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Voorwoord

De in dit boekje gebundelde interviews zijn naar de tijd van ontstaan ruwweg in twee groepen in te delen : de ene heeft stamt nit
de jaren 1959/1960, de andere is in de loop van 1964 tot stand
gekomen. Wat zich aanvankelijk voordeed als een afsluitende
periode bleek achteraf een caesuur: een opdracht van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen tot het
vervaardigen van enige 'geschreven portretten' zorgde voor deze
verandering. Het heeft mij altijd verbaasd, dat de rijkscommissie
van advies inzake opdrachten aan letterkundigen haar werkzaamheden verricht zonder, voor zover mij bekend, enige vorm van
ruggespraak met de te begunstigen auteurs omtrent een geschikte
inhoud van zo'n opdracht, waardoor de literaire subsidiepolitiek
op dit stuk veel gaat lijken op het oudvaderlandse ezeltje-prik.
Het is plezierig te konstateren dat de overheid, die zich tegenwoordig voornamelijk bezighoudt met het verhogen van de voorspelbaarheid in het leven van zijn burgers, zich zo nu en dan toch
op het bereiden van surprises toelegt.
Ik heb de gelegenheid van deze opdracht graag aangegrepen om
de oudere interviews samen met de nieuwe te bundelen. Hierdoor
is een misschien wat rommelig schuttersstuk ontstaan; in een
poging daarin wat verbetering te brengen, heb ik bepaalde delen
dan ook overgeschilderd. Ik hoop dat het geheel een niet te
brokkelige indruk maakt.
Het interview met W. F. Hermans is opgebouwd uit twee al
eerder openbaar gemaakte vraaggesprekken: het ene verscheen
in Propria Cures van 28 februari 1959, kg. 69 nr. 23 en is in verkorte
vorm afgedrukt in ' Voor wie dit leest' (Querido 1959), het andere
vormde een gedeelte van een uitzending in de toenmalige boekenrubriek van de V.P.R.O.-televisie op 20 oktober 1962.
Het interview met Lucebert verscheen eerder in Tirade nr. 30 (juni
1959).
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Het interview met Harry Mulisch verscheen eerder in Tirade nr.
37 (jan. 196o), en is ook afgedrukt in ' Literair akkoord 5' (Bruna,
1961) .
Het interview met Richard Minne werd voor het eerst gepubliceerd in Tirade nr. 40 (april/mei 1960) ; dat met Louis Paul Boon
in Tirade nr. 47/48 (dec. 196o). Van de in opdracht vervaardigde
gesprekken verscheen alleen dat met Jan Wolkers eerder en wel in
Merlyn, 2de jrg. nr. 4 (mei 1964).
De interviews met Gerrit Achterberg, Leo Vroman, Gerard
Kornelis van het Reve, en Hugo Claus zijn niet eerder verschenen;
een voorgenomen vraaggesprek met Simon Vestdijk wordt te laat
gehouden om hier nog opgenomen te kunnen warden.
1 oktober 1964
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d' O.

AVI MEMORIAE

Willem Frederik Hermans, in 1921 to Amsterdam geboren, bezocht daar het
Barlaeus gymnasium en de gemeentelijke Universiteit. Hij debuteerde met de
in eigen beheer uitgegeven dichtbundel Kussen door een rag van woorden
(1944), later ook opgenomen in Horror coeli en andere gedichten
(1946). Na Hypnodrome (1948) publiceerde hij Been poezie meer. Zijn
eerste roman Conserve verscheen in hetzelfde jaar, evenals de novellenbundel
Moedwil en misverstand, gevolgd door De tranen der acacia's (1949),
Ik heb altijd gelijk (1951), De god denkbaar denkbaar de god
(1956) en De donkere kamer van Damocles (1958), dat in bet frans,
engels, deens, noors en zweeds werd vertaald en waarvan een filmadaptatie
niet bepaald Als twee druppels water werd gemaakt. Voorts verschenen de
novellenbundels Het behouden huis (1952), Paranoia (1953), Drie
melodrama's (1956) en Een landingspoging op Newfoundland en
andere verhalen (1957 ) . Voor zijn essay Fenomenologie van de
pin-up girl (195o) verwierf Hermans de essayprijs van de stad Amsterdam;
zijn polemiekenserie Mandarijen op zwavelzuur, aanvankelijk bij G. A.
van Oorschot verschenen, werd verzameld en aangevuld uitgegeven door
De mandarijenenpers (1963). Een bundeling van prozastukken met essayistische inslag verscheen onder de titel Het sadistische universum (1964).
Drie korte toneelstukken werden gebundeld in Drie drama's (1962), een
scenario De woeste wandeling kwam eveneens in 1962 uit.
Sinds 1958 is dr. W. F. Hermans lector in de fysische geografie aan de rijksuniversiteit van Groningen, in welke stad hij ook woont. Hij is redacteur
van het tijdschrift Podium, soms.

