaar en als laatste in
de reeks wordt Hocks door zijn schaduw met
een pistool onder schot genomen.
De meeste van zijn arrangementen laten zich
qua trucage wel achterhalen; slechts een enkele
keer niet. Dan sjouwt Hocks met zijn fiets een
steile helling op, waarbij hij niet in de gaten heeft
dat er wat boeken van zijn bagagedrager vallen.
Hoe die boeken blijven zweven is een raadsel.
Een keer is hij zo eerlijk te laten zien, hoe hij te
werk gaat. In een tweeluik toont hij twee keer
een landschap met een weggetje dat naar de einder slingert. Op de ene staat hij aan het begin van
dat weggetje; de illusie verdwijnt echter op de
twee foto: het landschap blijkt een beschilderde
tafel waarachter Hocks heeft plaats genomen.
Het is de enige keer, dat hij onze rol speelt, die
van een verbaasd toekijkend publiek.
Cees van der Geer
Noten:
(1)
(2)
(3)
(4)

Arno Haijtema - de Volkskrant, 28 mei 1999.
„Ik speel mijn rollen" - Koos Tuitjer (BN/De Stem).
Arno Haijtema - de Volkskrant.
Koos Tuitjer - BN/De Stem.

Kijken door een verhullend grauw gordijn:
het werk van Ronny Delrue
Van de Amerikaanse fotograaf Alfred Stieglitz werd wel eens gezegd dat hij steeds zichzelf, zijn innerlijke wereld fotografeert. „Vormen als dusdanig interesseren me niet," zei
Stieglitz zelf naar aanleiding van zijn fotoserie
met wolkenformatie uit de jaren twintig „tenzij ze een uitwendig equivalent van iets zijn
dat al vorm begint aan te nemen binnen in
mij. Voor velen hebben vormen op zich een
belang. Maar volgens mij heeft dit niets van
doen met fotografie maar wel met het louter
literaire of picturale."
De kunstenaar Ronny Delrue (1957) is een
schilder die net als Stieglitz zijn innerlijke wereld als kompas gebruikt. Ook Delrue is niet
geInteresseerd in een welomlijnde vorm of een

afbeelding van een concreet ding uit zijn omgeving. Zijn door troosteloze grijzen gedomineerde doeken worden al wroetend bevochten
op de eenzaamheid van het atelier. De uitkomst van die worsteling met zichzelf en de
materie is nooit te voorspellen. Er is geen
plan, geen voorstelling van wat het moet worden, er is alleen een vertrekpunt en de afkeer
van esthetiserende effecten. Toch vertonen de
doeken die de buitenwereld uiteindelijk te
zien krijgt een onderlinge verwantschap: door
hun rauwe, schrale textuur, en minder door
de nauwelijks aanwezige figuratieve suggestie,
drukken ze een haast tastbaar gevoel van
vervuiling, verwering en vergankelijkheid uit.
Dat zijn oeuvre van de laatste jaren een sterke
samenhang vertoont, komt omdat Delrue
steeds de weg volgt van zijn intuItie. Die weg
is misschien wel grillig maar niet willekeurig:
uiteindelijk komt de persoonlijkheid van de
kunstenaar bovendrijven. Toch zou het wat te
simpel zijn in de schilderijen van Ronny Delrue louter afdrukken van zijn psyche te zien.
„Al deze schilderijen gaan over mij, over wat
zich in mijn hoofd afspeelt," zegt Delrue.
„Maar het resultaat zijn niet louter landschappen en portretten van emoties, dan zou het
schilderen slechts een therapie zijn. De beheersing en de ervaring heeft eveneens een
aandeel in het ontstaansproces. Ik schilder dus
niet alleen vanuit de buik, maar evengoed vanuit het hoofd. Ik grijp bewust in en kanaliseer
het beeld vanuit picturale overwegingen. Maar
dat doe ik niet volgens een vaste methode. Ik
wantrouw routine en virtuositeit, schilderen
is voor mij telkens een open gevecht. Ik val
het schilderij aan als het te gracieus of te bevallig dreigt te worden. Dan schilder ik het kapot. Of beter, ik ga tot juist aan de grens waar
het werk nog net niet doodgeschilderd is, het
punt waar nog net wat licht en wat kleur door
de `vuile' verflagen priemt."
In die aanpak onderscheidt Ronny Delrue
zich van vele van zijn collega's die momenteel
het mooie weer maken. Succesrijke schilders
kiezen vandaag vaak bestaande afbeeldingen
die hen hebben getroffen - bijvoorbeeld een
foto uit een magazine of een stilstaand filmbeeld - die ze al schilderend bijkomende connotaties geven. Deze schilders zijn meestal
heel bewust en doelgericht met compositie en
cadrage bezig. Delrue daarentegen lijkt het gearticuleerde beeld te willen wegdrukken, be-

dekken en zelfs aantasten. Je
kunt je niet aan de indruk onttrekken dat dit smoren van de
voorstelling met een zekere
grimmige drang tot destructie
gepaard gaat. Het oorspronkelijk motief speelt nog alleen
mee als een verre, vage herinnering waar de tijd gaten ingevreten heeft. De zonnige
herinneringen zijn overspoeld
of bedolven onder een slijkerige smurrie, een dikke smog
of een cementkleurige vloed.
Dat er wel degelijk kleurrijke
partijen en uitgesproken motieven onder de grauwe verflagen verborgen zitten, merk je
soms ook aan de zijkanten
van de doeken. Vaak hangt de
kunstenaar zijn schilderijen
bewust laag aan de muur om
de aandacht te vestigen op de
randen van het opgespannen
doek. „Omdat de zijkanten
van de doeken de soms grillige
wordingsgeschiedenis van het
schilderij verraden", zegt hij.
De schilderijen zijn niet alleen resultaat, ze doen in zeRonny Delrue, „1993, VIII, I", 50 x 40 cm, acrylverf en Oost-Indische inkt
kere zin ook verslag van de ge- op doek, collectie Vereniging Vrienden van het SMAK, Gent - Foto Dirk
nese van het werk. Maar dat Pauwels.
wordingsproces geeft zich niet
nog door, zoals zowat alle dingen na verloop
meteen prijs. De beschouwer moet moeite
van tijd verweren of eroderen. Het is al gezegd
doen om door het verhullende grauwe gordijn
dat Ronny Delrue beducht is voor bevallige efheen te kijken. In dit verhullen verraadt zich
fecters in zijn schilderijen. Die afkeer van gehet vakmanschap van de kunstenaar. Delrue
makkelijk succes kenmerkt ook zijn loopvervaardigt zijn acrylverf met pigment, mebaan. Nadat hij lessen had gevolgd aan de
dium en Oost-Indische inkt: „Zo kan ik zelf
Gentse Academie voor Schone Kunsten, en
de graad van transparantie van de verf bepanadien aan het Nationaal Hoger Instituut in
len." Het verkregen mengsel is meestal een
Antwerpen, vervolmaakt hij zijn opleiding
donkere droesem, een sombere substantie
door te schilderen naar de grote oude meeswaaruit de zon en het licht is verdwenen. Al
ters. Met zijn eigen werk komt hij pas in 1984
naar het geval bereidt hij een dikke, gesatuin een solo-expositie naar buiten. Rond die
reerde brij die vrij korrelig is, of een dunne
tijd koopt hij een vervallen sluishuisje aan het
suspensie die als een aflopende doorschijkanaal Bossuit-Kortrijk. Het witte krot in het
nende saus op het doek wordt aangebracht.
groene landschap wordt niet alleen zijn atelier
Op sommige schilderijen trekt hij de dekmaar tegelijk een bron van inspiratie voor zijn
kende verfmaterie naar een kant van het doek,
werk. Ook uit latere ervaringen en gebeurtezoals een boer zijn akker egt. Dat de aan de
nissen in zijn leven, zoals de dood van geliefde
rand in korsten samengekoekte verf op terfamilieleden, een bezoek aan-het kerkhof Pere
mijn kan craqueleren, vindt de schilder niet
Lachaise in Parijs en een refs naar de overwoeerg. Zo leeft het schilderij na zijn voltooiing
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kerde tempels in Mexico, zal hij symbolische motieven puren voor zijn werk. Verzamelaars ontdekken zijn werk, dat dan nog
minder somber is, in de Brusselse galerie
Willy D'Huysser waar Delrue vanaf 1989 verschillende jaren na elkaar tentoon stelt. Maar
bij de schilder knaagt de onvrede met zijn
werk en in de tweede helft van de jaren negentig broedt hij op een radicalere en fundamentelere schilderwijze. Hij krijgt daarbij de steun
van Jan Hoet die in een catalogus van 1997
schrijft: „Delrue is een kunstenaar geworden
omdat hij zijn initieel uiterlijk succes zelf
voor ongeldig verklaarde. Aanvankelijk was
zijn werk gebaseerd op ideeen en ideetjes, het
was narratief en symboliserend. De anekdotes
waren geen dragers voor de schilderijen maar
de gevangenis ervan." Nu voelt ook de schilder zich bevrijd.
Eric Bracke

Over koopgoten, vrijstaten en
narrenschepen. AVL-Ville te Rotterdam
Rotterdam is niet de stad van Erasmus maar
van Pierre Bayle. De Franse filosoof leefde er
in elk geval van 1681 tot zijn dood in 1706. Na
de opheffing van de protestantse universiteit
in Sedan door Lodewijk XIV, was Bayle in
Rotterdam terechtgekomen, omdat men er
hem een leraarsbetrekking aanbood. Hij leefde
er teruggetrokken, en zou ook hier zijn baan
als docent aan het Erasmiaans gymnasium verl iezen, door de drijverijen van een protestantse
scherpslijper.
Toch was Rotterdam in de late zeventiende
eeuw een overslagplaats van ideeen en boeken.
Hier werd destijds de band losgemaakt tussen
moraal en religie: ongelovigen konden voortaan fatsoenlijke burgers zijn. In het huis van
de Quaker, bankier, handelaar en boekenverzamelaar Furley kwamen Locke en graaf Shaftesbury discussieren in de filosofische Societeit De Lantaarn. Ook Bayle moet er over de
Maas uitgekeken hebben naar het toen nog
idyllische eiland Feyenoord. De Fries Bernard
Mandeville ging nog verder in De Lantaarn:
publiek welzijn en economische welvaart berustten volgens hem op egoIsme, op hebzucht van het individu. Hij zou, uitgeweken
naar Engeland, in zijn Fable of the Bees de
stelling uitwerken als „Private vices, public
benefits".

Rotterdam heeft deze stelling waargemaakt. Hier wordt hard gewerkt en handel
gedreven, brutaal gekocht en verkocht. Een
overdekte winkelstraat heet er open en bloot
„Koopgoot".
Ferdinand Bordewijk (1884-1965) heeft in
zijn roman Karakter de stad perfect opgeroepen. Aan het einde van de roman loopt de
jonge advocaat Katadreuffe en zijn geliefde juffrouw Te George, inmiddels mevrouw Telger,
langs de Rotterdamse haven: „Als roerdompen
langs het moeras staken de hefkranen aan de
kaden hun snavels schuins omhoog, onbeweeglijk, maar kijk, daar zag men ze draaien,
bukken, en pikken uit de voorraden die op het
water dreven. Zo ver het oog ging, links en
rechts, een stad in beweging, het water een
lichtende lopende band. „Het stiefkind onder
onze grote steden", zei hij. „En toch het beste
en het fierste. Bent u het niet met me eens?"
„Ik vind Amsterdam nog mooier", zei ze.
„Nee", zei hij, „ik niet". „Rotterdam vind ik
onze stad. Juist omdat ze niet speciaal Nederlands is. Amsterdam is onze nationale stad,
Rotterdam onze internationale. Ik voel voor
het internationale, daarom voel ik voor deze
stad. En dat stempel heeft hij gekregen van de
zee, want de zee gaat over de grenzen, de zee is
op de wereld de enige werkelijke kosmopoliet." „U wordt een denker of een dichter", zei
ze, en glimlachte ernstig. „Nee", zei hij, „ik
moet u alweer tegenspreken. Ik denk niet
meer dan nodig is voor mijn daden, ik ben
voor dichter te nuchter."
Het citaat van Bordewijk dreef me naar de
haven. Ik trof er aan het eind van een pier,
voorbij een afwerkplek en portieken met
junks, AVL-Ville, de net opgerichte anarchistische vrijstaat van Atelier Van Lieshout. Beeldend kunstenaar Joep van Lieshout heeft met
zijn containers en felgekleurde caravans met
uitstulpingen furore gemaakt. In 1995 richtte
hij het Atelier AVL op, een bureau dat towel
in opdracht werkt als eigen werk produceert.
De laatste jaren maakte hij vooral „autarkische" voorwerpen: veldhospitalen, drankstokerijen, slachthuizen of wapenwerkplaatsen in
containers.
De kunstenaarskolonie lijkt een rommelig
padvindersdorp. In het midden troont een tot
pick-up omgebouwde Mercedes met een
kanon in de laadbak, een gestrande auto dient
er als kippenhok, her en der staan caravans in

felgekleurd polyester - het lievelingsmateriaal en handelsmerk van Van Lieshout -, en de
grote figuur, „stervend AVLmens", ligt languit op de
grond. In een grote loods werken ontwerpers en uitvinders
aan de vele projecten voor
opdrachtgevers, verbreid over
de hele wereld.
AVL-Ville pretendeert het
grootste kunstwerk te zijn dat
het Atelier voorlopig heeft
voortgebracht, ook al krijg je
sterk de indruk dat het label
„kunst" gewoon een handig
etiket is voor Van Lieshout om AVL-Ville met achteraan de „stervende AVL-mens" 0 SABAM, Belgium.
zijn activiteiten mogelijk te
Uitkijkend over het water, te midden van
maken. De vrijstaat wil een autonome oase
het gemompel van de Rotterdamse haven,
worden in een overgereguleerd land, met eigen
vroeg ik mij of wat Erasmus gedacht zou hebvlag, grondwet en munt. Een zelfredzame
ben van dit exporteren van waarden en norentiteit, die op termijn in zijn eigen voeding
men, deze missionaire bevrijdingsreis in naam
en energie wil voorzien, en zijn afval wil
van het recht op zelfbeschikking, tolerantie en
omzetten in methaangas.
nog wel wat. Zou hij de abortusboot als een
Toch wordt het project paradoxaal genoeg
narrenschip van Gidsland op weg naar nergens
gesteund door Rotterdam in het kader van
hebben gekapitteld, een Vliegende Hollander,
Rotterdam Culturele Hoofdstad. Van Liesmet voile zeilen tegen de wind in zeilend?
hout mag dan al de bureaucratie en regelgeving
Je kunt er alleen maar naar gissen. Maar als
vrolijk provoceren, hij weet voor zijn projecik zijn Etiquette lees (eigenlijk een boekje over
ten altijd geld los te krijgen bij de regelgevers.
gedragsregels en wellevendheid voor de (manEen pittig detail: de container met medinelijke) jeugd: De civilitate morum puerilium
sche apparatuur op de beruchte Nederlandse
libellus), dan zie ik daar eerbied en respect
Abortusboot, die in juni 2001 het wijde sop
(pietas), bescheidenheid (modestia), zelfbeheerkoos richting Terland, om er de onderdrukte
sing en discretie (pudor) centraal staan.
Ierse vrouwen zo nodig een bevrijdende aborLuc Devoldere
tus te bezorgen, kwam uit de werkplaatsen van
het Atelier van Lieshout. De Mondriaan StichAVL-Ville,
Keilestraat 43e, NL-3029 BP Rotterdam (Nederland)
ting subsidieerde de container zelfs als „kunstTel: 0031/10/2440971 - Fax: 0031/10/2440972
project". Aangezien de Stichting voor 100
http://www.avl-ville.com
procent wordt gefinancierd door het ministerie van OC&W, steunde de Nederlandse overheid dus indirect een „maatschappelijk" proTheater
ject, ook al zag Ierland het waarschijnlijk als
Middeleeuws drama verrassend belicht
een guerrilla-actie. Een kopie van de contaiDe sinds de jaren tachtig toegenomen bener, dobberend op pontons, was te zien op de
langstelling voor de Middeleeuwen is waarBiennale van Venetie. Staatssecretaris Van der
schijnlijk niet alleen te danken aan het succes
Ploeg drukte in de Dogenstad er zijn tevredenvan romanschrijvers als Umberto Eco en - moheid over uit dat het kunstwerk daar getoond
menteel in eigen land - Jan van Aken (De valse
werd: „Kunst heeft vaker raakvlakken met
dageraad). Ook de wetenschap, en dan eerder
politiek. Daar is niets mis mee", lees ik in de
de neerlandistiek dan het historisch onderNRC van 7 juni 2001. Ziedaar het Nederlandzoek, heeft in belangrijke mate aan die groeise genie. Maar leg het maar eens uit in het buiende interesse bijgedragen. Wetenschappers als
tenland.
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de Amsterdamse hoogleraar
Herman Pleij en zijn Leidse inmiddels Utrechtse - collega
Frits van Oostrom slaagden er
op wonderbaarlijke wijze in
om hun vakgebied, de historische letterkunde, naar de
media te transponeren en via
de media te propageren. Zij behoren intussen tot de categorie
„bekende Nederlanders". Maar
zowel Van Oostrom als Pleij
zijn dan ook bepaald geen saaie
kamergeleerden, maar begenadigde vertellers die hun specialisme presenteren in een aangenaam toegankelijk jargon.
Dat laatste kan helaas niet
altijd gezegd worden van de auteurs die een bijdrage leverden
aan de recent verschenen bundel Spel en spektakel, een titel Pieter Balten, „Boerenkermis", midden zestiende eeuw, Rijksmuseum, Amdie toch op het eerste gezicht sterdam.
de verwachting van enig stilisdergelijke receptieve benadering vanwege zijn
tisch vuurwerk rechtvaardigt. Maar Spel en
hier-en-nu karakter als het ware het hardst nospektakel is een ernstig boek, met vijftien artidig heeft - het toneel - ook in historisch perkelen over verschillende aspecten van het
spectief gewaardeerd wordt als een kunstvorm
Middeleeuws toneel in de Lage Landen. Overidie je niet moet lezen, maar die je moet zien
gens niet alleen van de hand van neerlandici,
en horen, of sterker nog: moet ondergaan.
maar ook van deskundigen uit andere disciWanneer de traditionele, filologische aandacht
plines, zoals de theaterwetenschap en de
voor de (toneel)tekst verschuift naar contextumusicologie. In de aanloop naar deze uitgave
ele elementen, komen er niet zelden verdelibereerde de voltallige auteursgroep in een
rassende zaken aan het licht. Zo vestigt neertiental bijeenkomsten over de uitgangspunten
landica Dieuwke E. van der Poel de aandacht
van de afzonderlijke bijdragen. Tijdens deze
op de rijkdom aan gegevens die besloten ligt in
sessies ontstond het gemeenschappelijke voorarchivalische bronnen. Niet alleen rekeningen
nemen het middeleeuwse toneel te bestuderen
in stadsarchieven - die bijvoorbeeld aangeven
in zijn (cultuur)historische context, en met
wat de tonelisten aan subsidie hebben ontvaneen belangrijk accent op de opvoeringsprakgen -, maar ook juridische stukken bevattijk. Vandaar de titel van de bundel: „Met
ten soms een schat aan gegevens over de
spel kan zowel de toneeltekst als de toneelopvoeringspraktijk van het drama. Van der
opvoering zijn bedoeld, en met spektakel
Poel - en zij niet alleen - pleit dan ook voor
wordt datgene aangeduid waar tekst een opeen grootschalig project met als doel (tovoering samen toe leiden: een schouwspel,
neel)voorstellingen in de Nederlanden systede visuele en auditieve ervaring die toneel
matisch te inventariseren en te interpreteren.
uiteindelijk is." Zo verwoorden de samenHet Records of Early English Drama (REED)
stellers het, de medioneerlandici Hans van
in Toronto, een project voor alle toneel en puDijk en Bert Ramakers, in hun uitgebreide
inleiding.
bliek vermaak in Engeland tot 1642, zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen.
In de toegenomen aandacht voor het recepToneel benaderen vanuit zijn cultuur-maattieve aspect van de oude teksten heeft alweer
schappelijke impact maakt het noodzakelijk
Van Oostrom een belangrijk aandeel gehad.
dat we over de (huidige) taalgrenzen heen kijEn het is goed dat een cultuuruiting die een

ken en bijvoorbeeld de dramatische traditie in
de Noord-Franse steden leggen naast die in Nederlanden. Ook bier leidt archivalische - en
iconografische - documentatie tot verrassende
inzichten. De romanist Jelle Koopmans bespreekt de toneelcultuur in de Noord-Franse
gewesten en laat zien welke nauwe banden er
zijn met de situatie in de Nederlandstalige
Lage Landen. Zo is de laat-middeleeuwse cultuur van feesten en (toneel)wedstrijden die de
Noord-Franse steden kenmerkt niet elders bekend uit de Franstalige wereld, maar het gebruik sluit wel naadloos aan bij wat er aan vermaak in de Vlaamse steden plaatsvond. Terwijl
daartegenover de traditie van meerdaagse
passiespelen (met Valenciennes als het beroemde voorbeeld) weer uniek is voor NoordFrankrijk - zowel ten opzichte van de rest van
Frankrijk als ten opzichte van de Nederlandstalige gewesten.
In de vlotst geschreven bijdrage van de bundel, over de technische speelmogelijkheden
van kluchten, kijkt ook Herman Pleij verder
dan de tekst: regieaanwijzingen en verslagen
waarin tijdgenoten noteren wat ze gezien en
gehoord hebben, zeggen veel, zeer veel, over
de beleving van het drama. Zo brengt een
Duitse diplomaat verslag uit van een opvoering te Brussel, op 2 april 1549 's avonds om
tien uur, van twee kluchten, die - in de formulering van Pleij - „beide de broek in de hoofdrol hebben". De broek heeft niet alleen in de
literatuur en in de beeldende kunst, maar ook
op het toneel alles te maken met de onderworpen of juist de dominante positie in de manvrouw verhouding. Het schaamteloze aan- en
uittrekken van dit kledingstuk en de daarmee
gepaard gaande (tijdelijke) ontbloting van het
geslacht werkte op de lachspieren van toeschouwers, niet in het minst op die van de hogere standen. En er zijn voldoende aanwijzingen dat het daar meestal niet bij bleef: in
enkele teksten wordt het publiek nadrukkelijk uitgenodigd op de handeling te reageren
en daarin te participeren. Kortom, spektakel
van de bovenste plank, en een beleving van
het drama die in onze cultuur van regulering
en beheersing helaas behoorlijk op de achtergrond is geraakt.
Het stuk van Pleij is een verademing te
midden van nogal wat bijdragen die minder
leesbaar geschreven zijn, minder overmoedig
zijn in het trekken van conclusies, en waarin

de terughoudende kamergeleerdheid weleens
wrevelig maakt. Ook het haast onvermijdelijke zinnetje in menige slotalinea „dat er op
dit terrein nader onderzoek nodig is" leidt bij
de lezer soms tot de teleurstellende gedachte
dat men slechts kennis heeft genomen van een
stukje geamputeerde wetenschap. De bundel
besluit met een artikel van theaterwetenschapper R.L. Erenstein die de receptie bespreekt
van het middeleeuws toneel in de twintigste
eeuw. Het stuk gaat in op de toch wel zorgwekkende situatie dat voor het „naleven"
van de oude dramateksten het amateur- en
studententoneel meer betekend hebben - en
wellicht nog betekenen - dan de professionele
gezelschappen. Hoewel de bundel betrekking
heeft op het drama van de Middeleeuwen,
neemt Erenstein begrijpelijkerwijs en passant
ook de belangstelling - liever gezegd het gebrek daaraan - voor de klassieke teksten uit de
zeventiende eeuw mee. Maar hij besluit zijn
artikel enigszins curieus als hij nogal eenzijdig
de loftrompet steekt over toneelmaker Hans
Croiset, wiens Bredero- en Vondel-regies zonder uitzondering worden geroemd, hoewel de
latere Croiset-ensceneringen door de kritiek
toch beduidend minder werden gewaardeerd
dan Erenstein doet voorkomen, en hoewel
Croiset weinig - misschien zelfs niets - gedaan
heeft voor de promotie van het middeleeuws
toneel.
Spel en spektakel, verschenen als deel 23 in
de serie Nederlandse Literatuur en Cultuur in
de Middeleeuwen (NLCM), is een lezenswaardig boek, niet alleen voor specialisten, maar
ook voor geInteresseerde buitenstaanders. De
bijdragen hebben - maar hoe zou het ook anders kunnen - zowel inhoudelijk als stilistisch
een wisselend niveau. De inleiding van de samenstellers is helder geschreven en mag een
verdienstelijke poging heten de wetenschappelijke terughoudendheid van de contribuanten enigszins te vereffenen en de afzonderlijke
bijdragen te versmelten tot een coherent geheel. Juist voor een boek dat bij herhaling
het belang van iconografische bronnen benadrukt, is het betreurenswaardig dat er niet een
of meer afzonderlijke katernen met illustraties op glanspapier zijn opgenomen.
Jos Nijhof
HANS VAN DIJK, BART RAMAKERS e.a., Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen, Prometheus, Amsterdam,
2001, 401 p.
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Opera leeft in Rotterdam
In Rotterdam leeft (en soms
beeft) opera. Op 18 juni 2001
hield de algemeen directeur van
het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor de Vrienden
van dit orkest een inleiding getiteld „De toekomst van de
opera in de Maasstad". Hij kon
toen niet vermoeden dat drie
maanden later drie voorstellingen van Verdi's opera Rigoletto
op de Maas bij de Wilhelminapier letterlijk en figuurlijk in Het Luxor-theater in Rotterdam - Foto Rob 't Hart.
het water zouden vallen en dat
het zesde Rotterdam Philharvoeringen van „Lady Macbeth" (1932) met
monic Gergiev Festival, inclusief opvoeringen
solisten, koor en orkest van het befaamde
van de opera Lady Macbeth van Mtsenk van
Mariinsky Theater uit Sint-Petersburg. Hij
Dmitri Sjostakovitsj werd bedreigd door de afkon daardoor zonder problemen Valerie Gerwezigheid van de Russische dirigent Valerie
giev vervangen die Nederland pas een dag na
Gergiev, de spil van dit festival, tevens chef-diride premiere kon bereiken. Rotterdam beefde
gent van het Rotterdams Philharmonisch Oreven, maar kon toen weer opgelucht ademhakest. Dat laatste hield verband met de aanslagen
len. Het vervolg van dit goedbezochte zesde
in Amerika, waardoor Gergiev, die in Los AnGergiev-festival was verzekerd.
geles zat, de opening van dit festival niet kon
Vorige grootschalige operaproducties in de
meemaken. Ook kon de eerste opvoering van
Maasstad werden steeds in de Ahoyhal georga„Lady Macbeth" in het Nieuwe Luxor Theater
niseerd en waarom men nu zo nodig het water
evenmin onder zijn leiding doorgaan.
opmoest, is niet helemaal duidelijk. Intussen is
Negenduizend bezoekers zouden op de trier het Nieuwe Luxor bijgekomen, met schittebunes op de Rotterdamse Wilhelminapier per
rende uitzichten op de Maas en een glasheldere
avond vier spectaculaire voorstellingen van Riakoestiek (kom daar maar eens om bij opengoletto (op pontons en schepen) volgen, maar
luchtvoorstellingen!) zodat er ook geen reden
de brandweer achtte het weer ongeschikt voor
meer is de nattigheid op to zoeken. Luxor (aropvoeringen in de openlucht. Daarmee werd
chitect Peter Wilson) biedt „slechts" 1527 stoeeen streep gezet onder wat als het grootste builen, iets minder dan het Amsterdamse Muziektenevenement aller tijden was aangekondigd.
theater aan de Amstel, maar het zicht op de
Wie al had betaald kon zijn geld terugkrijgen.
Biihne is voortreffelijk en de ambiance goed.
Wie niettemin Rigoletto aan de Maas wilde
Toen koningin Beatrix in april het Nieuwe
zien, kon terecht in het nabijgelegen Nieuwe
Luxor Theater opende, juichte Rotterdam.
Luxor bij aangepaste opvoeringen.
Eindelijk heeft de Maasstad, operastad bij traDaarmee werd de miljoenenschade enigsditie, een zaal waar de grote namen van opera,
zins beperkt, maar van 36.000 bezoekers was
musical, show en dans volledig tot hun recht
natuurlijk geen sprake.
komen, zo liet de stad weten. Bovendien beWat Sjostakovitsj Lady Macbeth van Mtsenk
schikt Rotterdam over kunstinstellingen als
betrof, voorzag het Gergiev Festival gelukkig
De Doelen, de Rotterdamse Schouwburg, het
in de medewerking van de zoon van de compoRO-Theater en het Onafhankelijk Toneel die,
nist, Maxim Sjostakovitsj, die niet alleen een
als ze de handen ineenslaan, tot een reeks van
deel van het symfonische programma (alle zotheatrale producties kunnen komen die voor de
genaamde oorlogssymfonieen) voor zijn rekekomende speelperiodes grote verwachtingen
ning zou nemen, maar ook een van de drie op-

wekken: Les mamelles de Tirjsias van Poulenc,
Giustino van Vivaldi, La Traviata van Verdi, The
Woman who walked into Doors van de Belgische
jazzcomponist Kris Defoort, Rossini's Barbier
van Sevilla, het muziekspektakelstuk Via Viola
van Pascal Platel, de komische opera Flight van
Jonathan Dove, de nieuwe opera Vreemde Melodieen van Antonio Chagas Rosa op een libretto
van Gerrit Komrij, de opera's Death in Venice
en The Turn of the Screw, van Benjamin Britten,
Ernani van Verdi, Ariodante van Handel, Mozarts Le Nozze di Figaro en Fidelio van Beethoven. Een enorm en rijkgeschakeerd aanbod, in
totaal 25 operaproducties waaronder drie wereldpremieres en zes premieres.
Aan de vooravond van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 gingen een jaar geleden
eerder genoemde kunstinstellingen rond de tafel zitten om tot een inventarisatie van alle initiatieven te komen. Volgens Rob Overman, de
directeur van het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, was een van de eerste opgaven een operabeleid voor de komende tien jaar uit te stippelen. Het zou er dan niet alleen maar om gaan
de bestaande kunstinstellingen nog meer operaminded te maken maar ook om tot een soort
van opera productiehuis te komen dat facilitaire mogelijkheden biedt voor de realisering
van nieuwe opera-opvattingen. Dat zou samen
moeten gaan met een behoorlijk productiefonds van vele miljoenen. Verre toekomstmuziek, stellig, maar Rotterdam weet van aanpakken zodat die plannen zeker niet moeten
worden verwezen naar de kast met utopistische, irreele ideeen. Spil in de gedachtenstroom
is ongetwijfeld het Rotterdams Philharmonisch Orkest - dat regelmatig voortreffelijke
medewerking verleent aan producties van de
Nederlandse Opera - en zijn chefdirigent Valerie Gergiev. Hij is immers ook chef van het
Mariinsky Theater en van de Kirov Opera.
Tevens is hij sinds 1997 eerste gastdirigent van
de Metropolitan Opera in New York. Zijn charisma is aanzienlijk. Het afgelopen festival was
nagenoeg uitverkocht, 40% van de bezoekers
kwam uit Rotterdam, 50% uit de regio en 10%
waren buitenlandse bezoekers. Eind december
is Rotterdam Culturele Hoofdstad af, maar als
het aan de zeven Rotterdamse kunstinstellingen ligt die betrokken zijn bij de programmering „Rotterdam Operastad" zal de cultuur aan
de Maas ook na 2001 welig blijven tieren.
Jan Rubinstein