W. F. Hermans

Het was kil en mistig weer. De taxi was juist voorgereden om
W. F. Hermans, vier billentikkende bestuursleden van de studentenvereniging U.S.A. en mijn persoon te vervoeren naar de societeit
op de Weteringschans. Hermans, genood om plaats te nemen,
kwam van achter de auto aanlopen, opende zonder aarzelen het
voorste portier en ging naast de chauffeur zitten. Gedurende de
rit werd een volstrekt stilzwijgen bewaard.
Zojuist had Hermans een encycliek uitgegeven over de neergang
van de Nederlandse literatuur. In het duister spookten een paar
zinnen. `Literatuur is de neerslag of het verslag van een geestelijk
avontuur, in een taal die eigen, levend en origineel is.' Met sobere
gebaren liet hij de Nederlandse letterkunde bijna integraal door
deze mand vallen. 'Steeds jonger vluchten onze schrijvers in de
journalistiek of de amusementsproduktie; gevolg van gebrek aan
zelfrespekt samen met de geringe weerklank die ze ondervinden.
De burger staat vijandig tegenover de schrijver. Maar in sommige
landen stelt de burger er eer in om zijn vijandschap tegenover de
schrijver . . . te verbergen'.
Dit pessimisme liep als een zwarte draad door zijn woorden. Tenslotte had hij nog een kanseluitspraak gegeven over lk heb altijd
gelijk. 'De hoofdpersoon is een waarheidzegger, een extreme
waarheidzegger, d.w.z. een mensenhater. Schrijven? Schrijven is
het scheppen van wanbegrip.'
Hij sprak met grote nadrukkelijkheid; elk woord gaf hij een zet
achterna. In de gelijkbenige holte van zijn mond flitste nu en dan
een gespannen tong van links naar rechts, of ook van rechts naar
links: een monster, ontsnapt aan een portret van Arcimboldi. Het
lange gezicht scherp als een scheermes, met een overwegende linkerhelft, die zich zelfs voor een aanzienlijk deel had meestergemaakt van de rechter-, als werd hij onweerstaanbaar aangetrokken door een krachtpunt dat zich achter de rechter oorlel moest
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bevinden. De haarscheiding scheen de lijn aan te duiden tot waar de
linker hersenhelft al was opgerukt. Het geheel: een totempaal van
het Paaseiland, intrigerend maar ook afstotend van ondoorgrondelijkheid.
Het betoog werd aangevuld met hermetische manualen, waarschuwend priemende wijsvingers, dan weer leek hij de schimmen
van beestenkoppen te projekteren op de linnen voorhang tegenover hem, aan de ingang van de aula. Beweeglijk strooide hij pictogrammen uit over geheime onderwerpen, verstaanbaar slechts
voor de enkele rozekruisers en vrijmetselaars.
Achter het witte voorhoofd vermoedde men een kokend magma
van woorden, die om de voorrang streden en die hem sours naar
adem deden happen zoals een omgekeerde voile fles met nauwe
hals naar lucht hapt. Er is een gigantische monitor werkzaam,
wat uitgestoten wordt is gestold, verrassend koel en gepolijst. Zijn
spreken is eerder terugdringen dan uiten. Om onnaspeurlijke
redenen, midden in een betoog over de ondergang der Nederlandse tijdschriften een vreemd voldaan lachje; even later krijgt
de uberlegen leraar de overhand met zelfverzekerde sluitwerpsels
als hm! en he!
— U hebt enige tijd geleden een lans gebroken voor het schrijven van
een klassieke roman in het Nederlands. U schrijft: 'Ik versta
daaronder een roman waarin het thema volledig is verwerkt in een
verhaal, waarin een idee wordt uitgedrukt door middel van handelingen, waarin de optredende personages desnoods eerder personificaties zijn dan psychologische portretten'. Hebt u bij het
opstellen van deze omschrijving aan De donkere kamer van Damocles
gedacht?
H. Het is inderdaad bij het schrijven van dit boek mijn bedoeling
geweest deze roman aan die definitie te doen beantwoorden.
Overigens zou ik niet bepaald willen blijven hangen aan die term
`klassiek'.
Ik heb indertijd dat woord gebruikt, ja, eigenlijk aan de ene karat
uit een soort pieteit, omdat het klassieke drama mij in mijn jeugd
de sterkste opwekking heeft gegeven om ook te gaan schrijven, en
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anderzijds ook wel omdat ik geloof dat dit soort roman bepaalde
dingen met het klassieke drama gemeen heeft. Het centrale idee
–7 Het is ook een kwestie van
.in. het boek is dat van het misverstand.
zichzelfverkeerd beoordelen, dat kun je geen misverstand noemen.
Het is mogelijk dat de mens innerlijk verandert, dat de man die
vandaag leeft niet meer kan onderschrijven wat hij gisteren heeft
gedaan. Mensen uit een stuk bestaan in mijn romans niet.
— Is dat niet een gebrek aan continuiteit?
H. Hoe bedoelt u, gebrek aan continuiteit?
— De mensen in uw boeken kunnen op elk moment van levensloop
veranderen; ze kunnen alle kanten op.
H. Die verandering, dat is juist het vreemde, die is niet discontinu,
maar juist continu, maar omdat we geen houvast hebben aan iets
dat continu verandert, stellen we ons dus onophoudelijk de vraag,
wat is authentiek in wat we doen en wat we denken. Je zou kunnen
zeggen, de roman gaat over de authenticiteit van anderen.
Het gaat om vragen als: wat ben ik, wat wil ik zijn, wat ben ik
geweest, de vraag, wat heb ik gedaan, wat moet ik doen, wat zal
ik doen, hoe zal beoordeeld worden wat ik doe? Immers : mensen
worden in het oog van anderen gedefinieerd door hun daden en
eventueel door wat ze zeggen. Ook door de vergelijking tussen wat
ze zeggen en wat ze doen. Maar het betekent helemaal niet dat ze
zelf voelen to horen bij het beeld dat ze oproepen, dat in anderen
ontstaat. Ze vragen zich dus af, wat ben ik zelf? En wat iemand
zelf is, waardoor ontstaat dat? Ontstaat dat authentiek, doordat
het uit zijn binnenste opwelt, of ontstaat dat onder invloed bijvoorbeeld van de omgeving?
— Is voor Osewoudt Dorbeck zo'n stuk omgeving dat hem bepaalt?
H. Dat is Dorbeck gedeeltelijk, maar eigenlijk is hij in hoofdzaak het
spiegel*beeld van Osewoudt. Van al de dingen die wij doen of
denken, kunnen wij ons afvragen: is het goed, is het kwaad? Ben
ik een aanvaller, ben ik een slachtoffer? Dorbeck kan worden
opgevat als de agressieve, grote kant van de passieve Osewoudt.
— Hun lot is onverbrekelijk verbonden: als Dorbeck uit het boek
verdwijnt, is Osewoudt ten ondergang gedoemd. Deze congruentie heeft voor mij symbolische betekenis.
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H. U bent de enige niet. Ik heb het nuttig gevonden in het bock een
paar personen te laten optreden voor wie deze hele geschiedenis –
deze Osewoudt die zich steeds op zijn dubbelganger Dorbeck beroept – ook een symbolische betekenis heeft. De voornaamste van
deze figuren is de dokter. Hij gaat van de mening uit dat Dorbeck
niet bestaat, maar dat Osewoudt zelf het bestaan van Dorbeck
heeft gefantaseerd. Dat Dorbeck niets anders is dan wat in de
psychoanalyse wordt genoemd Osewoudt's superego. Ik zelf deel
niet het psychologische standpunt van die dokter, ik geef het alleen
weer.
— Kunt u nog meer voorbeelden noemen van dat 'met maar een
lens kunnen kijken', zoals Osewoudt zelf maar een objectief op
zijn Leica heeft — als dat objectief kapot is stort zijn wereld in
elkaar.
H. Ja zeker, voor praktisch alle mensen die met Osewoudt te maken
hebben is het van belang; in het oog van de politic is hij niets
anders dan een verrader, een oplichter, een leugenaar. Heel belangrijk is ook pater Beer, voor hem is deze hele geschiedenis duidelijk, Osewoudt schreeuwt om Dorbeck en in pater Beer's taal
vertaald betekent dit dat Osewoudt smeekt om God.
— Is dat wel helemaal zo, de pater heeft toch ook wel gevoel voor
Osewoudt's gezichtspunt, want hij bidt toch om het terugvinden
van de Leica, wat dan tenslotte nog gebeurt ook.
H. Jazeker. Kijk, voor pater Beer is Osewoudt iemand die om God
smeekt, en hij werpt zich ook onmiddellijk op als bemiddelaar,
tussen de smekende Osewoudt en God. De pater wil dus dat de
Leica gevonden wordt. Ik zelf alweer kan niet zeggen, dit is een
theologische roman. Ik vel verder helemaal geen oordeel over die
pater, ik konstateer alleen dat deze pater om het vinden van die
Leica bidt. Hij doet dat op een ogenblik dat die Leica allang gevonden en in het bezit van de politic is. Daarbij, die Leica, waarvan Osewoudt steeds gedacht heeft dat hij hem zou kunnen ontlasten, doordat daar een foto van Dorbeck inzat, die blijkt op het
ogenblik dat hij geopend wordt helemaal geen foto te bevatten.
Daarmee is als het ware aangegeven dat ik niet het standpunt van
die pater deel.
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Dat ik Dorbeck niet opvat als Osewoudt's God.
De visie van oom Bart, zou je kunnen noemen de ouderwets naturalistisch deterministische visie. Oom Bart kent deze familie van
haver tot gort; heeft Osewoudt's vader gekend, is een broer van
Osewoudt's moeder, en voor oom Bart is Osewoudt maar een ding:
een degenere. En het merkwaardigste is, dat alles wat Osewoudt
doet om maar geen degenere te zijn, in oom Bart's ogen juist bevestigt dat hij een degenere is geweest. Maar nu is het gekke, dat ik
oom Bart, net als eigenlijk alle andere figuren, feitelijk niet helemaal ongelijk geef door mijn beschrijving van bepaalde feiten.
Oom Bart weet het wel niet als hij Osewoudt uitscheldt, maar het
is een feit dat Osewoudt de dochter van oom Bart vermoord heeft.
— Het centrale thema vindt dus zijn vorm in de waaier van halve
waarheden over Osewoudt?
H. Dat is juist de kern van het boek. Het enige wat ik misschien nog in
mensen waardeer, is dat ze erover nadenken hoe en waarom ze
geworden zijn wat ze zijn. Maar al deze mensen die in het boek
voorkomen, de een op een egoistische manier, de ander op een
minder egoistische manier, hebben allemaal een visie op Osewoudt
die met hun persoonlijke belangen strookt. De engelse inlichtingenofficier bijvoorbeeld interesseert zich feitelijk nauwelijks voor Osewoudt en hij kan geen andere visie hebben dan die welke strookt
met de belangen van zijn dienst. Of Dorbeck bestaat interesseert hem
niet, want, zegt hij, ja, kijk, Osewoudt, als Dorbeck bestaat of bestaan heeft, en als hij zoals jij beweert een engelse agent was, dan
is hij gebonden aan de engelse wetgeving die inhoudt dat hij geen
verklaring hoeft of te leggen. Dus een engelse officier, die misschien de man was die geweten had waar Dorbeck was, die wil dat
ambtshalve niet vertellen. Zo wordt Osewoudt telkens de mogelijkheid ontnomen zijn eigen visie tegenover anderen waar te
maken. Het wordt hem ontnomen hetzij te kwader trouw wegens
ambtelijke belangen, hetzij doordat mensen hem antipathiek vinden (ik heb aangegeven dat zijn uiterlijk bepaald niet tot sympathie noodt) en ook wel uit domheid of uit hoofde van hun eigen
wereld- of levensbeschouwing, maar ook, en daar wil ik wel nadruk
op leggen, omdat ik geloof dat het au fond niet mogelijk is om
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anderen werkelijk te begrijpen.
— Bent u ook naar uw eigen mening geslaagd in het belichamen van
deze visie in De donkere kamer van Damocles?
H. Dat is een heel moeilijke vraag. U moet bedenken, er is van een
bepaald boek altijd een man die er meer vanaf weet dan alle
anderen, en dat is de man die het zelf geschreven heeft. Ik weet
nl. welke mogelijkheden ik onbenut heb gelaten. Ik heb er wel
eens over nagedacht, wat zou er gebeurd zijn als ik Dorbeck toch
nog had laten opduiken? Zou er dan een dramatische verandering
in het lot van Osewoudt gekomen zijn? Wat zou er dan zijn gebeurd? Het is tenslotte steeds Osewoudt die beweert dat de verantwoordelijkheid voor alles wat hij gedaan heeft bij Dorbeck ligt,
en zoals het in het boek wordt beschreven is inderdaad Dorbeck
steeds de opdrachtgever. Maar de daden waarvoor Osewoudt
tenslotte a faire genomen wordt, dat zijn allemaal dingen die hij
eigenlijk zelf op zijn eentje heeft gedaan. Hij heeft de globale opdrachten gekregen maar hij heeft ze gedetailleerd zelf moeten uitvoeren en daarbij heeft hij fouten gemaakt, menselijke fouten,
fouten van onbekwaamheid. Hij heeft een film moeten ontwikkelen, het is de vraag of er wat op die film stond maar het is een feit
dat hij die film verprutst heeft. Nu worden al dergelijke, dus vergeeflijke maar funeste fouten in zijn nadeel uitgelegd door de
justitie, maar zelfs al was dat niet zo, dan nog blijft de vraag in
hoeverre is die Dorbeck werkelijk verantwoordelijk voor de daden
van Osewoudt. Maar zoals gezegd, ik ben toch wel blij dat ik
Dorbeck niet meer te voorschijn heb laten komen want het zou
ons maar op zijpaden hebben gevoerd.
— Uit uw opmerkingen nu komt Osewoudt toch niet zo passief te
voorschijn als u hem daarstraks schetste.
H. Ja, in hoeverre is iemand een bewogene en in hoeverre is hij een
beweger? Dat is helemaal geen theoretische vraag, hij is ook aan
de orde gekomen in het proces Eichmann. Maar ja, de zaak is
deze, je kunt iedere roman uitspinnen tot het uiterste. Ik ben al
eens in een grappige bui van plan geweest om bijvoorbeeld een
vervolg op dit bock te schrijven dat zou heten 'De pseudo Dorbeck'. Dat bock zou spelen na de dood van Osewoudt en daarin
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zou een vent opduiken die op Osewoudt lijkt en die zich voor
Dorbeck uitgeeft, en die tenslotte ontmaskerd wordt. En zo zou je
kunnen doorgaan. Maar daar ging het bij mij niet om; het gaat er
mij om, dat Osewoudt mislukt, niet alleen doordat zijn hele omgeving hem schuldig acht, maar eigenlijk ook omdat hij zichzelf
schuldig achtte. Hij acht zichzelf toch niet de gelijke van Dorbeck,
toch niet de echte held door allerlei dingen. Hij heeft zijn eigen
uiterlijk, dat maakt niet alleen op zijn omgeving een minne indruk,
maar ook op hemzelf. Hij drukt alleen tegenover zijn vriendin zijn
twijfel uit of wat hij doet eigenlijk zijn eigen daden zijn.
— Vindt u de sfeer van de illegaliteit essentieel voor de roman?
Verschillende critici spreken van een verzetsroman.
H. Het is tot op zekere hoogte alleen maar een decor. Maar wel een
funktioneel decor, ik geloof niet dat ik het anders had kunnen
doen. Levendige aktie wordt gauw onwaarschijnlijk in een nederlandse roman die in normale tijden speelt. De Nederlandse romans
zijn daardoor arm aan handelingen. Het belangrijkste avontuur
dat een Nederlander schijnt to kunnen gebeuren is zijn bezoek aan
de middelbare school. Hoeveel romans bestaan daar niet over !
Er gebeurt natuurlijk altijd iets meer in ons land, maar de Nederlander wil niet weten wat er gebeurt. Flier zijn ook gangsters, hier
vinden ook moorden plaats. In een boek moeten heftige handelingen gebeuren die voor zich zelf spreken, dramatiek ook in persoonlijke verhoudingen. Toch spelen Nederlandse detectiveromans
allemaal in het buitenland. Zie Geoffrey Gill. Nee, Van Eemlandt
ken ik niet.
— Maar uw schoolmeesterschap. Is dat niet veel meer een bespiegelende instelling dan een die op aktie aandringt?
H. Mijn schoolmeesterschap? Het is erg wiendelijk van u dat u het
zo opvat. Schoolmeesterschap is alleen maar de puntjes op de i
zetten. Schoolmeesterschap is een fatum voor mij. Mijn ouders,
grootouders, waren ook al schoolmeester. Ik had oorspronkelijk
geen ambitie voor het doceren, toch is het ervan gekomen.
Het lectoraat is natuurlijk een zware belasting naast het schrijverschap. Ik ben ook principieel tegen nevenbanen. Maar ik heb
mezeif in zo'n positie gemanoeuvreerd dat ik het wel moest aanvaar15