Openheid en regelmaat:
het SPECTRA Ensemble

Het SPECTRA Ensemble werd in Gent opgericht in 1993 door een zevental toen nog
piepjonge muzikanten en musicologen. Hun
naam ontlenen ze aan de dertig jaar eerder gevormde Spectra Groep die ook in deze stad
zijn basis had. Uiteraard onthult deze naamkeuze een belangrijke affiniteit met de groep,
waarvan zij in meerdere opzichten de smeulende fakkel overnamen en die nu na jaren inzet weer oplaait. De Spectra Groep ontstond in
het zog van het in 1962 in Gent officieel opgerichte Instituut voor Psychoacustica en Elektronische muziek. Dit instituut dat banden
had met de Gentse universiteit en de nationale
radio omroep, gaf een sterke impuls aan de
nieuwe muziek in Vlaanderen. Een groot aantal componisten en musicologen groepeerden
zich in de Spectra Groep. De oprichters waren
Herman Sabbe, Philippe Boesmans, Pierre Bartholomee, Andre Laporte, Karel Goeyvaerts,
Louis de Meester, Norbert Rosseau, Emiel van
Weerst, Didier Gazelle, Claude Coppens en
Lucien Goeyvaerts. De buitenlandse componisten die actief bij de groep waren betrokken, waren Helmut Lachenmann (D), Nicole
Lachartre (F), Luis de Pablo (Sp) en Makoto Shinohara (J). De opsomming toont het
enorme muzikale gewicht van deze groep. Het
verdedigen en verspreiden van hedendaagse
muziek was het belangrijkste doel. De artistieke reflex hierbij was zeker niet een protectionistisch provincialisme, maar wel het plaatsen van vooruitstrevende regionale tendensen
in een Internationale context. Door het samenbrengen en de samenwerking van zoveel
voorvechters van nieuwe muziek kon de Spectra Groep ook enigszins naar buiten treden als
pressiegroep op het tot kort voordien erg conservatieve artistieke beleid in Vlaanderen. Individueel hebben vele van deze componisten een
invloedrijk en gewaardeerd repertoire opgebouwd, maar de coherentie binnen de groep
verdween al na een aantal jaren. Het belang van
hedendaags werk in het muziekleven in Vlaanderen verwaterde jammer genoeg evenzeer.
Vanaf het begin van de jaren negentig kreeg de
nieuwe muziek in Vlaanderen een nieuw elan.
Opvallend is dat ditmaal niet componisten en
musicologen het voortouw namen, maar de
muzikanten. In die jaren ontstonden ensembles als Ictus, Q-02, Prometheus Ensemble,
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Champ d'Action en het SPECTRA Ensemble die ook vandaag nog actief, en elk binnen
een onderscheiden segment,
het voortouw nemen. Zoals gezegd, draagt vooral het SPECTRA Ensemble de missie van
de Spectra Groep verder uit.
De muziek van eigen bodem
staat centraal. Die „eigen bodem" houdt in dat niet de
geboorteplaats, maar wel de
band met en de activiteit binnen de Vlaamse regio doorslaggevend zijn. Naast toondichters als Frank Nuyts, Raoul
de Smet, Geert Logghe, Frits Het SPECTRA Ensemble.
Celis, Petra Vermote, Joachim
langrijke plaats krijgen in de buitenlandse tourBrackx of Filip Rathe worden ook Alvaro
nees. In het toekennen van opdrachten wordt
Guimaraes, Jorge Anthunes of Arsene Soufopenheid en diversiteit nagestreefd. Zo krijg
friau als Vlaams beschouwd. Het perspectief is
je een breed spectrum van het creatieve muinternationaal, maar ook historisch. Compoziekleven van onze regio. „Dude meesters" als
nisten als Norbert Rosseau, Louis de Meester,
Lucien Goethals en Claude Coppens worden
Karel Goeyvaerts, Andre Laporte en Henri
niet enkel erkend door geregelde opvoeringen
Pousseur staan er op het repertoire naast Luvan vroeger werk, maar krijgen door opdrachciano Berio, Harrison Birtwistle, Morton Feldten een blijvende stimulans. Op 13 december
man, Peter Maxwell Davies, Karlheinz Stock2001 wordt een nieuw avondvullend werk van
hausen, Gyorgy Kurtag, John Cage en GyOrgy
Goethals, „Festina Lente: 13 profane motetLigeti. Zonder dit muzikale „geheugen" is geen
ten op Engelse teksten van Gust Gils" voor
communicatie van het nieuwe mogelijk en
mezzo, bariton en ensemble opgevoerd. Voor
daarom vormt dit geheugen het referentiekader
2003 plannen ze de creatie van „Songs from
voor de nieuwe muziek waar het SPECTRA
Alice" van Coppens, met een cd-opname. Met
Ensemble in wezen voor staat. Sinds 1993
jonge componisten als Geert Logghe, Joachim
creeerde zij 43 nieuwe werken waarvan 36
Brackx en Wim Henderickx, die reeds langer
Vlaamse. Het ensemble gaf merendeels de opop het repertoire van het ensemble staan, wordracht. Twee aspecten vallen op. Enerzijds is er
den eveneens sterke banden onderhouden
een zeer grote stilistische openheid waarmee de
door opdrachten en een cd-opname in het
wat starre theoretische oppositie tussen modervooruitzicht te stellen. Of er worden nieuwe
nisme en postmodernisme overstegen wordt.
banden gesmeed zoals met Dirk Vermeulen en
Toch is het SPECTRA Ensemble niet vrijblijDirk Schroyens, die eveneens een opdracht en
vend eclectisch. De polemiek ligt in de muziek
een opname krijgen. In de programmatie van
zelf. Zo krijg je programma's die o.a. Morton
internationale werken is er een andere tendens.
Feldman, Mauricio Kagel en Lucien Posman of
Onderscheiden toondichters als Mauricio KaClaude Coppens, Walter Hus en Arnold Schongel, Peter Maxwell Davies en Gilberto Mendes
berg en anderen samenbrengen. Anderzijds
keren weliswaar in de loop van de jaren steeds
kent het ensemble de gecreeerde werken een
in de programmatie terug, maar andere grote
vaste plaats toe in zijn programmatie. Het tenamen als Ligeti, Berio of Kurtag raken wat op
rechte uitgangspunt is dat men slechts door
de achtergrond. De vorige jaren lag daarentemet voldoende regelmaat nieuwe werken te
gen de klemtoon op hier vrij onbekende toonspelen de intrinsieke waarde van deze werken
dichters uit Zuid-Amerika en Scandinavia. In
en de contemporaine tendensen waartoe ze bede toekomst zal het vizier meer op Duitsland
horen, toegankelijk en expliciet kan maken.
en Groot-Brittannie worden gericht. BelangBelangrijk is dat vele Vlaamse werken een be-

rijk is dat gerenommeerde componisten als
Huber en Palmer toezegden „fellow musician" te worden en ook nieuw werk voor het
ensemble te schrijven, resp. in het seizoen
2002-2003 en 2003-2004.
Het SPECTRA Ensemble realiseerde tot
dusver drie cd's. Op „Belgian contemporary
chamber music" staat werk van Coppens, Posman, Buckinx, Logghe, Goethals, Goeyvaerts
en Nuyts. De sopraan Francoise Vanhecke en
de mezzo Lucienne van Deyck verleenden hun
medewerking. Van „Karoena", een kameropera van Buckinx, verscheen eveneens een opname, zoals ook van de kamermuziek van Gilberto Mendes. Op 13 december 2001 wordt
een dubbel-cd met de integrale vocaal-instrumentale muziek van Lucien Goethals voorgesteld. Op termijn zal het ensemble ook Naar
musicologische ambities steeds meer vorm geyen. In 2002 start een lessenreeks over hedendaagse muziek, die opgebouwd wordt met het
oog op de concerten.
PR de Temmerman
SPECTRA Ensemble, Lange Violettestraat 239, B-9000
Gent.

Film
Hoe „koninklijk" is het
Belgische Filmarchief?
Op het jongste Filmfestival van Cannes
organiseerde het Centre National Francais de
la Cinematographie een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de belangrijkste filmarchieven. Op de agenda stond o.m. de benarde
financiele situatie van het Koninklijk Belgisch
Filmarchief

Dat dit Brusselse archief, een tweetalige, biculturele instelling, internationale belangstelling geniet, is allesbehalve verwonderlijk. Het
is immers volgens een vergelijkende studie van
de Federation Internationale des Archives een
van de belangrijkste ter wereld.
Het ontstaan van de „Belgische Cinematheek" is grotendeels het werk van Henri
Storck (Oostende 1907 - Brussel 1999), de bevlogen cineast die de Belgische documentaire
school in de jaren dertig een internationale reputatie bezorgde. Samen met Andre Thirifays
en Piet Vermeylen, zoon van de Vlaamse
schrijver en hoogleraar August Vermeylen
(1872-1945), richtte hij in 1931 een Brusselse
Franstalige filmclub op: „Club de l'Ecran".

Van dan of lag het in de bedoeling ook een filmarchief te creeren. In 1938, in het spoor van de
Franse cinematheek die te Parijs in 1937 door
Henri Langlois en de cineast Georges Franju
was gesticht, richtten ze een tweetalige Cinematheque de Belgique op. Deze werd later het
huidige „Koninklijk Belgisch Filmarchief - Cinematheque royale de Belgique".
Het taalevenwicht - in het bestuur zaten
drie Franstaligen en drie Nederlandstaligen was vooral het werk van Vermeylen. Bovendien werd het politieke evenwicht gerespecteerd. Deze dubbele pariteit, die tot vandaag de
instelling beheerst, was in die tijd een zeldzaamheid.
Het archief was aanvankelijk gevestigd in de
woning van Henri Storck en beschikte slechts
over drie films, waaronder Pantserkruiser Potemkin van S.M. Eisentein. De eigenlijke werking begon na de Tweede Wereldoorlog.
In 1944 werd Jacques Ledoux (1922-1988) er
als enige parttime bediende aangesteld. Kort
daarop werd hij conservator en kon het archief
zich vestigen in het Paleis voor Schone Kunsten, het gebouw waarin o.m. de Koningin Elisabethwedstrijden voor muziek plaatsvinden.
Ledoux verzamelde niet alleen films. Zijn ingenieursstudie stelde hem in staat een pioniersrol
te vervullen in het bewaren van films. Hij
redde duizenden nitraatfilms van voor 1951,
die bijzonder brandbaar en vergankelijk zijn,
door ze over te brengen op een andere beelddrager - aanvankelijk op acetaat, tegenwoordig
op polyester. Bovendien ontdekte Ledoux ook
een middel voor het kleurbestendig conserveren van kleurenfilms, met name door ze op te
slaan in speciaal geacclimatiseerde ruimtes met
een temperatuur van 6 graden en een vochtigheidsgraad van 30 %.
Door de organisatie van diverse manifestaties wist hij in korte tijd Belgie - ooit het land
met het grootste aantal bioscopen - tot „viewpoint" van de filmcultuur te maken: het „Wereldfestival van de Film" (in 1947 te Brussel, in
1949 te Knokke), een „Confrontatie van de
twaalf Beste Films aller tijden" tijdens de Wereldtentoonstelling te Brussel in 1958, de internationale festivals van de experimentele film,
„Exprmtl" (het eerste in 1949, het vijfde en
laatste in 1975) en de jaarlijkse „L' Age d'OrPrijs" (vanaf 1975 tot vandaag). Deze onvolprezen Jacques Ledoux, die in 1988 postuum
de Erasmusprijs (1) toegewezen kreeg, verza-
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melde en bewaarde niet alleen films van alle tijden en van alle landen, hij restaureerde en reconstrueerde ze ook (o.m. Napoleon van Abel
Gance).
Na zijn dood nam zijn medewerkster Gabrielle Claes zijn taak over. Voortaan staat zij
met een beperkt aantal medewerkers in voor
de werking van het inmiddels internationaal
gerenommeerde archief.
Dit Belgische filmarchief bewaart vandaag
280 miljoen meter film, 44.000 titels en zowat
100.000 kopieen. In tegenstelling tot andere archieven bezit het archief naast de nationale
productie ook internationale titels van vroeger
en nu. Aangezien er in Belgie voor beeldmateriaal, in tegenstelling tot alles wat in boekvorm
uitgegeven wordt, geen „wettelijk depot" bestaat, moet het archief bij de filmverdelers kopieen opvragen. Meestal zijn dit er vier, waarvan na visie de beste en indien mogelijk ook
het negatief, bewaard worden en de andere gebruikt en uitgeleend worden voor niet-commerciele voorstellingen.
De jaarlijkse toestroom van films is enorm:
gemiddeld 2000, vorig jaar 6000. Inmiddels beschikt het archief tevens over een bibliotheek
met 37.000 boeken, 2400 tijdschrifttitels en een
documentatiecentrum met 70.000 mappen met
persknipsels vanaf het begin van de vorige
eeuw.
Probleem is dat deze „koninklijke" verzameling van filminformatie via kostbare digitalisering toegankelijk gemaakt moet worden voor
het publiek. Dit laatste is altijd de bedoeling geweest van conservator Ledoux. Daarom richtte
hij in 1962 ook het „Filmmuseum" op, een
projectieruimte voor films uit de collectie. Al
jaren worden er dagelijks vijf films geprojecteerd, drie geluidsfilms en twee stille films met
pianobegeleiding. Dit filmmuseum ligt aan de
basis van het oeuvre van Franse cineasten als

Francois Truffaut, Claude Chabrol en Bertrand
Tavernier. Ook belangrijke Vlaamse cineasten
als Dominique Deruddere (ledereen beroemd)
en Marc Didden (Brussels by Night) danken er,
naast talrijke filmcritici, hun vorming aan.
Zowel het archief als het filmmuseum en de
bibliotheek worden helaas in hun werking ernstig gehinderd door gebrek aan financiele middelen. De beperkte ruimtes liggen er verkommerd bij, allesbehalve „koninklijk". Het al
even beperkte personeel is onderbetaald en de
temperatuurregeling in de opslagruimtes is al
lang niet meer up-to-date, met alle gevolgen
vandien. Vandaar dat de huidige conservator,
Gabrielle Claes, eens te meer de noodklok
luidde en dat Naar smeekbede om meer financiele middelen tot in Cannes doorklonk.
Dit bleef niet zonder resultaat. Onder druk
van de internationale filmwereld met namen als
Kusturica, Bertolucci en last but not least de
Franse actrice Catherine Deneuve besloot de
federale overheid de financiele middelen van
het archief vanaf 2002 met 75 procent te verhogen. De totale dotatie zal nu 81 miljoen BEF
(+2 miljoen euro) bedragen. Dat is een verhoging met 35 miljoen BEF (0,87 miljoen euro).
Daardoor kan Gabrielle Claes meer mensen in betere omstandigheden in dienst nemen,
een deel van de schulden, ontstaan door de aankoop van opslagruimtes, afbetalen en vooral
beginnen met de digitalisering van het „papieren" archief. Of hoe een filmfestival als dit van
Cannes ook functioneel kan zijn voor wat
filmcultuur heet...
Wim de Poorter
Baron Hortastraat 9, B-1000 Brussel
Tel. + 32/(0)2/507.83.70 // Fax 032/(0)2/513.12.72
e-mail: filmarchive@ledoux.be
Noot:
„Posthume Erasmusprijs voor J. Ledoux", in Ons Erfdeel, 32e jg., nr. 2, 1989, p. 289.