den. Weigeren? Dat is makkelijk gezegd. Een schrijver kan bier
niet bestaan.
Ik heb al ergens gezegd dat ik me heb laten inspireren door het
Englandspiel. Dat Osewoudt al vroeg voor een verrader wordt
gehouden, blijkt by. uit het merkwaardige gedrag van Zewuster
op de U.B. en van Moorlag op de zolder. Van Straten wees erop
dat Moorlag te onopvallend uit het boek verdwijnt. Dit heb ik
verbeterd in de tweede druk. Maar Moorlag heeft Dorbeck ook
nooit gezien. Aileen de N.S.B.-er Turlings moet Dorbeck gezien
hebben, bij de moordaanslag in Haarlem. Ook hierop valt meer
nadruk in de tweede druk; maar wie zal Turlings geloven?
Turlings is N.S.B.-er dus die kan verrader Osewoudt de hand
boven het hoofd houden door te getuigen dat Dorbeck door hem
waargenomen is. Zo'n getuigenis helpt Osewoudt van de wal in de
sloot. Dat schrijft Osewoudt dan ook nu in zijn brief aan Marianne.
Ook is er een krantenknipsel aan toegevoegd, in de stijl van de
N.R. C., gedeeltelijk met juiste voorlichting, gedeeltelijk ook met onjuiste. Logische konklusies uit onjuiste vooropstellingen. Zeer geloofwaardig.
Met een parafrase op Voltaire : als Dorbeck niet bestond zou
Osewoudt hem moeten uitvinden. Het doet er niet toe of Dorbeck
bestaat of niet. Het gaat er alleen om of hij waargenomen is. Men
ontkent ook niet dat hij bestaan heeft. De naam Osewoudt? Dat
heeft me veel moeite gekost, die namen; er bestaat echt een Osewoudt. Dit is uit de schrijverskeuken. Het is een winkel in centrale
verwarmingsapparaten in Den Haag, vlak bij het station. Dorbeck heb ik gehaald uit de Universiteitsgids.
Ja, eerst staat er Elly Sprenkelbach Meijer, en later bij het verhoor
Elly Berkelbach Sprenkel. Dat is expres gedaan, maar het kwam
niet helemaal over het voetlicht. Het is een onnozel pseudoniem,
een slechte schuilnaam, net zoals Naar valse persoonsbewijs slecht
.
is.
Die namen zijn allemaal goed geslaagd. Verder ben ik niet dol op
De donkere kamer. Het is een gewone roman. Men kan met een zo
eenvoudige figuur niet veel kanten op. De god denkbaar is van veel
meer belang. Dat was een experiment, een persoonlijke revolutie.
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Expres tegen de regels van de romankunst, als die tenminste bestaan. Alle begrijpelijkheid heb ik er opzettelijk uitgewipt. De god
denkbaar is polyinterpretabel. De gewone roman suggereert tot een
bepaalde interpretatie. Denkbaar kon ik uit het hoofd declameren,
in het bad. Ik maakte in die tijd een reis door Italie. In alle gastenboeken schreef ik Denkbaar, niet Hermans. Wel een beetje flauw,
maar dat tekent mijn bezetenheid van dat boek. Het slot vind
ik heel aangrijpend. Nee, ik krijg er geen tranen van in mijn ogen,
zoals Elsschot. Ik ben nog steeds van plan om een vervolg te
schrijven: Het evangelie van 0 Dapper Dapper. Die leeft nog. Van
Oorschot zal blij zijn.
Ook Conserve is een heel mooi boek, beter dan De donkere kamer.
De tweede versie ervan is de beste, die heb ik op schoolmeestersmanier herschreven: zin voor zin.
Mijn gedichten vind ik verwerpelijk, daar wil ik niets meer van
weten. Ik heb ook in geen tien jaar een vers geschreven. Het
essay over Focqenbroch is ook een jeugdwerk, uit 1943. In die tijd
had ik niets te doen, (dat tekenen aan de Universiteit), en er waren
toen plannen voor een bundel essays over Nederlandse schrijvers,
onder redaktie van Hellinga. Toen heb ik opgezocht over wie nog
geen essay geschreven was, en toen kwam ik bij Focqenbroch. Nee,
verwantschap voel ik niet, toen wel een beetje.
De tranen der acacias. Ik vergelijk hem met de Zauberfidte van
Mozart. Het zijn alle twee vrijmetselaarssymbolen. Onze acacia
is geen acacia, maar de Robinia pseudo-acacia, dat weet u toch?
De echte acacia is een altijd groene gomboom, vrijmetselaarssymbool van onsterfelijkheid. Arthur Muttah denkt eerst dat hij huilt,
maar hij bloedt in werkelijkheid dood.
Nee, ik ga geen mandarijnen meer uitgeven. Ik ben geen beroepskwerulant. Trouwens, ze zijn allemaal al geschreven. Ze liggen nu
te verjaren, uitgeven heeft geen zin meer. Die mensen zijn al allemaal vergeten. Van Oorschot wou niet meer. Die heeft zo zijn
eigen ideeen. Ja, wat wil ie. Politieke aktie. Hij heeft de pest aan
de Groene. Hij wou dus wel tegen Charles, want dat was tegen de
derde weg. Mij ging het minder om de politiek. In ieder geval viel
het verkeerd en Van Oorschot wou niet meer. Maar eerst was hij
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geestdriftig. 'Het zal processes regenen', voorspelde hij en zo meer.
— Wat vindt u van de kritiek op een boek als De donkere kamer? U
zegt ergens dat er twintig domkoppen zijn die niets van literatuur
afweten, en die de Nederlandse boeken censureren. Deze twintig
domkoppen hebben merendeels het bock juichend ingehaald,
men roemde de spanning, een sprak er zelfs van een Lord-Listerstory .. .
H. Dat was dus inderdaad een domkop !
— . . . maar anderen hadden toch historische, morele of andere bezwaren.
H. Tot dusver zijn alle recensies goed, d.w.z. gunstig; een beklenamende gewaarwording. Toch maken sommige het te bont. Zo de
schrijver in P.C. Die geeft als verklaring voor de afwezigheid van
de opname van Dorbeck en Osewoudt, dat dit de 13de opname
was die buiten het lichtgevoelige deel van het filmpje zou vallen.
Een Leica heeft filmpjes met 32 opnamen, meneer ! Waardoor is
die foto dan mislukt? Misschien is het te donker geweest, misschien
is het spoeltje gewoon losgeraakt met die eerste opname met die
lucifers. Dat gebeurt wel eens. Daarover heb ik nog een anekdote.
Een snertdetail, maar wel gek. Toen ik het boek of had ben ik nog
eens naar den Haag en Voorschoten gegaan om allerlei plekken
uit het boek te verifieren : het ziekenhuis Zuidwal, de tramhalte,
de verkeersborden: Verboden in te halen. Overigens, ik schreef
dat de tram door de Kon. Wilhelminalaan ging, maar dat kan
natuurlijk niet, in de oorlog heette het daar anders. Ik had mijn
Leica bij mij, ik schiet het hele filmpje op en ga thuis ontwikkelen.
De hele film blanco, net als in het boek: het spoeltje was losgeschoten.
0 ja, een aardig raadsel. Waar verliest Osewoudt zijn Leica?
Op zijn vlucht naar het Zuiden natuurlijk, maar waar? Nou, in
zijn eigen huis, als hij Ria vermoordt. Hij leest toch nog het bordje
op de winkeldeur : Hebt U niets vergeten? Natuurlijk, hij heeft
daar zijn Leica vergeten.
Kelk in de Groene. Ja ik ben het wel met hem eens. Het is de verbazingwekkendste kritiek die ik heb gezien; ongelofelijk hoe hij
zijn rancune, die hem zij gegund, heeft overwonnen. Anderen zijn
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daar minder makkelijk overheen gestapt.
Adriaan van der Veen was meer zoetsappig. Hij leest altijd heel
slecht. Wel vriendelijk bedoeld, maar zijn kritiek sloeg nergens
op. Gomperts legt zoveel nadruk op die borden, waardoor Osewoudt geimponeerd zou zijn, dat zie ik er niet in.
— Osewoudt, als een bewogene, kan toch heel goed prikkels ontvangen van die in de gebiedende wijs gestelde verkeersborden?
H. Ja, daar kan ik het wel mee eens zijn. Toch, ik zie het boek als een
film gebeuren, die borden zijn een manier om de lezer in te lichten
zonder tussenkomst van de schrijver.
— Stroman zegt in zijn recensie over wat hij noemt 'de meest perfide
roman' o.m. : `Hermans heeft zijn verhaal in de bezettingstijd
gesitueerd, ten einde zijn levensbeschouwing vorm te kunnen
geven. En die levensbeschouwing is moedwillig cynisch, moedwillig negatief. Juist die moedwil, het opzettelijke, maakt dit bock
tot een weerzinwekkend produkt'.
H. Och, misschien heeft Stroman zichzelf teveel in het boek herkend.
Stroman, wie is Stroman, wiens Stroman is hij? Misschien heeft
hijzelf in een donkere kast wel een Dorbeck die zich verstopt.
— Hoe denkt u over verschillende schrijvers als Mulisch, Van het
Reve, Vestdijk .. .
H. Mulisch? Dat is een imitator, die telt niet mee. Nee, ook Het zwarte
licht niet (Hij lacht uitbundig, waarbij zijn mondhoeken tot aan het tandvlees van de onderkaak neergetrokken worden). De titel staat me al tegen.
Bij Lotti Fiihrscheim komt het zwarte licht al voor.
Van het Reve is een groot auteur, maar hij is op andere dingen uit
dan ik. Hij is veel inerter, zijn personen hebben veel zitvlees; ik
geef het belangrijkste via de gebeurtenissen. Toch is de mentaliteit
van de karakters soms overeenkomstig, vergelijk Frits van Egters
met Arthur Muttah.
Voor de figuur Vestdijk heb ik heel veel waardering.
Die vraag had ik verwacht. (Hij haalt een papier uit zijn map met een
diatribe tegen V.) Zijn verdraagzaamheid is een deugd, maar hij
is verdraagzaam op het onverschillige af. Ik kan hem niet lezen,
hij heeft maling aan schrijven, pent er maar op los. Hij gaat de
weg op van Van Schendel. Die 'grand old man' was nog niet dood
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of hij werd al niet meer gelezen. De overeenkomst tussen sommige
passages van Vestdijk en bijv. Klaasje Sevenster van Van Lennep
is verpletterend. De ondertitel van Sint Sebastiaan slaat op hemzelf:
de geschiedenis van een schijntalent. Detailkritiek wil ik ook wel geven.
Neem nu eens de eerste zinnen van Sint Sebastiaan, die zijn tekenend. `Hij werd gespeend zoals alle kinderen, op de gewone tijd.
Er gleed een mes tussen honger en genot door, de eerste bestendigend en aanmoedigend, de tweede verjagend naar gebieden zo ver
en vaag als zijn reactie vaag was op dit onvatbare onrecht'. Een
mes dus dat bestendigt, aanmoedigt en verjaagt. Dat moet wel
een formidabel mes geweest zijn. Een tweesnijdend mes, nee, een
driesnijdend mes. Soortgelijke parels kun je in elk bock van Vestdijk ophalen en zijn latere boeken zijn niet beter dan zijn eerste.
Vestdijk heeft geen plastisch inzicht. Hij stelt zich niets voor bij
wat hij schrijft. Het eind van Surrogaten voor Murk Tuinstra is ook
heel erg. De auteur smijt daar zijn sujet met stenen. Vestdijk is te
gierig om slechte passages om te werken. Hij is dolblij als hij weer
een bladzij naar de uitgever kan brengen. De kritiek over Vestdijk
is literair waardeloos. Het is allemaal of pro, of anti, technische
kritiek wordt niet geleverd.
Lucebert is een heel groot dichter, een van de grootste die er ooit
in Nederland geweest zijn.
Nagel? Die is zo dom, dat hij geen moeite hoeft te doen zijn status
van intellektueel te verbergen. Hij wil immers niet voor cerebraal
aangezien worden?
Beinvloed ben ik vooral door Heinrich von Kleist, al heel vroeg.
Vergelijk bijv. maar eens Michael Kohlhaas met Osewoudt. Het is
enorm geserreerd meneer. Nee, Damocles heeft niets gemeen met
Kafka, al zegt men dat steeds. Kafka is fragmentarisch te lezen;
Max Brod heeft de boel door elkaar gegooid en het bleef te lezen.
Vroeger heb ik Kafka bewonderd, vooral om het monolithische
van zijn oeuvre. Dit bewonder ik nog, maar ik ben te ongeduldig
geworden om Kafka in zijn geheel te kunnen herlezen. Ook niet
beinvloed door Camus, al zijn sommige thema's wel gelijk. Camus
is geen echt eersterangs schrijver.
— Bent U momenteel bezig met iets?
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H. Ja, ik ben bezig aan een nieuw boek. Over erosie. Geologische
erosie en bodemerosie. Nee, geen cultuurerosie ! Ik hoop ook met
het plan rond voor een boek uitsluitend over intellektuelen, die hun
geleerdheid au serieux nemen, soms ook nog. Professoren misschien. Ook zou ik wel weer eens toneel willen schrijven.
— Kunt u iets vertellen over de manier waarop u te werk gaat?
Van het Reve zegt achttien opeenvolgende versies van een boek te
schrijven.
H. Nee, daar ben ik te lui voor. Het moet vlug gaan. Ik heb een groot
vertrouwen in de werkzaamheid van het onderbewuste. Snel
schrijven en dan reviseren. Van het Reve maakt soms maar een
zinnetje in een hele week. Het lijkt mij schadelijk voor zijn schrijverschap. Trouwens er kunnen meer mensen schrijven dan men denkt.
Sluit ze maar eens op met de boodschap dat ze de volgende ochtend een boek af moeten hebben of op een vreselijke manier ter
dood gebracht zullen worden; reken maar dat ze dan schrijven!
Van echt isolement kun je niet spreken. Je bent natuurlijk wel
gepreoccupeerd met je eigen werk. Je ontwikkelt een eigen techniek. Ik heb de laatste jaren vrij weinig gelezen. Wat me in mijn
eigen werk opvalt en waarvan ik niet weet of het een kwaliteit is, is
de kompositorische afwisseling, de vooriaijn gevoel enorme wisselvalligheid in de manier van schrijven, eerder dan de samenbindende faktoren. Ja, ik herlees het nogal eens.
Een echte realist ben ik niet, ondanks mijn nauwkeurigheid. Die
preciesheid heeft de funktie de werkelijkheidssuggestie te versterken. Het kan mij op zich zelf niet schelen van de werkelijkheid af
te wijken. 8ste Exloermond bestaat niet, maar is gekozen om de
eentonigheid van de streek aan te duiden. De funktie komt voor
mij op de eerste plaats.
— En 7de Exloermond, bestaat dat, of is die plaats soms verder weg
dan 5de en 6de dito?