(1) W. DE POORTER,

Taal- en cultuurpolitiek
Het buitenland en wij
De bundel Interculturaliteit bevat een aantal
bijdragen die op het Regionaal Colloquium.
Nederlands te Bratislava (mei 1999) zijn gepresenteerd. Het gaat hier om interculturele aspecten van de neerlandistiek in Midden- en OostEuropa. Redacteur Paul van den Heuvel, tevens
docent Nederlands aan de Univerzita Komenskeho te Bratislava, schrijft in zijn inleiding tot
het boek: „De keus voor het thema Interculturaliteit is ingegeven door de gedachte dat de
verscheidenheid aan culturen in Europa een
bron van creativiteit en inspiratie kan zijn." Hij
stelt vast dat de neerlandistiek in Midden- en
Oost-Europa zich nog niet in samenhangend
verband had bezonnen over de culturele component in de diverse opleidings - en onderzoeksprogramma's Nederlands. De hoogste
tijd dus om het onderzoek naar dat interculturele aspect even te inventariseren. Dat Levert bijdragen op als „De aantrekkingskracht van de
Zwarte Bergen op schrijvers uit de Lage Landen", „Metafoor in het Tsjechisch en het
Nederlands - eenheid in verscheidenheid" en
„Moderne Devotie en Moderni devoce - een
gezamenlijke herkomst".
Naast dergelijke beschrijvende stukken
waarin de interactie tussen cultuurgebieden
wordt belicht, bevat deze bundel ook strijdbaarder materiaal. Een mooi voorbeeld is de
bijdrage van Jerzy Koch (Poznan-Wroclaw)
over „Relaties tussen de extramurale en intramurale neerlandistiek in intercultureel perspectief". Daarin wordt de interculturele
dimensie met betrekking tot de wederzijdse
contacten tussen neerlandici binnen en buiten
het Nederlandse taalgebied onder de loep
genomen. Koch baseert zich op zijn eigen
ervaringen en concentreert zich vooral op de
negatieve punten - „de schaduwzijden van de
neerlandistische contacten", zoals hij ze zelf
noemt. Onder veel neerlandici die in het buitenland werken, heerst een zeker gevoel van
ontevredenheid over de behandeling op het
„thuisfront", zowel door intramurale collega's als door diverse overheidsinstellingen.
Soms is er de indruk dat het woord „extramu-

raal" eerder kwalitatief dan descriptief wordt
gebruikt: de eerste versus de tweede divisie, de
metropool versus de periferie. Koch gewaagt
zelfs van een „postkoloniale situatie": extramuralen worden op het wetenschappelijke
veld wel geduld als ze aan vergelijkend onderzoek doen, maar als ze willen meespelen in de
„serieuze neerlandistiek" moet hun onderzoek op het vlak van taal en literatuur beantwoorden aan de maatstaven van wat op dat
moment in Vlaanderen en Nederland als geldig discours wordt beschouwd. Een alternatieve probleemstelling, gegroeid uit een verfrissend outsiderperspectief, wordt niet zelden als
irrelevant afgedaan. Met andere woorden: hoe
briljant ze ook zijn, de extramuralen lopen
steeds op te korte beentjes. Koch pleit ervoor
een streep te trekken onder deze marginalisatie. Volgens hem heeft de verdeling in intra- en
extramuraal niet langer zin, „omdat het maar
om een neerlandistiek gaat, namelijk een die
goed werkt". En dus is de relatie tussen alle
neerlandici onder elkaar van groot belang
voor de verdere ontwikkeling binnen het
vak.
Deze kritische bedenkingen hebben blijkbaar ook meegespeeld bij de eindredactie van de
Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Daarin staan 33 artikelen

die gebaseerd zijn op lezingen die plaatsvonden
tijdens het Veertiende Colloquium Neerlandicum te Leuven (27 augustus-2 september 2000),
waarvan in Ons Dfdeel (jg. 43, nr. 5) reeds een
verslag stond. In de inleiding tot de congresbundel lezen we dat de buitenlandse neerlandistiek
bloeit als nooit tevoren en dat wordt
treerd met overtuigend cijfermateriaal. Maar de
samenstellers voegen daaraan toe: „ook kwalitatief zit de extramurale neerlandistiek in de lift
en kan zij zich inmiddels zonder schaamte
beschouwen als de evenknie van haar intramurale zuster". Dat is dus een goede zaak, maar een
woordje als „inmiddels" toont aan dat de kritiek
van Koch niet uit de lucht gegrepen is.
PAUL VAN DEN HEUVEL (red.), Interculturaliteit. Interculturele
aspecten van de Neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa,

Stimul, Bratislava:,2000, 196 pp. ISBN 80-88982-30-8.
e.a. (red.), Perspectieven voor de internatio-
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nale neerlandistiek in de 21e eeuw, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Woubrugge, 2001, 457 pp. ISBN
90-72870-06-9.
•

Het buitenland ligt heel dichtbij. En soms
spreekt men er niet eens een andere taal. In „Der
intime Fremde. Literarische Vermittler zwischen den Niederlanden und Belgien" heeft Lut
Missinne het over vier Nederlandse schrijvers in
den vreemde. De auteurs in kwestie zijn Jan
Greshoff, P.H. Dubois, Jeroen Brouwers en
Benno Barnard. „Den vreemde" is Belgie, meer
bepaald Brussel. Als „Vermittler" of „tussenpersonen" waren of zijn deze schrijvers bemiddelaars tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur.
Greshoff had al intensieve contacten met
Vlaanderen voor hij in 1927 van Arnhem naar
Brussel verhuisde. Hij publiceerde o.a. in het
kosmopolitische Vlaamse tijdschrift De Boomgaard (1909-1911) en informeerde het Duitse
Inselverlag over Vlaamse auteurs die mogelijk
in hun fonds pasten. In de jaren twintig introduceerde hij een aantal Vlaamse dichters in
Nederland. Toen hij in Brussel woonde, trad
hij verder als literaire „Verminler" op tussen
Vlaanderen en Nederland. Hij bracht allerlei
mensen bij elkaar, zette o.a. Elsschot na een
lange stilte weer tot schrijven aan en verdedigde het idee van een Nederlandstalige literatuur. Maar zijn liefde voor het zuiden belette
hem niet het „Vlaamse schrijversbent" te kastijden voor hun zelfgenoegzaamheid. Toen hij
in 1939 naar Zuid-Afrika vertrok, nam zijn
jonge vriend P.H. Dubois de taak van bemiddelaar op zich. Hij was minder polemisch en
toonde meer begrip voor de Vlaamse gevoeligheden.
In 1964 ging Jeroen Brouwers bij de uitgeverij van Angele Manteau in Brussel werken.
Tegelijkertijd verscheen zijn eerste boek bij die
uitgeverij. Zelf schreef hij hierover: „Ik ben de
eerste Nederlander geweest die een nieuw, origineel, letterkundig werk in Vlaanderen heeft
gepubliceerd. Niemand wilde het en ik was er
zelf van overtuigd dat het niet goed was."
Zoals Greshoff spaarde ook Brouwers de roede
niet: allerlei Vlaamse manuscripten kwamen
op zijn bureau terecht voor een herschrijfbeurt en hij nam het miserabele taalgebruik
van vele Vlaamse auteurs genadeloos op de
korrel. Maar paradoxaal genoeg prijst hij later
ook het Nederlands in Vlaanderen, dat hij ver-

J. Greshoff (1888-1971) door Jan Boon,
potlood, 33,5 x 29 cm, 1923 Collectie Letterkundig Museum

kiest boven de stereotype taal van de „Hollandse oppervlakkigheid".
De laatste in Missinnes rijtje „Vermittler"
is Benno Barnard, die eveneens een tijdlang bij
Manteau werkte en in zijn functie als talentscout voor een Nederlandse uitgever als „een
sluis naar Holland voor een aantal schrijvers"
fungeerde. In Barnards eigen werk is het alweer
zalven en slaan. Zijn belgofilie wordt zowaar
zendelingenwerk als hij in Uitgesteld paradijs
over zijn nieuwe vaderland schrijft voor de gemiddelde Nederlander, die evenveel van Belgie
begrijpt „als een blinde van Rubens". Tegelijkertijd spaart hij ook Vlaanderen niet, als hij in
Door God bij Europa verwekt van leer trekt tegen de Vlaamse Gezelle-cultus.
„Der intime Fremde. Literarische Vermittler
zwischen den Niederlanden und Belgien,", in Jahrbuch Zentrum fur Niederlande-Studien, 10/11, 1999-2000, Verlag
Regensberg, Munster, 2001, pp. 213-231.
LUT MISSINNE,

Filip Matthijs

Het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo
In 1971 werd, vooral door de inspanningen
van Jan Brugman, hoogleraar Arabische taalen letterkunde te Leiden, het Nederlands
Instituut voor Archeologie en Arabische Studien in Caro opgericht. Met de steun van
het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen zorgde de Rijksuniversiteit
Leiden voor het beheer en de werking van het
Instituut, daarin financieel bijgestaan door
andere Nederlandse universiteiten.
Ter gelegenheid van een gastcollege voor de

studenten Arabistiek en Islamkunde te Leuven
in 1987 waartoe ik hem had uitgenodigd,
vroeg J. Brugman mij of de universiteit belangstelling zou hebben zich aan te sluiten bij de
Nederlanders om deel te nemen aan het Instituut in Cairo. Vooraleer een voorstel te doen
aan de universitaire overheid nam ik contact
op met Paul Deprez, toenmalig Vlaams minister voor Externe Betrekkingen. Met de steun
van senator A. Deneir en kabinetschef Erik
Suy kon de minister zeer gemotiveerd worden.
Door de staatshervorming kreeg de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid een eigen
externe politiek op cultureel vlak te voeren.
Er werd uitgekeken naar specifieke domeinen
om de aanwezigheid van Vlaanderen in de
wereld zichtbaarder te maken. Egypte kon op
enige belangstelling rekenen. Al vanaf het
einde van de 19de eeuw waren er relaties tussen Egypte en Belgie op het vlak van de industrie, transport en de egyptologie.
Intussen was het Leuvens rectoraat overtuigd van het nut van samenwerking met de
Nederlandse universiteiten in Cairo en op
1 juni 1988 werd de toetredingsovereenkomst
ondertekend. De Vlaamse Gemeenschap droeg
bij tot de werkingskosten van het Instituut ten
behoeve van de K.U.Leuven. Onder het minister-presidentschap van Luc Van den Brande,
die de externe betrekkingen onder zijn bevoegdheid had, werd vooruitgang geboekt. Er
kwam een halftijds Vlaams vice-directeur van
het Instituut en vanaf 1992, en dit met de steun
van toenmalig rector L. de Meyer, werd ook de
Gentse universiteit bij de werking betrokken.
De bijdrage in de werkingsonkosten werd verdubbeld en de functie van vice-directeur werd
voltijds. De samenwerking tussen Nederland
en Vlaanderen evolueerde zo gunstig dat de
behoefte gevoeld werd het Vlaams aandeel duidelijker te maken, ook voor de Egyptische
instanties. Na diplomatieke tussenkomsten
werd besloten de naam van het Instituut te wijzigen in Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo
(NVIC). De nieuwe naam werd officieel tijdens de plechtige heropening van het Instituut
te Cairo op 10 februari 1999.
Deze plechtigheid ging vergezeld van een
symposium waaraan werd deelgenomen door
vertegenwoordigers van de Nederlandse en
Vlaamse overheden, de voorzitters van het
Algemeen Bestuur en de Wetenschappelijke
Adviesraad, leden van de participerende uni-

versiteiten en vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke en culturele instellingen en in Cairo gevestigde buitenlandse instituten.
Het Instituut is tot nog toe de enige culturele en wetenschappelijke instelling waar
Nederland en Vlaanderen in het buitenland
samenwerken. Het kan dan ook als voorbeeld
dienen tot navolging.
In de eerste plaats is het Instituut een
wetenschappelijke instelling. Het onderzoek
heeft vooral betrekking op de egyptologie,
Oosterse archeologie, koptologie, papyrologie
en het Arabisch en meerdere deelgebieden
van de studie van de islam in Egypte en het
Midden-Oosten (op historisch, sociologisch,
antropologisch, literair, religieus en juridisch
vlak). Een goed uitgeruste bibliotheek staat
ten dienste van vorsers en studenten. Het
onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van
de activiteiten in het Instituut. Nederlandse en
(relatief veel) Vlaamse studenten bekwamen
zich in of vervolmaken hun kennis van de
geschiedenis, actualiteit en cultuur van het
Midden-Oosten, het Caireens Arabisch en het
Modern Standaard Arabisch. Het is goed dat
jonge mensen gemotiveerd zijn om gedurende
een academiejaar (en soms meer) zich onder te
dompelen in een Arabisch-islamitisch land,
dat cultureel en intellectueel een leidende positie inneemt voor honderden miljoenen Afrikanen en Aziaten. Ze komen naar huis terug
als experten. De opleiding in de archeologie
staat er borg voor dat studenten zonder veel
problemen in de praktijk van opgravingen ter
plekke ingeschakeld worden en een meerwaarde aan hun diploma kunnen geven. Belangrijker is misschien dat Nederland en Vlaanderen
werken aan de vorming van mensen die de
Arabische wereld grondig van binnen hebben
leren kennen en diensten kunnen bewijzen
aan de samenleving. Zij krijgen een brede kijk
op de wereld.
Het Instituut is zeer bedrijvig op het vlak
van de dienstverlening. Journalisten van de
geschreven en gesproken pers komen langs
voor informatie en contacten. Het Instituut
spant zich in om de toegang tot de administratie, bibliotheken en archieven te vergemakkelijken. De samenwerking met de Nederlandse
en Belgische ambassades is optimaal. Via het
Instituut hebben de Nederlandse en Vlaamse
vorsers en studenten zeer nauw contact met
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de instituten van Frankrijk,
Duitsland, Spanje, Italie, Polen, Groot-Brittannie en de
zeer rijke bibliotheken van
de jezuleten, dominicanen en
franciscanen (die in Egypte een
uitzonderlijke expertise hebben op het gebied van de cultuur en talen van het MiddenOosten).
Alhoewel de doelstelling
van het Instituut in de eerste
plaats de studie van Egypte en
het Midden-Oosten betreft,
kan niet geloochend worden
dat het een centrum is, en
eigenlijk het enige, van uitstra- De opening van het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo, vinr. A. el
ling van Nederlands-Vlaamse Reedy, erevoorzitter van de Bibliotheek, S. Leenstra, ambassadeur van
Nederland en P. Ponjaert, ambassadeur van Belgie.
cultuur.
Door de activiteiten van
daar zichtbaar aanwezig zijn. Een politieke
het Instituut, zoals de wekelijkse donderdagaanwezigheid en een economisch gunstige
avondlezingen waar Nederlanders, Vlamingen
positionering kunnen alleen maar vruchten
en andere „Westerlingen" nauwe en uitstekenafwerpen wanneer ze door cultuur gedragen
de contacten onderhouden met prominenten
worden, zeker in Arabische landen. Een instivan de Egyptische intelligentsia, geraakt onze
tuut zoals dat in Cairo is niet alleen een rechtcultuur beter bekend en wordt ze beter bestreekse lijn vanuit een Arabisch land met
grepen. Merkwaardig is dat de belangstelling
Nederland en Vlaanderen maar kan ook een
voor het Nederlands toeneemt en dat de Ayn
plaats zijn vanwaaruit Nederlandse cultuur
Shams-Universiteit eraan denkt een leergang
bekendgemaakt en verspreid wordt. Hiervoor
Nederlands to organiseren. Hier kan het Instiis begrip en ondersteuning nodig van de beleidstuut grote diensten bewijzen. In mei 2001 werd
instanties die verantwoordelijk zijn voor exterdoor het Instituut in de Mubarak-bibliotheek
ne betrekkingen.
in Cairo een tentoonstelling en colloquium
Urbain Vermeulen
over de 17de eeuwse reiziger en geleerde Cornelis de Bruyn op touw gezet. In de pers werd
Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo
er aandacht aan besteed en Caireense profes1, Dr. Mahmoud Azmi Street
P.O. Box 50, 11211 Zamalek,
soren toonden heel wat belangstelling.
Cairo (Egypte)
Egypte is het belangrijkste islamitisch land.
Tel. + 20/2/7382522 - Fax + 20/2/7382523
E-mail: nvic@rite.com
Door de aanwezigheid van de aloude AzharPostadres voor Nederland:
universiteit is het de aantrekkingspool voor
P.B. 20061, NL-2500 EB Den Haag
zeer veel moslimintellectuelen, zowel moderPostadres voor Vlaanderen:
nistische als traditionalistische en fundamenc.o. Ambabel Cairo
talistische. Vlaanderen en Nederland moeten
Karmelietenstraat 23, B-1000 Brussel

Publicaties
Het foute boek in Nederland
Om het cultuurleven in Nederland zoveel
mogelijk in nationaal-socialistische zin te beInvloeden, riep rijkscommissaris Seyss-Inquart in
november 1940, naar het model van Goebbels'
propagandaministerie, het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) in het
leven. Het zou zich bezighouden met pers, radio, film, literatuur, theater, muziek, beeldende
kunsten, dans en tentoonstellingen en stond onder leiding van de filosoof Tobie Goedewaagen,
die later tevens president van de Nederlandsche
Kultuurkamer zou worden. Al in november
1940 reisde een delegatie van het DVK, met o.m.
secretaris-generaal T. Goedewaagen, propagandachef (en ex-hoofd van de NSB-persdienst)
N. Oosterbaan en de algemeen secretaris van
het Verbond van Journalisten J.A.A. Learbuch
naar Berlijn om te kijken hoe Goebbels daar de
zaken had aangepakt; een van de agendapunten
betrof de creatie van een eigen uitgeverij, die het
officiele orgaan zou worden van de nog op te
richten Kultuurkamer. Tot de delegatieleden
behoorde ook de NSB'er Arie Meyer, die in
1930 de NV Vereenigde Persbureaux had opgericht en meteen na Hitlers machtsovername
met zijn bedrijf tegen betaling propaganda
maakte voor Goebbels' politiek; na mei 1940
noemde hij zich trouwens duidelijkheidshalve
Meyer Schwencke. Zijn vertegenwoordiger in
Berlijn was Maarten van Nierop, die het gezelschap in de Duitse hoofdstad rondleidde. Na
een avondje tafelen in het gerenommeerde restaurant Kempinski en een paar vrolijke uren
met de dames van nachtclub Atlantic nam
Meyer Schwencke bij de urinoirs zijn Berlijnse
kompaan Van Nierop in vertrouwen: „Treurig
he! Wat een klootzakken! Dat moet nou de leiding voorstellen."
Als het kruim van de Nederlandse nationaal-socialisten van een der hunnen die kwalificatie mocht krijgen, wat moet er dan worden gezegd van het voetvolk? VOOr Hitlers
machtsovername bleef het allemaal nog vrij
netjes. Gerard Groeneveld laat het verhaal van
het „bruine" boek in Nederland beginnen in
1921 met een voordracht van de Leidse filosoof

G.J.P.J. Bolland, De teekenen des tijds, die „het
begin van het fascisme in Nederland" (p. 25)
markeerde: schuld aan de ontwrichting van de
maatschappij hadden het socialisme, het communisme, de buitenlandse vrijmetselarij en het
internationale jodendom. (Wie de commotie
over de in Leiden, Den Haag, Rotterdam en
Amsterdam gehouden rede uitvoeriger gedocumenteerd wil zien, leze Willem Otterspeers
briljante Bolland-biografie uit 1995.) In de jaren '20 uitte de fascistische belangstelling in
Nederland zich overigens vooral in beate bewondering voor het Italie van de Duce; de
sleutelfiguur was hier de priester Wouter Lutkie met zijn blad Aristo. Zijn werk verscheen
bij uitgeverij Oisterwijk, die in latere jaren ook
publicatiemogelijkheden bood aan de ex-seminarist en Zwart-Fronter Arnold Meijer.
Van 1932 af werd het dan menens met het
„bruine" boek in Nederland. In dat jaar werd
de eerste uitgesproken nationaal-socialistische uitgeverij opgericht, De Amsterdamsche
Keurkamer, eigendom van schrijver-dichter
George Kettmann en zijn vrouw Margot
Warnsinck. Het paradepaardje van de uitgeverij was de vertaling van Hitlers Mein Kampf,
door Steven Barends, verschenen in december
1939. Op de dag van verschijnen was de eerste
oplage, 3000 exemplaren, uitverkocht; voor de
oorlog begon, in mei 1940, was een tweede
druk van 7000 exemplaren eveneens de deur
uit. In het totaal beleefde het boek zes drukken
met samen 110.000 exemplaren; daarnaast verscheen er speciaal voor de Vlaamse markt een
Sonderausgabe van 10.000 stuks en een
Volksuitgave van 30.000 exemplaren. Een bestseller, kortom, en niet alleen in de nationaal-socialistische boekhandels.
Met de Keurkamer was het hek van de dam.
In 1934 volgde Nenasu, de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Uitgeverij van Anton
Musserts bloeiende NSB (52.000 leden in 1936);
ook Nenasu was bepaald geen noodlijdend onderneminkje: de eerste directeur, Reinier van,
Houten, kon zich probleemloos een bedrijfswagen aanschaffen. In 1936 scheidde zich een radicale groep af, die zich onder de naam Der Vade-
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ren Erfdeel ging toeleggen op de studie van het
Germaanse verleden en daarover publicaties op
de markt bracht; de groep vormde de kiem
cel voor de latere Nederlandsche SS. Van
hetzelfde bruine sop overgoten waren de uitgeverijen Roskam (van de NSB'er en aspirantSS'er H. Roskam), De Delta (van de reeds genoemde Arie Meyer Schwencke), De Schouw
(nog een initiatief van Meyer Schwencke binnen
het DVK), Hamer (een „cultureel" initiatief
van de Nederlandsche SS, gesubsidieerd door de
Reichsfiihrer SS en, zoals sommige andere, vlotjes erkend door de Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels), Liebaert (gespecialiseerd in „sibbekunde"), Storm (de politieke publicatiepoot van de Nederlandsche SS),
A. Rutgers (een kleinschalig uitgeversinitiatief van NSB-signatuur), Opbouw en Atlanta
(idem), Oceanus (royaal door het regime gesubsidieerd en opererend onder het toeziend oog
van het Auswdrtige Amt in Berlijn). De grootste van alle was uitgeverij Westland. Ze kreeg
bij haar oprichting in augustus 1941 een startkapitaal van 175.000 gulden mee, afkomstig van de vermogens van de opgeheven vrijmetselaarsloges, later aangevuld met een tweede schenking van 130.000 gulden. Westland,
dat over heel Nederland een netwerk van eigen
boekhandels oprichtte, had na twee jaar al
bijna 700.000 boeken geproduceerd en beweerde in juni 1944 meer dan een derde van
de hele Nederlandse boekproductie in handen te hebben. Alleen al op het hoofdkantoor
van de zaak aan de Amsterdamse Herengracht waren vijftig personeelsleden tewerkgesteld.
Kortom, de hele bezettingstijd door kon
Nederland bogen op een flink aantal leveranciers van nationaal-socialistisch gekleurde of
althans „deutschfreundliche" lectuur, die probleemloos haar weg naar het publiek vond via
de eigen boekhandels of via vanouds vertrouwde verkoopkanalen zoals de Algemeene
Spoorwegboekhandel en AKO.
Groenevelds aanpak is niet chronologisch
(behalve dan de indeling 1921-1940 en 19401945), maar thematisch. Geschriften die en
over het jodendom en over de vrijmetselarij
handelen, worden dus tweemaal genoemd.
Structureel gezien is dit het meest opvallende
verschil met de strikt chronologische werkwijze van Adriaan Venema's boek (Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie, 1988-1992) over

hetzelfde onderwerp, waarvan de vijf hoofdstukken heten: Het eerste oorlogsjaar, Het
tweede oorlogsjaar ..., en het zesde: De nasleep.
Van Venema houdt Groeneveld niet: hij
„zocht meer sensatie dan nieuwe wegen", zo
lezen we in de Inleiding (p. 10). Op de polemieken rond Venema's vijfdelige studie hoeft
hier niet teruggekomen te worden, maar
Groeneveld gaat wel erg ver als hij het boek
zelfs niet in zijn bibliografie opneemt. Naast
Zwaard van de geest blijft Venema's vijfde deel
(Uitgevers en boekhandelaren, 1992) niettemin
de moeite van het bijhouden waard, al was het
maar omwille van de bijlagen, met onder
meer de gereconstrueerde fondscatalogi van de
„bruine" uitgeverijen. En ook wel, of en toe,
om een paar aardige details. Neem nu de lovende brief die ene W.R.C. baron van Boetzelaar (bij Venema: Boetzelaer) op 18 april 1940
aan George Kettmann schreef om De Amsterdamsche Keurkamer te complimenteren met
de uitgave van Mijn Kamp. Kettmann was daar
zo mee verguld, dat hij de brief achteraan in
een volgende publicatie van zijn uitgeverij opnam naast een advertentie voor de derde druk
van Hitlers boek, aldus Groeneveld (p. 63).
Wie de episode bij Venema (pp. 31-33) naleest,
verneemt daar dat Baron van Boetzelaar het
gebruik van zijn brief voor publicitaire doeleinden weigerde, tot op het ogenblik dat de
Duitsers Nederland waren binnengevallen:
toen waren voor de baron, zo schreef hij aan
Kettmann, „plotseling de bezwaren verdwenen tegen het belijden van bepaalde beginselen in het openbaar." Veel belang heeft het
niet, maar het is een treffende illustratie van
het platvloerse opportunisme waarmee we in
de geschiedenis van het „bruine" boek zo
vaak geconfronteerd worden.
Hoe dan ook is Groenevelds monografie een
standaardwerk; Venema's boek was slechts een
opstapje daartoe. We kunnen maar wensen dat
we in Vlaanderen een even gedegen studie over
het onderwerp tot stand zullen zien komen.
Ludo Simons
Zwaard van de geest. Het bruine bode
in Nederland 1921-1945, Vantilt, Nijmegen, 2001, 429 p.

GERARD GROENEVELD,

Indische Nederlanders - een onvolledige
geschiedenis
Met zijn nieuwe boek, De uittocht uit Indiê
1945-1995, besluit de Amsterdamse socioloog

Wim Willems zijn trilogie over de geschiedenis van de Indische Nederlanders, waarin eerder al verschenen Het einde van India. Indische
Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de
dekolonisatie (1995) en Uit Indiê geboren. Vier
eeuwen familiegeschiedenis (1997).

Dit nieuwe boek begint in 1945, bij het einde van de Japanse bezetting en het begin van de
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De eerste drie hoofdstukken behandelen de chaotische situatie direct na de oorlog, de grote problemen rond gezinshereniging en de terugkeer
uit de Japanse kampen, het ingrijpen van kolonel Van Os van Delden, en de eerste golf repatrianten - in 1947 waren al meer dan 100.000
Nederlanders geevacueerd. Daarna volgen in de
hoofdstukken 4 tot 7 de ontwikkelingen vanaf
begin jaren vijftig tot na de grote golf „spijtoptanten", die naar Nederland kwamen als gevolg
van het conflict over Nieuw-Guinea. Met name
hoofdstuk 7 (Het ontvangende vaderland) bevat
veel wetenswaardigs over de opvang en het beleid in Nederland, dat gericht was op assimilatie en vernederlandsing van deze „oosterse repatrianten".
In deze zeven hoofdstukken biedt Willems
een zeer informatieve studie over de repatriering en inburgering van de Indische Nederlanders. Er is goed gebruik gemaakt van eerder onderzoek zoals het rapport De repatriêring uit
Indonesia (1957) en The Dutch Plural Society
(1973) van de Britse socioloog Bagley. Van groot
belang is Willems' gedetailleerde reconstructie
van het werk van de Indische organisaties die bij
dit inburgeringstraject een rol hebben gespeeld,
zoals de Repatrieringsdienst, de NederlandsIndische Bond voor ex-krijgsgevangenen, geInterneerden en gerepatrieerden (NIBEG), het
Centraal Comite van Kerkelijk en Particulier
initiatief (CCKP) en Pelita. Interessant is ook
zijn aandacht voor de stereotiepe opvattingen
en verwachtingen die bij de opvang een rol
speelden. Indische vrouwen bijvoorbeeld werden vaak gezien als ordinair, koopziek of onzedelijk, en dienden zich aan Nederlandse rolmodellen to conformeren door les in breien en
andere huishoudelijke gewoonten.
Het boek wordt besloten met een viertal
hoofdstukken over specifiek Indische thema's
- waarbij echter een apart hoofdstuk over de
taal ontbreekt, en geen gebruik is gemaakt van
bestaande studies van het Indische Nederlands en het petjoh (de taal van Indo's en Indi-