H. 0, dat zegt die sergant over de dokters uit 5de en 6de Exloermond,
daar kan ik niets aan doen. Misschien was het van algemene bekendheid dat de dokter van 7de Exloermond altijd dronken was.
Sebastiaan uit Een landingspoging is misschien wat meer autobiografisch dan andere figuren. Meestal zijn het niet eens segmenten
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van mezelf, al stammen ze natuurlijk wel van me af. Die $3oo
heb ik niet zelf achterovergedrukt; toen ik naar Canada ging
kreeg ik een rond bedrag mee, waar ik een half jaar naar goeddunken van 'even mocht. Het werk dat ik doen moest heb ik met
schoolmeesterlijke plichtsgetrouwheid gedaan. Er waren toen nog
deviezenbeperkingen. Ik had het gevoel dat ik als auteur volkomen
mislukt was. Als iedereen het zegt, ga je het tenslotte wel geloven.
De stemming is verschaald; zoals trouwens het bier van Hermans.
Een lid van het U.S.A.-bestuur dringt er zachtjes op aan, dat de
nihilisten maar eens moeten opstappen, met het oog op de tijd.
Haastig roken we onze sigaretten tot peuken, legen onze glazen en
laten ons onze jassen geven. Hermans dankt voor de genoten gastvrijheid wat mij op het idee brengt hetzelfde to doen. Dan worden
wij uitgelaten. Het is twee uur. Er heerst een windstille vorst.
Ik ga na al dat praten wat wandelen, zegt Hermans, om half zes
gaat mijn trein naar Groningen.
Hij slaat rechtaf, dus richt ik mij naar links. Na een meter of
honderd kijk ik nog even om. Heel in de verte loopt snel een heer
in regenjas, een aktetas aan de stijfgestrekte arm. Hermans? Inderdaad, op weg naar de slaapplaats bij goede vrienden op de Nwe
Prinsengracht.
17 februari 1959
en 20 februari 1962
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Gerrit Achterberg, in 1905 te Langbroek geboren, debuteerde samen met
A. J. Dekker in 1925 met De zangen van twee twintigers. Zijn eigenlijke debuut is Afvaart ( 193r ). Ara acht jaar gezwegen te hebben vervolgde
hij met Eiland der Ziel; vanaf '939 volgden de bundels elkaar snel op:
Dead end (r94o), Osmose (194r), Thebe (194r), Sintels (r944),
Stof (1946), Radar (1946), Sphinx (1946), Energie (1946),
Existentie (1946), En Jezus schreef in 't zand (1947), Doornroosje
(1947), Hoonte (1949, Poezieprijs van de stad Amsterdam voor het
daarin opgenomen gedicht Afreis), Sneeuwwitje (1949), Mascotte
(1950), Cenotaaf (1953), Ode aan Den Haag (1953), Ballade van
de gasfitter (1953, geschreven in opdracht van het Ministerie van O.K.
& W.), Autodroom (1954), Spel van de wilde jacht (1957, geschreven in opdracht van het Ministerie van O.K. & W. ), Vergeetboek
(1962).
Vanaf 1946 verschenen achtereenvolgens de verzamelbundels Cryptogamen,
Oude cryptogamen (195r ), Cryptogamen III (1954) en Cryptogamen 4 (196r). Kort na zijn overlijden in januari 1962 verscheen een
waarschijnlijk door hemzelf verzorgde uitgave van zijn verzameld werk.
In 1950 ontving hij de P. C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre.
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Gerrit Achterberg

Toen ik op vijf kilometer afstand van Achterberg's villa in Leusden
gekomen was, stapte ik uit de auto en belde op. Geen gehoor.
Ook door het draaien van een kengetal liet hij zich niet vermurwen. Ik reed verder : er was tenslotte een kans dat hij inmiddels
zou thuiskomen, als hij weg was. Op de gis vond ik zijn huis aan
een meander van een buurtweg terzijde van de route AmersfoortArnhem. Toen ik het tuinpad opliep zag ik al dat er een briefje
naast de brievenbus geprikt was.
Trieven in het kolenhok achter het huis deponeren' stond er te
lezen in een eigenzinnig handschrift, en verder `(vogelnestje in de
bus)'. Dat klopte. Ik belde aan. De bel ging niet eens over. Nogmaals duwde ik op het knopje. Nu klonk er wat mechanisch gereutel achter de deur, alsof ik een broedende zangvogel de strot had
dichtgeknepen, wat allerminst de bedoeling was. Verder bleef het
stil. De garagedeur naast het huis stond open.
Ik slenterde naar de hoofdweg en terug : nu stond voor de garage
een Volkswagen alsof hij nooit weggeweest was. De bovenhelft van
de dubbele voordeur was naar binnen geklapt, zodat ik niet weer
bij de bel kon. Ik prikte met mijn vinger in de leegte. Onmiddellijk, alsof zij zich daar gebukt schuilgehouden had, rees een dame
van achter de onderdeur overeind; zij nam een wat afwachtende
houding aan. Even later mocht ik binnenkomen. Gerrit Achterberg ontving mij schoorvoetend. Dat werd er niet veel beter op
toen ik hem vertelde dat ik voor een interview kwam, eigenlijk.
Mevrouw Achterberg, die onderwijl het vogelnestje uit de brievenbus had overgeheveld op een stofblik, in de vaste veronderstelling dat het nest verlaten was en de eitjes wegens de onrust naar
elders vervoerd, ontdekte onder wol en Karen tot Naar ontzetting
nog vier gespikkelde mezeneitjes. Deze vondst gaf Naar de gelegenheid om de nog niet uitgesproken, maar duidelijk voelbare
tegenzin tegen het interview kracht bij te zetten. `Zou het nog
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wel broeden, nu vreemde mensenhanden het nest hebben aangeraakt', vroeg ze.
laten we het toch maar proberen', antwoordde Achterberg bemoedigend. En hij nodigde me uit mijn jas uit te doen.
`Maar je hebt pas nog geweigerd te spreken voor de Zuid-Afrikaanse Radio', hield mevrouw Achterberg aan.
`Ja, de Uitsaaikorporasie, mooi woord ! Misschien gaat het toch
nog wel door, Cathrien'.
En zo werd de schermutseling voorlopig in mijn voordeel beslist,
zij het onder condities. Ik liep dus op mezeneieren.
— Leest u wel eens werk van anderen?
A. Nee, ik lees liever geen gedichten van anderen meer. Ik hoop later
nog eens mijn schade in te halen. De regel waar je mee rondloopt,
ik ben bang dat hij verstrengelt met wat je leest. Ik wil de aanzet
niet laten vertroebelen en verlopen. Ja, je weet niet wanneer je in
een nul-periode bent, je bent altijd wel ergens aan de gang. Wel
`lees' ik zo nu en dan gedichten, maar dan diagonaalsgewijs van
links naar rechts, een enkele keer woord voor woord van rechts
naar links, maar dat is een beetje een parodie op mezelf, schrijf
dat maar niet op.
Als ik gedichten van anderen lees, loop ik de kans het gevoel van
`jammer' te krijgen bij een mooie vondst. Zoals in dat gedicht van
Hoornik:
. . . gaat schommelend de trekkebek
Dat gekke bakbeest ! Als ik een trouvaille bij iemand anders tegenkom, die ik ook zelf ergens heb staan, schrap ik mijn eigen vondst.
Hoornik zegt dat ik me er nets van moet aantrekken, een hele
stapel bundels moet lezen, dan kan het geen kwaad meer, dan ben
ik er doorheen . . . Ik doe het toch maar niet. Het zal ook wel van
je aard athangen.
Dit geldt alleen voor gebonden gedichten, veel minder voor vrije
verzen of experimentele gedichten: ik ben voornamelijk bang om
in andermans rijmschema's te vallen, en die leggen zich daar niet
zo op. Romans en detectives lees ik wel, die zijn minder geladen.
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Ook populair-wetenschappelijke boeken, daar zijn de woorden
niet voorgevormd. Ik lees zo nu juist een boek over marsbewoners,
van dr. Wanders.
— Het verhaal gaat, dat u ook graag woordenboeken leest.
A. Ja, ook in woordenboeken en encyclopedieen zijn de woorden
ongeladen; die dringen zich minder op en je bent dus vrijer om
te kiezen. Ik wil mijn werk zo zuiver en eigen mogelijk houden.
Ik lees ze overigens niet systematisch, het is meer en passant grasduinen.
Wat die vreemde en wetenschappelijke woorden betreft die ik in
mijn gedichten gebruik. Soms verwijt men mij dat. Neem nu het
vers Aquarium:
Al dreunen straaljagers over,
zij worden geen haarbreed verschoven.
Ik ga bier dus uit van de Fraunhoferse lijnen, waarin de substantie
van het licht wordt uitgedrukt. Het woord Fraunhofen doet me
denken aan fronsen, rimpelen, en zo kom ik hier op niet rimpelen,
niet verschuiven. Dit is de manier waarop ik exacte wetenschappelijke woorden toepas. Ze moeten geintegreerd worden, aanhaken bij woorden in de omgeving. Soms gebruik ik ze ook helemaal
niet. Ook het gewone woord moet het kunnen doen.
Die willekeur van afbreken van regels bij de experimentelen, ik
kan het niet begrijpen. Zo'n experimenteel dichteres, die breit
maar door, waarschijnlijk twee recht twee averecht. Hebben ze
dat rijm dan niet nodig? Je moet toch afhechten?
— Hoe staat u nu tegenover uw laatste bundel, Spel van de Wilde jacht?
A. Ja, de bundel is middelpuntvliedend, of nee, het heeft met de
quantentheorie te maken : elk gedicht representeert het geheel.
Het derde bedrijf relativeert het tweede en het eerste weer: het
verloopt.
1k vond het jammer eruit te treden, ik was er liever ingebleven
om er nooit meer uit te komen. Ik had graag in dat landhuis
blijven wonen; het abc verdroeg dat zeker niet. Als ik er gebleven
zou zijn, zou men dat dan krankzinnigheid noemen? Ik ben ook
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geboren op een buiten: Sandenburgh, van de graaf van Lynden,
compleet met tuinbaas met bakkebaarden, waarvoor ik bang was
als kind.
De tuinbaas met z'n valse bakkebaarden
en roodgeverfde konen, dribbelt rond
tussen de kassen en de kouwe grond;
een bolhoed op, zoals vroeger mijn vader.
De werkelijkheid blijkt vermomd te zijn: aan de bakkebaarden is
niet te tornen. Ja, die tuinbaas zal wel een vadersymbool zijn,
mijn vader liep inderdaad altijd met een bolhoed rond. Die `kouwe
grond' dat is een sneer.
Het spel van de wilde jacht is nog niet afgelopen. Ik geloof dat de
woorden an verrassend resultaat opleveren, dat het gedicht niet
onder hoeft te doen voor een werkelijkheid waarvan je verstandelijk wel weet dat ie er niet kan zijn, of niet meer, of nog niet.
— Het lijkt me dat in deze bundel de ironie een belangrijker rol
spedt dan in uw vroegere werk.
A. Ja, het is zeker ironischer dan vroeger. Elk gedicht moet tegen
de stoot van het niets kunnen. De ironic zit voornamelijk in de
bijfiguren. Ze willen afbreken, dus de ironie is functioned. Ze
willen het idee, het idee fixe voor mijn part, van de heer afbreken.
Ik wil ze weer doen geloven dat ze er zelf niet zijn. (Hij zuigt een
ogenblik heftig op de knokkel van zijn wijsvinger ).
De chauffeur bijvoorbeeld, dat is Mozes in burger, de herder.
Men zegt dat ik christelijke symbolen en figuren voor particulier
gebruik beschouw. Natuurlijk! Anders betekent het toch niets!
Mon &icor aan het slot van de bundel is een parodie, een sotternie
met een envoi zoals dat vroeger aan de vorst, de prince werd opgedragen :
Hij denkt: weer als de bliksem op mijn post,
eerdat Baron van Beukelaar het merkt;
want die is binnen met de dageraad.
De Barones weet van de prins geen kwaad.
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Zo blijkt de prince er toch nog in te zitten! Ik had eerst Baron van
Boetzelaer, dat kwam goed uit, want `boetje' betekent hutje, en
een laar is een open plek in het bos, maar hij is gereformeerd en
zou zich misschien aan die verdachtmaking in het gedicht stoten.
Ja, ik kan wel zeggen dat ik niet hem maar zijn broer op het oog
heb . . . ik heb het toch maar niet gedaan.
— Het Spel van de Wilde jacht is opgebouwd als een toneelstuk, met bedrijven en entr'actes, met een proloog en een epiloog, met een
sotternie; wat vindt u eigenlijk van toneel?
A. Toned. Ik wacht erop gegrepen te worden. Dat moet nog gebeuren. We spelen allemaal toned : de ander maakt dat je anders
doet. Naar hoorspelen luister ik wel met plezier, dan is het aan mij
overgelaten om zelf de mensen voor te stellen. Bij toned weet ik
altijd : dat is die-en-die, straks zit hij weer achter zijn biertje.
— Maar vindt u niet dat er een parallel te trekken is tussen wat u
tracht te bewerkstelligen met de centrale vrouwelijke figuur in uw
werk en de jacht van de auteur op zijn personage?
A. Dat zit er misschien wel in, maar in een gedicht ga je niet met de
tram naar huis. Het boeit me niet wat de acteur doet. Ik neem er
geen genoegen mee, met deze reprises.
Bij het begin van de voorstelling moeten ze zeggen : ik ben die-endie, ik sped Jan Pieterszoon Coen. En bovendien, ik heb m'n
eigen Coen. Die is dood en weg. Ze raken me niet, ze spelen.
Laten een toneelspeler en zijn vrouw thuis hooglopende ruzie
krijgen, laat ze dan het toneel op komen hollen om het uit te
vechten. Dat is echt. Het gedicht speelt niet, hoogstens met zichzelf. Toned is een Ausschnitt van leefbaarheid, daar heb je de
planken niet voor nodig. Er komt ook zoveel willekeur bij te pas.
Ab Visser laat in een roman middenin een nieuwe figuur opdraven: Piet Groen. Ik sprak hem en zei, waar haal je die nou vandaan? Piet Groen! Kom nou! En ik lachte hem in zijn gezicht uit.
Een gedicht is zijn eigen bewijs van echtheid. Dat is een oud
magisch element misschien. Paul Rodenko zegt dat tenminste.
— Uw gedichten worden veel voorgedragen.
A. Dat vind ik leuk. He, ja, dat is . . . leuk. Er komen ook vaak jongens van kweekscholen met vragen voor scripties of jets dergelijks.
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Heel veel, en heel trouwhartig. Soms ontvang ik er wel eens een.
— Hoe denkt u over critici?
A. Het is nuttig dat er goede critici zijn. Voor mij staan Vestdijk en
Paul Rodenko vooraan. Govaart, die eerst in De nieuwe eeuw een
recensie schreef, is daarop teruggekomen in Streven nadat hij
Rodenko's essay had gelezen; er was hem toen veel duidelijk
geworden.
Ik heb vier brieven van Marsman – van een ontmoeting is het
nooit gekomen – maar daarin staat dat ook hij graag technische
kritiek op zijn gedichten wilde hebben.
Marja was een keer hier. Hij wees me erop dat in een bundel
ergens drie lettergrepen ontbraken. Ik wist het zelf ook. Het
waren drie gaatjes waar hij spijkers in sloeg. Het is prettig als je
gedichten met een zo technische aandacht gelezen worden. Ik
ben ook heel blij met Commentaar op Achterberg. Dat is een hele eer.
Vooral ook met het opstel van Nagel over mijn metrumschema's.
— Bent u het eens met Rodenko's opvatting, dat u uw eigen publiek
schept door uw bundels telkens aan iemand op te dragen?
A. Ik kan het niet helemaal van mezelf doorzien. Soms vragen ze me
ook wel om zo'n opdracht, mensen die betrokken zijn geweest bij
het ontstaan van een bundel. Het is incidenteel. En ik heb Doornroosje toch aan Sneeuwwitje opgedragen?