sche Nederlanders) door Van den Toorn, De
Vries en anderen.
Hoofdstuk 8 (Nederlands openstaande rekeningen) geeft een zeer kritisch beeld van de
manier waarop de kwestie van de Indische
pensioenen steeds weer door de Nederlandse
overheid is afgeschoven, eerst op de Indische
regering, daarna op de Indonesische. En het
heeft nog decennia geduurd voor er een behoorlijke regeling kwam. Heel scherp maakt
dit hoofdstuk duidelijk hoe diep hierdoor bij
de Indische gemeenschap het gevoel van achterstelling was en hoe groot ook de behoefte
aan excuses en genoegdoening.
In hoofdstuk 9 (Een sociaal-culturele erfenis)
behandelt Willems de ideeen over de Indische
mengcultuur van de Indo-schrijver Tjalie
Robinson, en het succes van het door hem opgezette jaarlijkse culturele festival, de Pasar
Malam in Den Haag. Willems neemt echter
ook Robinsons gelijkstelling van „Indisch" tot
Indo over, en daardoor blijven de talrijke verschillen die er binnen de Indische gemeenschap
bestaan - bijvoorbeeld tussen Indisch-Chinese
Nederlanders, Molukkers, totoks, Menadonezen en Javaanse Indo's - onderbelicht.
Wel behandelt Willems in hoofdstuk 10 en
11 het interessante fenomeen van de doormigratie van Indische Nederlanders die in Nederland niet konden aarden. Daarbij valt op
dat hij in hoofdstuk 11 (Indisch in Australie)
wel uitvoerig citeert uit authentiek interviewmateriaal, terwijl hij voor de situatie in Nederland geen gebruik heeft gemaakt van de belangrijke bijdrage van Tessel Pollmann in de
Vrij Nederland-bijlage „In Nederland Door
Omstandigheden" (1987).
Het slothoofdstuk 12 (Uit de schaduw van
de geschiedenis) plaatst dit alles in het ruimere

kader van de immigratie in Nederland in de
twintigste eeuw. Het boek wordt afgerond
met dertig pagina's noten, literatuur en een
goed register.
Willems gaat in zijn boek uitvoerig en
goed gedocumenteerd in op de ervaringen van
de Indische Nederlanders - hun onverwerkte
oorlogstrauma's, de door velen als kil en onhartelijk ervaren ontvangst in Nederland, de
gefnuikte rehabilitatie voor geleden oorlogsschade, en de strijd om een eigen sociaal-culturele erfenis. Interessant is zijn beschrijving van
de discussies rond 1950 over de vraag wie nu
wel en wie niet tot Nederland mocht worden
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toegelaten. De vraag die hier achter zit, en die
bij lezing van dit boek ook steeds vaker opkomt, is: Wat en wie zijn nu eigenlijk Indische
Nederlanders? Willems wijst hier weliswaar
op „een woud van terminologische verwarring", maar komt daar zelf niet goed uit. Wat
hier met name ontbreekt, is een goede sociologische analyse van het rassenprobleem in de
koloniale samenleving, zoals in 1948 gegeven
door de Amsterdamse socioloog WE Wertheim. Evenzo heeft Willems niets over Indische mensen als Beb Vuyk en G.J. Resink, die
toen net als de Indische nationalist E.F.E.
Douwes Dekker voor de Indonesische Republiek kozen. En ook gaat hij volledig voorbij
aan de levendige discussies in Indische kring
van het afgelopen decennium, over identiteit
en over wie zich nu „echt Indisch" mag noemen. Dit terwijl hij voor Australia wel een
hoofdstuk geeft over „De landkaart van een
identiteit", en over de „mengidentiteit" van
de Indische Nederlanders aldaar.
Een ander bezwaar is dat Willems nogal
anekdotisch to werk gaat als hij het heeft over
onbegrip, discriminatie en de dwang tot aanpassing. Er zijn bijvoorbeeld in het register
ook Been ingangen op deze thema's. Daardoor
blijft zijn boek als geheel steken in geklaag
over de ongemakken van de Indische integratie in Nederland. Het was interessanter geweest als Willems had laten zien wat er vanuit
de Indische gemeenschap de afgelopen halve
eeuw allemaal aan de Nederlandse cultuur is
toegevoegd, op culinair gebied, in muziek,
mode, theater, film en literatuur, en in het publiek debat. Een goed voorbeeld voor dergelijk onderzoek van Indische cultuur en identiteit geeft de Duitse cultureel antropoloog
Oliver W. Kortendick in zijn dissertatie Indische Nederlanders and Tante Lien: Eine Strategie zur Konstruktion ethnischer Identitdt (Keu-

len 1990, tweede bijgewerkte editie 1996, zie
http://lucy.ukc.ac.uk/lien/masterdoc.html).
Het is jammer dat dit aan Willems is ontgaan
en dat hij niet meer systematisch aandacht
heeft besteed aan de verschillende symbolische en culturele processen via welke deze
groep zich een eigen plaats heeft verworven in
de Nederlandse samenleving.
Reinier Salverda
De uittocht uit India 1945-1995, Bert Bakker,
Amsterdam, 2001, 398 p. [NWO-reeks: De geschiedenis
van Indische Nederlanders nr. 3].
WIM WILLEMS,

Quand le vent est au sud

„Quand le vent est au sud, ecoutez-le chanter, Le plat pays, qui est le mien", zong Jacques
Brel in Le plat pays. Zoals elk land „zijn eigen
noorden heeft", waar de stugge, stijve bovenburen wonen, zo wordt elk „zuiden" geassocieerd met „uitbundiger leven", meer vrolijkheid, meer cultuur, meer levensvreugde. Hoor
hoe het zingt.
Zo gemakkelijk hebben de samenstellers
van Zuidenwind, een bundel „gesprekken"
over de invloeden uit het Romaanse zuiden op
de (Noord-) Nederlandse cultuur, zich er niet
van of willen maken. De Amsterdamse historici Van Hoogstraten, Schulte en Van Setten wilden een serieus beeld schilderen van de invloed
die „het Romaanse zuiden" heeft gehad op de
Nederlandse historie, met name „onder de
vier noemers: religie, bestuur, recht en cultuur". Hun drijfveren geven zij duidelijk aan:
terwijl de Europese Unie in economisch, sociaal, financieel en politiek opzicht steeds
meer invloed krijgt op ons dagelijks leven, is
in culturele zin de eenzijdig Angelsaksische
gerichtheid van Nederland nog nooit zo groot
geweest. Terwijl het accent van het Verenigd
Europa allengs is opgeschoven naar het zuiden, weten de meeste Nederlanders minder
dan ooit wat zich beneden hun zuidgrens Brussel daargelaten - afspeelt. Voor hun bundel hebben zij de vorm gekozen van twaalf
ontmoetingen met deskundigen van naam en
faam op uiteenlopende terreinen: van een
Maastrichtse stadsarchitect tot een Vlaamse
medievist, van een Leidse historicus tot een
Amsterdamse romaniste. De meesten hoogleraren, en voor de afwisseling een journalist
(Ephimenco) en een schrijver (Vinkenoog).
De keuze van de gespreksgenoten geeft al de
breedheid aan van de onderwerpen. De ordening is chronologisch, de diepgang van de gesprekken zeer verschillend.
De vraag is wat zo'n aanpak oplevert. Allereerst is er de veelheid van op zichzelf staande
onderwerpen. Die bezorgde mij al lezend
voortdurend het „bloemlezingengevoel: na
een tamelijk willekeurige openingszin („Elk
jaar maakt een groep studenten van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten uit Amsterdam een excursie naar Rome") raak je vaak
geboeid, maar net als je dan wel graag verder
wilt lezen, houdt het verhaal alweer op.
In de tweede plaats is er de vorm van het

„gesprek”, die ongetwijfeld bedoeld is om het
geheel luchtig en leesbaar te houden, maar in
veel bijdragen leidt tot storende stijlwisselingen. Op de achterflap wordt gemeld dat twee
van de samenstellers als journalist werkzaam
zijn. Dat valt niet of te leiden uit vaak onelegante zinnetjes als „Pas [later werden er wat
dingen van hem vertaald" (over de historicus
Huizinga), en onhandig weergegeven spreektaal („Wie had het anders een bal kunnen schelen?" (de historicus Wesseling over het boek
Montaillou). Op andere plaatsen overheerst de
toon van een schoolboek: „Ook de indeling in
bestuursdistricten was fundamenteel voor het
Romeinse bestuur. Ze verdeelden het veroverde gebied in grote districten (provincies) en in
kleinere (civitates), waardoor overzichtelijk te
besturen gebieden ontstonden."
Kortom: over de invloed van de Romeinen,
de Italianen en de Fransen in de loop der tijden
op onze architectuur, ons rechtsstelsel, onze
schilderkunst en onze religieuze geschiedenis,
onze geschiedschrijving en onze literatuur is
veel boeiends te vertellen, maar de vraag is of
deze bundel dat op een overtuigende wijze
doet. Er is geen bindend beginsel, behalve de
chronologie en het feit dat alle beschreven
invloeden van onder onze zuidgrens komen.
En er is niet de volgehouden stilistische en
redactionele kwaliteit van schrijven die de
bovengenoemde bezwaren wellicht grotendeels had kunnen verbloemen.
Daarmee dringt de vraag zich op voor
wie deze bundel bedoeld is. Iedereen die zijn
„culturele canon" kent, leest hier bijna voortdurend wat hij al wist. En de lezers van na het
traditionele, tijdvakgebonden geschiedenisonderwijs zullen veel verhalen niet kunnen plaatsen; al was het maar omdat zij zich wellicht het
hoofd zullen breken over de vraag wat hugenoten nu precies waren, of hoe het precies zat met
de relatie tussen Van Oldenbarnevelt en Maurits.
Al met al een gemiste kans, want daardoor
gaan ook opmerkelijke gezichtspunten bijna
verloren, zoals dat van Hans de Valk over op
emancipatie gerichte Nederlandse bisschoppen in hun klempositie tussen paus-adorerende gelovigen en argwanende protestantse politici. Of de nuancering die Hans Bots
aanbrengt bij de overlevering dat de hugenoten allemaal kansrijke immigranten waren, die
onmiddellijk en met vrucht aan het werk kon-

den in Holland. Vrijwel alle bijdragen zouden
aan kwaliteit hebben gewonnen als aan de
gesprekspartners was gevraagd om hun eigen
verhaal te schrijven in de vorm van een populair-wetenschappelijk artikel. Mensen als
Henk Wesseling, Ieme van der Poel en Willem
van den Berg hebben hun talent op dat punt al
vele malen bewezen. De bundel als geheel zou
baat hebben gehad bij minder verbrokkeldheid, en een meer samenhangende keuze voor
een beperkt aantal onderwerpen. leder op zich
zijn onderwerpen als de Bourgondische tijd,
de Renaissance, de ontwikkeling van het calvinisme, het burgerlijk recht of de invloed van
het naoorlogse existentialisme op de cultuur
in Nederland belangwekkend genoeg. Maar de
meerwaarde van het achter elkaar plaatsen van
deze onderwerpen, aan elkaar gelijmd met
merkwaardige „tussendoortjes" over Bernadette Soubirous of Joseph Luns, is gering. Kennelijk was het label „Frans of Italiaans" in
samenhang met een historische tijdperk (de
Verlichting, het naoorlogse existentialisme)
voldoende om een plek te krijgen in Zuidenwind. Het lijkt een beetje op een haastklus, en
dat is jammer. Want een bundel die hernieuwde belangstelling en geestdrift wil wekken
voor de Romaanse invloeden op onze cultuur
is zekef niet overbodig. Maar dan wel een waar
aan samenstelling en afwerking meer zorg
wordt besteed.
Greetje van den Bergh
Zuidenwind: Romaanse
invloeden op de Nederlandse cultuur, Uitgeverij Prometheus,

MONIQUE VAN HOOGSTRATEN (e.a.),

Amsterdam, 2000, 190 p.

Gematigd, verzoenend en staatsbehoudend:
August-Edmond de Schryver
August de Schryver heeft zijn biografie gekregen. Niet alleen omdat hij een van de vooraanstaande christen-democratische politici van
Belgie was in de periode 1930 - 1960, maar ook
omdat hij zijn prive-archief goed bewaarde. Althans vanaf zijn intrede in de Kamer in 1928,
als dertigjarige advocaat in Gent. Dr. Godfried
Kwanten, het hoofd van de archiefafdeling van
het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum in Leuven (KADOC), heeft de gegevens uit de papieren-De Schryver aangevuld
met en scherpzinnig getoetst aan die uit meer
dan dertig andere archieffondsen, en uiteraard
aan de bestaande literatuur.
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August de Schryver behoorde tot de flamingantische burgerij die in de tussenoorlogse
periode de macht in de katholieke partij overnam van de tweetalige traditionele elite. Ze
wierp zich op als verdediger van „de gelijkheid
van Vlamingen en Walen" opdat Vlaanderen
eentalig Nederlands zou worden. Wallonie was
immers eentalig Frans en wilde dat blijven.
Haar machtsgreep slaagde dankzij de steun van
de Boerenbond en vooral van de christelijke arbeidersbeweging. Ook in het sterk verfranste
Gent werd deze jonge advocaat naar de Kamer
en in 1932 naar de partijleiding gestuwd, omdat voor de plaatselijke arbeidersvereniging
„Het Volk" de vernederlandsing een hoofdpunt of soms het hoofdpunt was van haar programma. De Schryver maakte het eerst naam
op nationaal vlak door zijn inzet voor de beslissende taalwetgeving van 1930-1932, op het
onderwijs van hoog tot laag en op de overheidsadministraties. Voor de bescherming van
de Vlaamse taalgrensgemeenten kwam hij
vooral op, in samenwerking met de militants
Flor Grammens.
Begin 1935 moest Frans van Cauwelaert, de
leider van de nieuwe flamingantische elite, ontslag nemen als minister op beschuldigingen
van financieel geknoei. De Schryver volgde
zijn "mentor" op op Landbouw en deed dat
blijkbaar zo goed dat hij al anderhalf jaar later
opklom naar Binnenlandse Zaken, een van de
topministeries. „Zo goed" hield misschien ook
in dat hij intussen al voldoende gematigd was
om daar aanvaardbaar te zijn. Nu hij de verantwoordelijkheid droeg voor de naleving van de
taalwet op de overheidsadministraties, bleek
hij niet in staat of bereid om daar streng de
hand aan te houden. Toch werd hij ongenadig
onder druk gezet door Flor Grammens, die
met de steun van honderden studenten een
hele beweging organiseerde om de wet toe te
passen tegen de onwillige besturen in. Misschien uit ontgoocheling over zijn onmacht,
maar vooral omdat hij nauw betrokken werd
bij de onderneming van zijn overleden schoonvader, de N.V. Scheerders-Van Kerchove, zou
De Schryver naar eigen zeggen na de val van de
regering-Van Zeeland geen portefeuille meer
gewenst hebben.
Maar in februari 1939 werd hij voor twee
maanden minister van Justitie, in maart 1940
minister van Economische Zaken en Bevoorrading. Zo werd hij meegesleept in de oorlog en

in het conflict van de regering-Pierlot met koning Leopold III. Daarin was hij de minister
die het meest streefde naar verzoening met de
onverzoenbare monarch. Na de val van Frankrijk werd de regering verscheurd door de
keuze: in Engeland de strijd voortzetten, of
neutraal blijven in onbezet Frankrijk. Zoals
we weten uit zijn Oorlogsdagboeken 1940-1942,
die in 1998 met een uitstekende commentaar
werden uitgegeven door Herman van Goethem, bleef De Schryver nog in de eerste helft
van 1941 de overtocht afwijzen. Hij arriveerde
pas op 1 augustus 1942 in Engeland, werd tweemaal met een tending in de Verenigde Staten
belast en kon zich tenslotte in april 1943 opnieuw doen opnemen in de regering.
De Schryver werd met de portefeuille van
Binnenlandse Zaken belast, dus met de voorbereiding van het herstel van de wettelijkheid
bij de bevrijding van het land. Hij moest optreden als coordinator tussen de departementen
voor alles wat de onmiddellijke naoorlogse periode betrof. Hij leidde de onderhandelingen
met de Britten en Amerikanen van wie Belgie
gedaan kreeg dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de bevrijding zou worden overgedragen aan de Belgische regering; een korps van
Belgische Civil Affairs Officers werd opgeleid
als verbindingspersonen tussen het militair gezag enerzijds, en anderzijds de regering en de
lokale autoriteiten. Die officieren kregen ook
de bevoegdheid om, conform wetsbesluiten en
regeringsinstructies, ondergeschikte besturen
en gerechtelijke instanties af te schaffen of
weer op te richten en verantwoordelijken aan
te stellen of af te zetten, na de ingrepen die de
bezetter gedurende meer dan vier jaar had gepleegd.
„De Schryver en zijn medewerkers verrichtten een titanenwerk en gunden zich in die
wedren tegen de tijd zelden een dag vrijaf", en
25 bladzijden verder lezen we: „In Londen
volgde hij een Spartaans werkritme, ook op
zon- en feestdagen en met weinig vrije tijd."
Hij „hield zijn hart vast voor wat de naoorlog
in een ontredderde natie zou brengen... Hij
vreesde misschien geen burgeroorlog, dan toch
„scherpe conflicten" waarbij „veel bloed zal
worden vergoten" en een toename van het banditisme", want de ministers waren goed geInformeerd over de stemming in bezet gebied.
Mij verbaast het dat de auteur, na deze en
soortgelijke constateringen, aan de regering en