Ik ben het eens met Marsman: uiteindelijk zal alleen de dichter
de dichter verstaan. Maar veel lezers zijn passieve dichters. Ik
neem het dus wat ruimer dan Marsman.
Als iemand een bundel afbreekt, laat hij dan in Godsnaam erbij
schrijven waarom ! Laat hij man en paard noemen. Goede detailkritiek, daar stoor ik me aan. Dat zou ik verbeteren, met een renvooi naar degeen die de kritiek gegeven heeft in de marge van het
gedicht, zoals in notariele acten.
Ik lees de kritieken dus wel. Ik heb er plakboeken van, gedeeltelijk
misschien uit ijdelheid. Ook wel is het interessant om vroegere en
latere kritieken van dezelfde mensen te vergelijken. Ik moet erbij
zeggen, dat ik dat nog niet gedaan heb. Het zou verschrikkelijk
zijn als ik niets anders meer te doen had. In ieder geval, ik heb
niet te klagen over de kritiek, al was het in het begin wel moeilijk.
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— Kunt u iets vertellen over uw werkwijze?
A. Het gaat lukraak. Er valt me een regel in, soms meer. En dan zeg
ik met Nijhoff, dan moet het maar gebeuren. Het is een noodzaak.
Bij het uitschrijven komen er onderweg soms weer nieuwe regels
vanzelf. In het algemeen komt het als ik in een bewegingstoestand
ben, wanneer ik wandel of fiets, en nu ook wel als ik autorijd.
Maar daar heb ik nog teveel aandacht voor nodig. Ook 's avonds
laat, als het waait, is er misschien een Nolte. Ook ben ik 's nachts
wel eens opgestaan, maar dat is soms bedriegelijk; wat er dan
uitkomt lijkt mooier dan het is, 's ochtends.
Als je voelt dat er een regel loskomt, is het fijn, het is fijn om eruit
los te vliegen. Het herzien, daar moet je je toe dwingen, dat is
echt arbeid. Het blijft maar knagen. Je moet het toch doen; tot
in de revisie van de drukproeven blijf ik nog veranderen.
Als de regels komen, blijf ik ze angstvallig bewaren, en dan leg ik
ze weg. Er verloopt veel tijd tussen de eerste aanloop en het uitschrijven en bewerken van het gedicht. Dat kan jaren duren.
Jaren geleden had ik eens het gevoel, nu kan ik wel eeuwig doorgaan, maar dan ontsnap je er toch weer aan. Je denkt, morgen
zal ik doorgaan, en dan is het weg.
Reiziger doet Golgotha ging anders : dat heb ik in tien minuten opgeschreven. De Ballade van een winkelbediende ging ook heel viug, dat
heb ik helemaal op bed liggen maken en 's ochtends heb ik het
opgeschreven. Afgezien van de nabewerking die tot nu toe doorloopt.
In Doornroosje staan voornamelijk sonnetten. Ik hang me er niet
aan op, maar het sonnet mag me ook niet ophangen. Ik weet niet
precies waarom ik deze vorm kies. Het is al heel oud, geloofik. Kent
u ook die sonnetten met een staart, van vijftien of zestien regels?
De aantrekkelijkheid ligt voor mij in de handzaamheid, het is een
garantie om niet te verdwalen, te derailleren.
— Zou u het eens zijn met de opvatting dat het sonnet zoveel door u
gebruikt wordt omdat deze vorm met zijn caesuur beantwoordt
aan uw thematiek, waarin immers de omslag van niets naar iets,
van dood naar leven en dergelijke zo'n belangrijke rol speelt?
A. Ja, inderdaad, dat zou het wel eens kunnen zijn. Nu u het zegt
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ligt het erg voor de hand.
Kwatrijnen heb ik ook wel geschreven. Die stop je in je zak, daar
kun je de hele dag zoet mee zijn, of stout.
De titels zou ik eigenlijk onder de gedichten moeten zetten : ik
kom er het laatst op. Ik ben nu bezig met het bedenken van een
titel voor mijn nieuwe bundel. Ik had eerst Ultima Thule, dat is een
mooi afgerond rhythme, en die wisseling van de oe- en de 1klank . . . Maar ik heb al eens een eiland als titel gebruikt, het
Eiland der ziel. Ik heb ook gedacht aan Vrije radicalen, weer uit de
kernfysica. Dat is moeilijk overdrachtelijk op gedichten toe te
passen. Het lijkt ook wel politiek. Als de woorden nu zo goed zijn
om mee te willen doen, dan heb je een positief eind met een negatief begin. Religieuze gedichten gaan toch ook uit van een projectie. Het gedicht moet het bewijs leveren.
Je weet van te voren nooit precies wat het worden zal. Het gedicht
doet voor de helft mee, nou ja, de helft? Het binnenrijm, de assonantie, het metrum, het legt je allemaal vast, dringt je in een niet
voorziene richting.
Nee, ik gooi geen gedichten weg. Wel valt er of bij het voorproces.
Het is veel in kladje doorwerken. Dat is moeizaam werk. Ik stel
mezelf limieten : dan en dan moet een nieuwe bundel klaar zijn.
Of de uitgever doet het voor me. In mijn nieuwe bundel zitten
nog vier plekken die ik moet omwerken, ik zit er wel tegenaan te
hangen.
Al zou ik het tot mijn dood moeten proberen, ik ga door. Als
iemand me wijs kan waken dat ik ermee op moet houden zal ik
het doen.
1k ben geen dichter, pas bij het volgende vers moet dat blijken.
Het volgende vers is altijd het belangrijkste. Elke dichter heeft zijn
eigen geestelijke kleur. Mijn gedichten zijn niet zo voor de openbaarheid. Bij het schrijven denk je niet aan de lezer, de man die
over je schouder kijkt; je hebt zelf genoeg te kijken. Waarom ik
mijn gedichten dan toch laat uitgeven? Misschien wat ijdelheid.
Omgekeerd ben ik op de knieen dankbaar dat Marsman zijn
gedichten gepubliceerd heeft.
Kunt u iets vertellen van uw werkomstandigheden? Ik heb de
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indruk dat uw vrouw u zeer behulpzaam is.
A. Mijn vrouw regelt de telefoon beter, ik zou misschien voor lets
onverwachts komen te staan. Zij vrijwaart me. Soms komen mensen met gedichten naar me toe, maar ik acht me niet in staat
andermans dichtwerk te beoordelen. Dan ben ik maar niet thuis.
Ik krijg het ook over de post. Die stuur ik naar mevrouw De
Glopper, van het adviesbureau van de Vereniging van Letterkundigen. Daar zitten voortreffelijke, kundige mensen. Maar
soms kan ik er niet onderuit. Dan doe ik het toch maar, en dan
gaat het ook wel.
Hier in de buurt is een soort retraitehuis voor meisjes. Die houden
dan wel eens een sterloop in de omgeving, en dan moeten ze hier
en daar handtekeningen halen ten teken dat ze de goede route
gevolgd hebben. Zo belden ze ook een dag bij mij aan, ik was
alleen thuis. Ik heb ze geen handtekening gegeven, wie weet wat
ze ermee doen . . . Ik heb gezegd, zeg maar dat je geweest bent.
Ik dacht later, ik had ze natuurlijk naar binnen moeten halen en
ze allemaal een glas limonade moeten geven . . .
Mijn vrouw is graadmeter in sommige opzichten. Bij een zekere
vordering loop ik naar beneden om advies. Ik heb dan verscheidene versies en dan laat ik haar de betere kiezen. Zij ke pt feilloos
allerlei uitdrukkingen en gezegden. Dan vraag ik haar, hoe zeg je
dat nou? En dan zegt zij het. Zo bijvoorbeeld de regel
Ik heb staan zingen als een gek
(Trivia)