bijzonder aan De Schryver verwijt dat ze aan
„ernstige zelfoverschatting" leden door te vertrouwen op hun besluitwetten en hun korps van
135 Civil Affairs Officers die samen met de eerste
geallieerde troepen het land binnentrokken begin september 1944. „Dadelijk na haar terugkeer zou de regering de prijs betalen voor dit verzuim. Ze bleek niet in staat adequaat te reageren
op de straatrepressie en de bloeddorst en
machtspretenties van een deel van het verzet."
Ze faalde om „het gezagsvacuiim snel in te vullen" en „volhardde in haar lichtzinnige misrekening en te luchtige evaluatie van de toestand".
De regering, die zo lang gewacht had voordat ze wapens liet parachuteren voor de verzetsbewegingen - ze wilde zich eerst van hun
trouw verzekeren heeft na de bevrijding wapens laten parachuteren om de rijkswacht opnieuw te bewapenen tegen onwillige zogenaamde verzetsgroepen. Ik zie echt niet wat ze
meer of anders had kunnen doen, en Kwanten
schrijft het ook niet. Pas in januari 1945 kregen
de communisten in Frankrijk uit Moskou de
richtlijn om het gezag van de regering-de
Gaulle te erkennen, nadat W. Churchill in december 1944 hun pogingen tot machtsgreep
had aangeklaagd. Het zal in Belgie niet anders
gegaan zijn, en dat was niet de schuld van de regering-Pierlot.
August de Schryver werd de stichtende
voorzitter van de fel-anticommunistische
Christelijke Volkspartij (1945). Hij moist die tot
een stevige eenheid te smeden, in tegenstelling
tot haar vooroorlogse voorlopers. Dat werd
vergemakkelijkt door de felle links-rechts-polarisering over de gerechtelijke en de administratieve bestraffing van de collaboratie, en over
de eventuele terugkeer van Leopold III op de
troon. De CVP zou gedurende een halve eeuw
bijna onafgebroken de Belgische regeringen
domineren.
In 1949 liet De Schryver zich niet meer tot
voorzitter herkiezen. Hij ging zich dan vooral
inzetten op het internationale vlak, o.a. als
voorzitter van het samenwerkingsverband van
de Europese christen-democraten en als afgevaardigde bij de UNO. In september 1959 was
hij bereid opnieuw een ministerportefeuille te
aanvaarden met als opdracht de dekolonisatie
van Kongo. Het enige mogelijke scenario
daarin bleek de vlucht vooruit, naar de feestelijke soevereiniteitsoverdracht op 30 juni 1960
en de chaos op 4 juli.

In 1961 kondigde De Schryver aan dat hij
zich voor de laatste maal tot volksvertegenwoordiger liet verkiezen. Vier jaar later verliet
hij inderdaad het parlement, om zich meer dan
tevoren bezig te houden met de leiding van het
familiebedrijf.
Bij de studie van de politieke geschiedenis
van Belgie in het midden van de twintigste
eeuw kan voortaan niet meer voorbijgegaan
worden aan deze uitvoerige en scherpzinnige
studie, waarin veel nog ongebruikt bronnenmateriaal werd verwerkt. We merkten al op dat
de auteur kritiek op De Schryver niet
schuwde. Maar bij mij kwam het als naIef over
te lezen dat die jonge advocaat die een verbazingwekkende sociaal-culturele activiteit aan
de dag legde, geen politiek mandaat nastreefde
of overwoog, hoewel hij in 1925 zelfs zijn huwelijksreis inkortte om tijdig zijn handtekening te kunnen plaatsen voor zijn kandidatuur
als plaatsvervanger. Hij had gelijk, want die
handtekening bracht hem drie jaar later inderdaad in de Kamer. Na een kortstondige flamingantische scherpslijperij, werd hij daar een
gematigde, verzoenende, staatsbehoudende figuur die, ook door zijn beminnelijkheid en talenkennis, zowel lokaal en nationaal als internationaal, geschikt was om strekkingen,
groepen en partijen bij elkaar te brengen en te
houden.
Lode [ails
August-Edmond de Schryver 1898- 1991.
Politieke biografie van een gentleman-staatsman, KADOCGODFRIED KWANTEN,

Studies 27, Universitaire Pers Leuven, 2001, 688 p.

Filosofen op de markt

Een dinsdagmorgen aan de Volkshogeschool in Berchem, Antwerpen. Een „normale" werkdag. Aan ondergetekende is gevraagd
om een inleiding te geven tot het boek van de
Oostenrijkse filosoof Konrad Paul Liessmann.
Het boek heet Over nut en nadeel van het denken voor bet leven. Een vijftiental mannen en
vrouwen zijn hier op afgekomen. Samen starten zij een leesgroep, onder leiding van filosoof Kristof van Rossem. Ze lezen samen, discussieren samen, denken samen. Sommigen
onder hen zijn reeds met pensioen of werken
thuis, anderen nemen zelfs een halve dag vrij
voor de bijeenkomsten. Uit hun commentaren blijkt vooral een zoeken. Zoeken naar zin,
zoeken naar antwoorden op vragen die in de
wereld van alledag niet meer aan bod komen.
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Antwerpenaar Kristof van Rossem is een
van de weinigen in Vlaanderen die zich er echt
op heeft toegespitst om het zogeheten lekenpubliek vertrouwd te maken met al dan niet
klassieke teksten uit de geschiedenis van de
filosofie. Van Rossem is geen academicus. En
academici doen dat hier ook niet: naar de
markt toestappen. Goed, Vlaamse beroepsfilosofen als Etienne Vermeersch, Jaap Kruithof
of Koen Raes plegen wel eens hun wijsgerige
opinie te verkondigen in eerder populaire
media, maar dat is toch nog iets anders dan
mensen pakweg de categorische imperatief van
Kant te leren begrijpen. Of hen uitleggen
waarom de allegorie van de grot bij Plato zo'n
nefaste invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het Westerse denken.
Nederlanders lopen hier blijkbaar een paar
forse stappen vooruit. Journalist en filosoof
Antoine Verbij vond in de bezigheden op de
Nederlandse filosofenmarkt zelfs genoeg materiaal om er bijna tweehonderdvijftig bladzijden mee te vullen. Verbij wil het hebben over
wat hij de „buitengewesten van de Nederlandse filosofie" noemt. Niet de kleine groep
beroepsdenkers, verbonden aan universiteiten, komt bij hem ter sprake, maar wel de Nederlandse equivalenten van mensen als Kristof
van Rossem. En ze hebben er daar nogal wat.
Verbij heeft zijn boek heel systematisch
opgebouwd. Hoofdstukken gaan over „Filosofie in de vrije tijd", „Filosofie in de media",
„Filosofie op de werkvloer" of „Filosofie als
levenshulp". De tien hoofdstukken in totaal
bestrijken zowat alle mogelijke activiteiten
van Nederlandse publieke filosofen. Dat gaat
van Paul Wouters, de Vlaamse directeur van de
„Internationale School voor Wijsbegeerte" in
Leusden bij Amersfoort, die workshops organiseert over „Denkgereedschap", soms specifiek voor managers die daar graag flink wat
centen voor neertellen, tot Mieke de Moor,
die in een berghut in de Franse Alpen filosofieweken organiseert, soms gecombineerd met
andere activiteiten als, bijvoorbeeld, leren
boetseren. Vaak gaat het hier over cursussen in
de strikte betekenis van het woord: er wordt
mensen geleerd een bepaalde stof te begrijpen
en te verwerken, even vaak gaat het echter
ook om zelf actief te leren denken. Dat staat
centraal in wat dan „Socratische gesprekken"
beet. Dries Boele organiseert zo bijeenkomsten in hotel „De filosoof" in Amsterdam. In

sommige gevallen kunnen de deelnemers underling beslissen waar ze het die dag over zullen hebben, in andere gevallen wordt hen een
onderwerp voorgesteld. Een voorbeeld dat
Verbij geeft van de gesprekken bij Dries Boele,
een van de bekendste namen, is de impact van
internet op de hedendaagse maatschappij. Helemaal gezellig schijnt het te zijn in de zogeheten „filosofische cafes". Tussen pot en pint
wordt daar een discussie aangegaan met een
auteur, die bij voorkeur ook wel wat controversièle dingen te vertellen heeft. Zo beschrijft
Antoine Verbij een discussie met de in eigen
contreien nogal beruchte wetenschapper en
would-be-filosoof C.W. Rietdijk. De man
houdt een pleidooi voor euthanasie op pasgeborenen die met een of andere afwijking op de
wereld zijn gekomen. En dat lokt verhitte discussies uit.
Journalist Verbij beschrijft dit alles op een
deftig objectieve wijze. Zelden sluipt er een
waardeoordeel in de tekst. Het is wel duidelijk
dat hij gewoon veel sympathie voelt voor deze
vorm van filosofie bedrijven. Toch laat hij ook
eens horen dat het niveau niet altijd even hoog
ligt. Misschien zijn het soms de minder begaafde collega's, die op zoek naar emplooi dan
maar naar de markt trekken om hun boterham te verdienen. Zelf maakte ik onlangs mee
dat in de school van mijn kinderen een avond
werd georganiseerd rond filosoferen met kinderen. De spreker wist het opgekomen publiek een beeld te schetsen van filosoferen als
een soort van luiheid. Stel maar vragen en bedenk samen antwoorden. Wat doen we dan
met de arbeid van de trage lectuur, het worstelen met teksten die soms ontoegankelijk lijken, maar die, als je er eenmaal in doordringt,
je een existentièle Aha-Erlebnis opleveren?
Ik meen bij Verbij een impliciet pleidooi te
zien voor een goed huwelijk tussen de academie en de markt: docenten die hun beroepscompetentie ook weten te verwoorden voor
de geinteresseerde leek. Zou het overigens
geen goed idee zijn om de filosofieopleiding
aan universiteiten hier ook deels op of te stemmen? Misschien moeten academici er maar
eens mee ophouden de neus op te halen voor
wat praktische of toegepaste filosofie beet.
Het kan beslist geen toeval wezen dat de Nederlandse filosofenmarkt zo goed boert. Het
is inmiddels natuurlijk een torenhoog cliche
geworden, maar vele individuen in onze ver-

brokkelde samenleving leven met vragen die
onbeantwoord blijven na het wegvallen van
de grote religieuze en ideologische verhalen.
Zouden filosofen niet bij uitstek geschikt zijn
om mensen hier mogelijkheden te tonen? Wat
nog iets anders is dan sluitende antwoorden te
geven.
Vlaamse lezers zullen aan dit boek wellicht
een nogal ambivalent gevoel overhouden.
Enerzijds zullen ze ongetwijfeld enthousiast
worden door het verhaal van Verbij, anderzijds raken ze wellicht ontnuchterd door de
gapende kloof op de Vlaamse filosofiemarkt.
In die zin is het boek van Verbij dan ook als
een appel aan de Vlaamse beroepsfilosofen te
lezen. Verbij schrijft bovendien uitstekend en
op zijn research valt weinig of te dingen. Laat
dit boek dus zijn werk doen.
Marc van den Bossche
ANTOINE VERBIJ, Denken achter de dijken. De opmars van de
filosofie in Nederland, Uitgeverij Ambo, Amsterdam, 2000,
242 p.

De gemengde gevoelens van Pieter Geyl
voor Zuid-Afrika
In juni 1936 ontving de Utrechtse historicus en hoogleraar Pieter Geyl (1887-1966) een
uitnodiging om in de periode van juli tot december 1937 een reeks voordrachten in ZuidAfrika te geven. Deze lezingen, in het Engels
en het Nederlands, zouden de Nederlandse geschiedenis en cultuur als onderwerp hebben.
De uitnodiging ging uit van het „Lezingencomite van de Zuid-Afrikaanse Universiteiten",
een organisatie waarin de universiteiten van
Kaapstad, Johannesburg, Stellenbosch, Pretoria en de Universiteit van Zuid-Afrika samenwerkten. De reis bracht Geyl en zijn vrouw
langs Kaapstad, Stellenbosch, Wellington, Grahamstown, Bloemfontein, Johannesburg, Pretoria, Potchefstroom, Pietermaritzburg, Durban en terug naar Kaapstad.
Geyl schreef het verslag van deze reis in november 1943 tijdens zijn gijzeling door de
Duitse bezetter in Sint-Michielsgestel. Hij verbleef daar vanaf oktober 1942 nadat hij twee
jaar daarvoor gevangen genomen was en zelfs
een tijdje in een afzonderlijke afdeling van het
concentratiekamp van Buchenwald werd ondergebracht. Het reisverslag, dat zich in het
Geyl-archief in de Universiteitsbibliotheek
van de Universiteit van Utrecht bevindt, werd
nu uitgegeven door A.W. Willemsen en P. van

Hees. Beide historici studeerden aan de Universiteit van Utrecht. Willemsen maakte bij
Geyl een proefschrift over het Vlaams-nationalisme. Ze publiceerden ook vaak over de bekende Utrechtse hoogleraar en gaven samen
zijn briefwisseling uit.
Voor Geyl speelde het nationalisme als
politieke ideologie een belangrijke rol. Hij was
er van overtuigd dat taal een van de belangrijkste elementen was van een nationale eenheid.
Dit „taalnationalisme" sterkte hem ook in de
overtuiging dat Nederland en Vlaanderen ten
onrechte van elkaar vervreemd waren. Belangrijk is wel dat hij altijd gekozen heeft voor een
parlementaire democratie en dat hij moeite
had met elke vorm van doctrinair denken. Dat
blijkt ook uit dit reisverslag, waarin hij zijn
onvrede voor de opkomende sympathieen
voor het nationaal-socialisme bij sommige
Afrikaners niet wegsteekt.
Geyl heeft ook grote belangstelling voor
de verhouding van het Nederlands en het
Afrikaans. De kennis en het gebruik van het
Nederlands was volgens hem noodzakelijk
om de wortels van het Afrikaans en een eigen
„Afrikaner nationale bewustzijn" te versterken. Het zou het Afrikaans meer aanzien geven tegenover het Engels en een grotere kennis van het Nederlands zou de Afrikaners ook
een grotere toegang geven tot de westerse cultuur zonder daarvoor een toevlucht te moeten
nemen tot het Duits of het Engels. Geyl formuleerde zelfs een voorstel om het aanleren
van het Nederlands in de lagere school te bevorderen en bij zijn thuiskomst ging hij hiervoor steun zoeken bij de Nederlandse autoriteiten.
Geyl heeft in zijn reisverslag ook veel belangstelling voor de problemen van de kleurlingen en de zwarte bevolking, waarvoor hij
overigens het Afrikaanse scheldwoord „Kaffers" gebruikt. Hij maakte zich ook zorgen
over het feit dat alles wat voor de zwarte bevolking gedaan werd uit Engelse hoek kwam. De
zwarten zijn er volgens hem dan ook van overtuigd dat de „Boeren" hun vijanden zijn en dat
zij alle hulp van de Engelstaligen zullen moeten krijgen. Hij ergert er zich aan dat de Afrikaners het onderwijs, de economie enz, van de
kleurlingen en de zwarten, aan de Engelstaligen overlaten.
Terug in Nederland heeft Geyl zich ingezet
om de Nederlandse overheid en verschillende
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organisaties te overtuigen van de noodzaak van
een Nederlands cultuurbeleid in Zuid-Afrika.
Hij zou ook regelmatig blijven publiceren in
Afrikaanse kranten en tijdschriften. Ook na
de oorlog bleef hij aandacht voor Zuid-Afrika
vragen. In de jaren vijftig en zestig verzwakte
die houding echter. Dat had o.a. te maken met
een door de Nationale Partij steeds strakker
doorgevoerde apartheidspolitiek.
Deze kleine publicatie leert ons veel over
de historicus Geyl, maar vooral ook over de
Zuid-Afrikaanse maatschappij. Geyl was een
scherpe waarnemer en zijn bevindingen zijn
buitengewoon interessant in het licht van de
evolutie die Zuid-Afrika na de oorlog heeft
doorgemaakt.
Dirk van Assche
Pieter Geyl in Zuid-Afrika. Verslag van de lezingentournee
langs universiteiten in Zuid-Afrika. Juli-december 1937, ver-

zorgd en toegelicht door P. VAN HEES en A.W. WILLEMSEN,
Stichting ter bevordering van de studie van taal-, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika, Amsterdam,
2000, 68 p.