Ik zit te wachten op het `noch nicht Dagesprochene'. We doen
alsof allemaal, dat houdt de wereld in stand, en misschien God
erbij. Elk gedicht is een nieuwe steen die je omhoog rolt. Het is
echt een Sisyphusarbeid. De nieuwe bundel heeft twee, drie jaar
gelegen, en dat is toch wel vruchtbaar geweest. Het Spel van de
wilde jacht is erdoorheen gelopen. De critici zullen me er wel op
aangrijpen, dat de ontwikkelingslijn niet is doorgetrokken. Maar
voor mij is het wel nieuw. Elk gedicht is weer nieuw.
Als ze in druk verschenen zijn, herlees ik ze niet meer. Mijn vrouw
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corrigeert zelfs de drukproeven, als ik er maar of ben. Het is
moeilijk dat moment te bepalen, dat je niet meer veranderen moet.
Maar anders staat het misschien weer een komend vers in de weg.
— Kunt u iets bespeuren van invloeden op uw eigen werk?
A. Ik heb grote eerbied voor Leopold. Heel verstild is dat. Roland
Hoist misschien ook wel. Vroman, die lees ik heel graag. Ja, en
Elsschot. Die twintig verzen, bijtend als zoutzuur en mild als
regen. Buning misschien in zijn allereerste verzen. Ik weet het
eigenlijk niet, die invloeden.
Toen ik vijftig werd zouden we naar Rome gaan. Toen kreeg ik
een enveloppe – zo heet dat – en die hebben we angstvallig laten
liggen. Nu hebben we een tweedehands VW. We warden een
dagje ouder, ik ben nu vierenvijftig. Ik heb autorijden geleerd nog.
Het heeft wel iets van dichten, het is een beeld van elkaar : je
spaart uit, je corrigeert afwijkingen.
Het is een sensatie om te weten dat je eigenlijk in eergisteren rijdt:
Het schijnt verleden week te Amersfoort.
Een middag voor een ander; van opzij.
Het luistert allemaal heel erg nauw. Je hebt bijvoorbeeld de rijmslag wijzen/grijzen, maar verknijzen kan dan weer niet. Het familieverband laat het niet toe, er is standsverschil. (Mevrouw Achterberg: En lijzen?)
Nee nee.
— Puzzelt u wel eens? Kruiswoordraadsels en zo?
A. Nee, het lijkt me wel boeiend. Ik kijk soms wel kryptogrammen na
op mooie woorden. Dat is net als woordenboeken lezen. Vroeger
schaakte ik wel eens. Ik spit graag een dagje in de tuin. Je ruikt
er de grond. Dat is lekker. Ik heb een wisselkuil gemaakt. Twee.
Elk jaar gooi ik er een vol met bladeren, die moet je dan twee jaar
laten liggen, dan heb je teelaarde. Elk jaar leeg ik er dus een, en
gooi hem weer vol met bladeren. Mijn tuin is 1365 vierkante meter, een kegel tot het middelpunt van de aarde. Gek, dat je niet
weet wat een beetje dieper zit. En ook omhoog, naar het middelpunt van het heelal. Het is jammer dat je in astronomieboeken net
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niet ver genoeg kunt doordringen om alles te kunnen begrijpen.
De snelheid van het licht. Het pulseren van het heelal. En dan de
kernfysica. De geleerden hebben toch ook de taal nodig om het
te begrijpen. Woorden buigen er misschien net omheen.
Wat een wonder dat het na tachtig jaar uit en af en amen is. Ik
kan het niet begrijpen. Mijn vader is vierentachtig, je zou zeggen,
hij staat voor de poort. Maar er is niets aan hem te merken, hij
maakt dezelfde grapjes van vroeger. Ik ken ze allemaal al. Het is
ongelofelijk, waar kom je vandaan, en waar ga je naar toe. Het
zal wel zo moeten. In laatste instantie . . . in laatste instantie is het
de vorm die een gedicht goed maakt. Een regel als
overlevering van lieverlee
dat is af. In mijn nieuwe bundel heb ik ook weer zo'n stuk. Haalt
u het er maar uit, het is net Tibetaans. Even verder en het is onbegrijpelijk geworden.
......... 'In 't dode idioom aju'
21

april 1959
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Lucebert (pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk) werd in 1924
geboren te Amsterdam, waar hij ook de kunstnijverheidschool bezocht. Zijn
eerste bundel gedichten, Triangel in de jungle verscheen in 1951. Daarop
volgden o.a. Apocrief. De analphabethische naam (1952), Van de
afgrond en de luchtmens (1953), De Amsterdamse school (1955),
Alfabel (1955), Amulet (1w) en Val voor vliegengod (1959),
waarin ook een stuk proza is opgenomen. In 1962 verscheen een door Ludwig
Kunz in het duits vertaalde bloemlezing Gedichte and Zeichnungen.
VoorApocrief verwierf hij de Poizieprijs van de stad Amsterdam. Toen de
' Keizer der vijftigers' (die kort tevoren was gedeballoteerd voor de contraprestatieregeling met het advies om maar door werk op de potlodenfabriek in
zijn levensonderhoud te voorzien) gehuld in een tenue dat zijn bijnaam eer
aandeed de prijsuitreiking in het Stedelijk Museum wilde bijwonen, werd
hem de toegang geweigerd.

Lucebert is sinds enige jaren woonachtig in Bergen (N.H.), waar hij zich
steeds meer met schilderen, tekenen en fotograferen bezighoudt. Hij behoort
tot de COBRA-groep.