De grootste Vlaamse figuur uit de
twintigste eeuw?
„Frans van Cauwelaert was waarschijnlijk
de grootste Vlaamse figuur uit de eerste helft
van de twintigste eeuw". Dat vertelde mij, in
de zomer van 1970, Hendrik Elias, in zijn eerste naoorlogse interview. Zijn mening deed
nogal wat flaminganten opkijken: de nationalist Elias had vele jaren lang de politiek van
Frans van Cauwelaert vurig bestreden en tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij een van
de leiders van de Vlaams-nationalistische collaboratie geweest. Nu hij als historicus op de
tussenoorlogse jaren terugkeek, erkende hij
spontaan dat de nationalisten de realisaties van
de „minimalisten" rond Van Cauwelaert hebben onderschat.
Wie het jongste boek van Lode Wils onbevooroordeeld leest, zal niet veel moeite hebben met de eretitel „grootste Vlaamse figuur"
uit de behandelde periode. Hij zal wel erg benieuwd uitkijken naar het antwoord op de
vraag, of Van Cauwelaert dat ook in de laatste
periode van zijn leven is gebleven. Misschien
krijgen wij daar binnenkort antwoord op, als
Lode Wils een volgend boek op onze leestafel
legt.
De bedrijvige Leuvense historicus is bezig
aan een meerdelige biografie van de katholieke
Vlaamse voorman. In 1998 liet hij het eerste

deel verschijnen, onder de veelzeggende titel:
De messias van Vlaanderen. Dat was geen
vondst van Wils. Messias, zo noemden de

Vlaamsgezinden uit het begin van de twintigste eeuw de jonge man van wie zij zoveel verwachtten voor „het ontwakende Vlaanderen".
In zijn boek beschreef Wils de eerste dertig levensjaren van Frans van Cauwelaert, tussen
1880 en 1910. In het tweede deel komt een veel
kleinere maar veel meer bewogen periode aan
bod: 1910-1919. Dit deel kreeg de titel: Frans
van Cauwelaert en de barst in Belgie. (De uitgever zorgde voor een geheimzinnig grapje, want
op het omslag is sprake van „de barst VAN
Belgie").
Als Lode Wils in hetzelfde tempo kan
doorwerken, dan mogen wij binnen enkele jaren nog twee of drie vervolgen verwachten.
De jaren tussen 1919 en 1961 leveren hem niet
minder stof voor een boeiend en baanbrekend
verhaal. Tot zijn geluk en soms zelfs een
beetje tot zijn wanhoop, kan de historicus beschikken over zeer rijke archieven. Frans van
Cauwelaert heeft heel zijn leven lang alle mogelijke documenten keurig bijgehouden. Zelfs
over zijn improvisaties maakte de briljante redenaar achteraf aantekeningen. En de ontelbare brieven van hemzelf en van anderen leveren een schat aan informatie en sfeer. Veel
daarvan is tot op heden onbewerkt gebleven.
Wils beschrijft in het tweede boek hoe de
dertigjarige Brabantse boerenzoon als yolksvertegenwoordiger uitgroeide tot leider van de
katholieke flaminganten en, op het einde van
de Eerste Wereldoorlog, tot leider van de katholieke Vlamingen in het algemeen. In die
tijd stond Van Cauwelaert vaak voor grote
geestelijke en lichamelijke moeilijkheden.
Meer dan Bens ging hij oververmoeid door de
knieen. Telkens richtte hij zich weer op, met
de kracht van een man die, naar het woord van
zijn vriend Jules Persyn, „het hart warm en
het hoofd koel" kon houden.
De ambitieuze Van Cauwelaert was zich altijd sterk bewust van zijn zending, van zijn
grote intellectuele en geestelijke mogelijkheden. Kracht moet hij ook geput hebben uit
zijn christelijk geloof. Handelend over de
vooroorlogse periode zegt Wils, dat Van Cauwelaert altijd op de eerste plaats „een belijder
van de godsdienst en zijn moraal" bleef. „Een
ongodsdienstig Vlaanderen zou voor hem nog
veel erger zijn dan een verfranst Vlaanderen."

In 1911 schreef hij in een krant: „L'amour et
la haine du Christ sont les deux poles de notre
vie politique moderne." Hij heeft dat ook later nog moeten ondervinden. Wel heeft de ervaring van de Eerste Wereldoorlog hem „een
stuk gedeklerikaliseerd", zoals de historicus
het uitdrukt, in de zin dan van bereidheid tot
samenwerking en vriendschap met vrijzinnigen.
Als voorman in de Vlaamse Beweging en
als Belgisch politicus heeft hij in de oorlog
nog een andere evolutie doorgemaakt. Voordien legde hij sterk de nadruk op de sociale en
culturele „zelfopvoeding" in de Vlaamse
emancipatie. Hij was wat men noemde „een
cultuurflamingant". Gaandeweg ontdekte hij
het fundamentele belang van de economische
strijd. De Vlamingen konden hun doel niet
bereiken zonder een eigen economische
macht op te bouwen. Daarom was hij niet alken een van de voornaamste stichters van een
eigen leidinggevende krant, De Standaard, geboren uit weekbladen met typische namen als
Hooger Leven en Ons Volk Ontwaakt. Nadien
behoorde hij tot de promotors van een Vlaams
verzekerings- en bankwezen. Ook at was
pionierswerk in een vijandige omgeving. De
Vlamingen moesten binnendringen in het
ware machtscentrum van het land.
Toen in de oorlogsjaren het „activisme"
opkwam, de beweging van Vlaamsgezinden
die de Duitse hulp aanvaardden of zelf inriepen om „Belgisch rechtsherstel" te verkrijgen,
kantte Van Cauwelaert zich daartegen. Hij
achtte het activisme een wanhoopspolitiek.
Maar zijn afwijzing, zegt Wils, „steunde niet
op vertrouwen in de (Belgische) regering,
maar op vertrouwen in de groeiende bewustwording van het Vlaamse yolk, dankzij de intellectuelen en de studentenbeweging, in het
bijzonder de IJzer-soldaten." Bij de doorbraak
van het activisme in juni 1916 gaf hij het ordewoord: „het feit betreuren maar de personen
niet veroordelen." Het ging, zo meende hij,
om een vergissing, niet om Duitsgezindheid.
Van Cauwelaert hoopte, in vredestijd, de eenheid in de Beweging te kunnen herstellen.
„Hij zag heel scherp dat na de oorlog het land
door geweldige tegenstellingen verscheurd
zou worden en hij hield het niet alleen de ministers voor, maar stemde er zijn hele politiek
op af. Mij is geen ander flamingant of Belgisch
staatsman bekend die de naoorlogse ontwik-

keling zo vroeg voorzag en er zo consequent
zijn daden op heeft gericht."
Terwijl hij zich tegen de collaboratie verzette, hield hij niet op de Belgische instanties
op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Dat
deed hij als volksvertegenwoordiger en als redacteur van kranten. Hij deed het ook vaak
binnenskamers, rechtstreeks bij de regeerders.
Daar was politieke moed voor nodig en het
heeft hem dus veel last bezorgd.
Op 6 maart 1917 zond hij Koning Albert I
en de Kamervoorzitter een afschrift van een
scherpe brief die hij aan de ministers had gericht. De Duitse manoeuvre in de richting van
Vlamingen was volgens hem „mogelijk gemaakt, is zelfs grotendeels veroorzaakt door
de kunstmatige taalpolitiek, welke door ons
staatsbestuur tachtig jaar lang is gehuldigd.
(...) De Duitsers zullen gaan, maar de door
hen gevoede en door U ongebluste haat zal
blijven, en van de burgertwisten die hij kweken zal, zult U, maar met U het land, de
slachtoffers zijn."
Lode Wils maakt duidelijk hoe machteloos
de Vlamingen waren en hoe weinig zelfs de
groeiende invloed van Frans van Cauwelaert
tegen de macht van de Belgische bovenlaag
vermocht. Van Cauwelaert doorzag die macht
zeer goed. Toch drong het ook bij hem pas
laat door, welke nefaste rol Koning Albert I
speelde. Velen hebben zich destijds laten „inpakken" door de charme die deze vorst tentoon kon spreiden. De gevolgen daarvan vinden wij nu nog bij bepaalde historici. Wils
neemt geen blad voor de mond als hij die
charme en „de blinde koningsverering" van
de Belgische bevolking ontmaskert. Het
woord is niet te sterk. Men denke aan het
voorbeeld van de Belgische veiligheidsdienst
die in oktober 1916 aan het IJzerfront werd
opgericht. Wils komt tot de conclusie, dat dit
een „persoonlijk instrument van de koningopperbevelhebber" was. De verantwoordelijkheid voor „de voortdurende anti-Vlaamsgezinde opstelling van die dienst" lag bij de
vorst. Wils denkt dat Albert I het optreden ervan „niet alleen goedkeurde, maar het bevolen
had en bleef bevelen."
De historicus ziet verscheidene verklaringen voor de „Ievenslange anti-Vlaamsgezinde
opstelling" van de koning. Een ervan was het
officierencorps, traditioneel een steunpilaar
voor de dynastie. „De hoofdreden was echter
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dat hij (Albert I) als onkerkelijke anti-kierikaal de Vlaamse Beweging als het gestook van
de bekrompen geestelijken en demagogische
klerikale politici zag.
(...) Om dezelfde reden was hij zo gevoelig,
zowel tijdens als vddr en na de oorlog, voor
het anti-klerikale wallingantisme dat zich tegen elke toegeving aan de Vlaamse Beweging
keerde."
Tegenover bepaalde invloedrijke Vlamingen speelde Albert I het wel heel slim, zodat
zelfs bij de Vlaamsgezinde frontsoldaten de
mening heerste, dat de vorst „eigenlijk" aan
hun kant stond, maar, zijn omgeving, het Hof
niet. Toen de opstandige sfeer aan het front
groeide, zou Albert I voor bepaalde toegevingen hebben gezorgd. Maar: „Achteraf bleek
dat de zogenaamde toegevingen louter zand
strooiden in de ogen van de Vlaamse soldaten.
De koning en zijn vertrouwelingen zorgden
ervoor dat het leger eentalig Frans bleef, ook
na de oorlog."
Zo stond Frans van Cauwelaert als flamingant in die verschrikkelijke oorlogsjaren
tegenover twee soorten tegenstanders: het Belgische establishment en de geradicaliseerde
Vlaams-nationalisten die zijn politiek-methet-oog-op-later niet konden volgen of begrijpen. De ene kant wilde hem voor activist verslijten en zelfs laten vervolgen, de andere kant
ging soms zo ver hem als verrader van de
Vlaamse zaak aan te vallen. Ondertussen
legde hij de grondslag van een belangengroep,
een Vlaamse katholieke partijkern, die met
veel geduld, stap voor stap, voor een Vlaams
Vlaanderen moest ijveren.
Op 18 oktober 1918, een paar weken voor
de wapenstilstand, verklaarde Van Cauwelaert: „Tussen Vlaamse beweging en democratie is geen scheiding, minder nog een tegenstelling mogelijk. Vlaamse Beweging IS democratie, in haar doel en haar middelen. (...)
Vlaanderen is ziek naar lichaam en ziel, maar
vooral de werkende standen lijden daaronder."

Op het einde van zijn boek constateert
Wils, dat tijdens en na de Eerste Wereldoorlog,
in Vlaanderen niet alleen een politiek nationalisme ontstond, maar dat ook het oudere en intussen geradicaliseerde culturele nationalisme
in ruimere kring was verspreid. „Van Cauwelaert was de spilfiguur die de idee dat Vlaanderen onvervreemdbare volksrechten had, verkondigde en haar radicaliseerde tot de eis van
volledige officiele eentaligheid. Dat Van Cauwelaert zich niet alleen tijdens de oorlog, maar
ook onmiddellijk daarna niet schaarde achter
het programma van zelfbestuur dat vele medestanders voorstonden, kwam omdat hij een
man van de daad was, zoals Fernand Braudel
die typeerde. Braudel besloot zijn meesterwerk
over de Middellandse Zee met de volgende beschouwing: „De echte man van de daad, (...) is
de man die in staat is om de beperkingen van
zijn mogelijkheden in te schatten, de man die
verkiest om binnen deze beperkingen te blijven en juist zijn doel tracht te bereiken door gebruik te maken van de zwaartekracht van wat
onvermijdelijk is. Elke inspanning die tegen
het heersende tij van de geschiedenis ingaat - en
dat is niet altijd even gemakkelijk waar te nemen - is bij voorbaat gedoemd te mislukken."
Dit was het, wat de Vlaams-nationalisten
ten tijde van Hendrik Elias niet hebben gezien.
Lode Wils beschrijft dit alles helder en duidelijk, al is hij geen literair getinte verteller.
Men weet dat hij al lang een bewonderaar van
Frans van Cauwelaert is en een „Vlaamse
Belg". Maar hij blijft historicus. Af en toe is er
een kritische opmerking en suggereert een bepaalde stijl zijn sympathie of antipathie. Maar
het is duidelijk dat dit nieuwe boek een sterk
deel is van wat een van de belangrijkste politieke biografieen van Vlaanderen zal worden.
Een monument voor een grote figuur, die geen
bronzen standbeeld heeft gekregen. Nog niet.
Gaston Durnez
Frans Van Cauwelaert en de barst in Belgie. 19101919, Uitg. Houtekiet, Antwerpen / Baarn, 318 p.
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