Lucebert

Ik hang in het duister op een tweepersoons bed met een blauwe
deken die als overtrek dient, en luister naar de muziek die uit een
voortreffelijke versterker komt. Ik deel dit bed met Lucebert die
van mij afgekeerd mee zit to luisteren met een zelfgerolde sigaret
in de hand, de versterker is van een zoon van de minister-president* die er tijdens zijn eerste oefening toch niet over kan beschikken, en de muziek is van Sonny Rollins en zijn groep, die
momenteel Sonnymoon for Two spelen. Dit is een vreemde positie
voor een interviewer. Ik kijk naar de nek van Lucebert, waarin de
tijd net zoveel groeven heeft gelooid als hij kinderen heeft. Voor
de statistici zijn dat er vijf. Maar verder is hij voor zijn vijfendertig
jaar mooi geconserveerd. De kamer waar we al de hele middag in
doorgebracht hebben ziet er nu onwerkelijk uit. Een deurwaarder
die de inventaris kwam opnemen, zou moeten woekeren met zijn
woordenschat. Hoe noemt men de configuratie van een tekening
aan de muur die een gezicht voorstelt, samen met een bloempot
die erboven hangt en waarvan de overbuigende grasachtige bladeren het haar van het portret vormen? Hoe noemt men de foto van
de jazz-saxofonist die zo is genomen dat het afgesneden instrument
toch weer gecompleteerd wordt door een precies in het verlengde
vastgeschroefd stopcontact? Hoe noemt men de kroonkurken van
jeneverflessen die in het plafond van de w.c. gespijkerd zijn? Is dit
werkelijk schon dada gewesen? En weet hij het woord voor de
grijze poes met teken, waarvan we er een enkele ritueel verbrand
hebben, met een plof als van een lamp die in de kachel knapt?
Ja, Lucebert ziet er des to jeugdiger uit, omdat zijn huis ingesloten
is door een stuk of vijftig bejaardenwoningen. De oudjes komen
als echtparen, na een paar maanden knapt onveranderlijk het
mannetje af, dan geniet het wijfje nog een paar maanden van haar
* De toenmalige, dr. J. E. de Quay.
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triomf of kwijnt weg van verdriet, en dan komen de zwarte wagens
weer voorrijden. En dan trekt er weer een nieuw stelletje in. Hier
merk je pas hoe graag hollanders verhuizen als ze de kans krijgen,
desnoods naar de andere wereld. Ik moest tangs een hofje van
doodsgerochel om de keizer der vijftigers te bereiken. Ik zie venijnige TV-skeletten op de huisjes de hemel tergen. Eenzaam gestorven vrouwtjes worden pas na dagen ontdekt soms, geen wonder
dat Lucebert vorige zomer is geteisterd door een vliegenplaag. Zo
is gebrekkig ontwikkelde burenzin nog goed als aanleiding voor
een dichtbundel. Hegel zou smullen van deze oversiag van dood
naar schepping.
Als de muziek is afgelopen spreekt Lucebert voor het eerst uit zich
zelf.
L. Ik ben eigenlijk heel goed terechtgekomen. Mijn vader was huisschilder in de Westerstraat, mijn moeder brabantse. Na de ULO
moest ik mee in het bedrijf, maar mijn handen bleken toen verkeerd te staan, ik had er geen zin in. Op school was opstellen maken het enige; ik hield een soort competitie met Hans Andreus die
in dezelfde straat woonde en met wie ik veel opgetrokken ben. Een
gelijkgestemde in de Westerstraat is heel wat. Het had allemaal
anders kunnen lopen.
(1k verheug me erover dat hij nu, aan het slot, toch nog spontaan spreekt,
terwijl ik de hele dag aan hem heb moeten trekken, steeds doorvragen, wenkbrauwen wapperen, tussenwerpsels plaatsen, soms ook langdurige zwijgpartijen doorstaan. Het was begonnen met een onbenullig vraagje over zijn
pseudobniem).

— Uw pseudoniem, hoe spreekt u het zelf uit, als het u niet kan schelen hoe anderen het doen, en wat mag het betekenen?
L. Luce (loetsje) betekent licht, en bert betekent ook licht. Het is een
omzetting van brecht, vergelijk het engelse bright. Het is dus een
pleonasme. Zelf heet ik Lubertus Swaanswijk, ik heb er dus alleen
ce tussen gezet.
— Over Brecht gesproken, bent u niet een paar jaar geleden in Berlijn
bij hem geweest?
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L. Wat moet ik daarover vertellen? Ja, ik ben op uitnodiging van
Bert Brecht een halfjaar in Berlijn geweest met vrouw en kinderen.
Ik kreeg van de oostduitse regering een stipendium om er twee jaar te
wonen als Meister-Schiller. Dat gaat daar allemaal erg serieus,
het lijkt wel een middeleeuws gildestelsel. Ik woonde in Pankow,
de regeringswijk, waar Pieck, Grotewohl en de rest resideren.
Brecht nam dat minder serieus, die liet me m'n gang maar gaan.
Aan de andere kant was hij didakticus genoeg om het erg op prijs te
stellen als ik geregeld op de Proben, de repetities kwam. Ik interesseer me heel weinig voor toneel, hij is helemaal toneelman. Mijn
belangstelling is daar ook niet gewekt. Het kostte me wel twee uur
om er te komen, met tram en U-bahn. Dat was me wat veel. Ik
heb niets anders gedaan dan thuis gezeten, wat door de stad gezworven, foto's gemaakt. Je zou verwachten dat er op een gegeven moment een boos telefoontje zou komen om me te ontbieden bij
het ministerie of bij Brecht, en dat hij dan zou zeggen `dat gelanterfant willen we hier niet hebben', maar nee, er waren gezellige
praatavondjes bij Brecht, zonder een enkele hint. Het werd steeds
pijnlijker. Niets stimuleerde me. Het productieve van die tijd
komt nu pas los. Ik wilde wel naar huis. Hoe moest ik het hem vertellen? Tenslotte heb ik de stoute schoenen aangetrokken. 'Het
spijt me erg, maar ik heb heimwee, mijn vrouw verlangt ook naar

huis'. Ik moest toch iets zeggen. Toen schoot hij wel uit zijn slof.
`Sic wollen sich wieder die kapitalistische Schaufenster ansehen,
ich weiss, dort ist alles viel "schäner" als bei uns'. Kortom een boos
protest.
Er waren wel sympathieke mensen, maar ja, het waren communisten. Er viel dus niet over politiek te praten, en ze deden niets
anders. Vooral over de wrijving met de officiele kunstlijn. Een
problematiek die mij niet raakte: als je niet mee mag doen, ga dan
naar het westen. Maar dan kwamen ze aandragen met verplichtingen tegenover het yolk en andere drogredenen. Soms wisten ze
ook wel een gaatje te boren in het doctrinaire pantser. Mooie affiches, grafisch werk in het algemeen, dat konden ze er nog wel
doorheen krijgen, dat is een kunst die in open contact staat met
het publiek, maar zelfstandig kunstwerk lukte weer niet; dat werd
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meteen uitgemaakt voor decadent en burgerlijk.
Maar ook de Duitsers. Straatarmen, kinderen en inbrekers uitgezonderd, is het yolk er vreselijk. De burger is er superburger, n.l.
zorgvuldig bijgevijld tot Spitzbtirger. Onze buren bedolven ons
onder romantische Torten, selbsterschaffene, we hadden er helemaal geen zin in ein refiner Torten zu werden ! Ze strooiden zulke
stupiede vooroordelen in hun praatjes. Een van de aardigste
daarvan is wel de volgende. We stonden in de rij voor een groot
warenhuis, en een dame vroeg naar onze oorsprong. Holland?
0, dat was een walgelijk land, ze was in Kampen geweest, daar
had ze gediend, ja en die hollanders leefden allemaal in stinkende
bedsteden ! Dit regiem is geknipt voor de duitser, heerlijk bureaucratisch en autoritair.
— Is dat niet ook een vooroordeel?
L. Een feit is dat heel wat duitse arbeiders het heerlijk vinden om in
de Arbeitermiliz to paraderen met als uniform een overall. In
Westduitsland komen ze wat dat betreft niet aan hun trekken.
In dezelfde periode ben ik ook een maand naar Bulgarije geweest.
Dat was in 1956. Daar merk je in Sofia, de hoofdstad, weinig en
verder in het land niets van het regiem. Je weet alleen dat het er is,
het is een heel ander yolk.
(Op dit moment komt Noa, een vierjarig dochtertje van Lucebert, binnen,
verklaart zonder enige aarzeling: Ploep ploep ploep' en verdwijnt dan weer
tevreden. Geslagen snijden we een ander onderwerp aan.)
— U schildert en u dicht. Stel dat het geval zich voor zou doen dat u
iets moest laten vallen, wat zou u doen?

Als ik moest kiezen, zou ik de beeldende kunst houden, om verschillende redenen. In de eerste plaats het rustige gevoel dat ik als
schilder voortdurend creatief bezig kan zijn, dag en nacht, terwijl
je niet altijd kunt dichten. En verder, als ik me moest beperken
tot dichten, zou ik me enorm vervelen. En dan nog de economische
kant. Ik zou dan een heel ander nevenberoep moeten kiezen,
journalistiek, de hemel beware me, of copywriting. Het klinkt
misschien heel gek, je leeft als schilder veel gezonder. Doordat
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het een handwerk is, een aards bedrijf, je zit niet steeds in jezelf
te boren. Je raakt minder getourmenteerd. Schilders zijn evenwichtige mensen, al heb je uitzonderingen als Van Gogh.
— Zelfs als u beter zou dichten dan schilderen, als dat uit te maken
valt?
L. Ik weet niet of ik beter schilder dan dicht, en dat wil ik me ook niet
afvragen.
Bij het dichten zijn er uiteenlopende ontstaanswijzen, dat is ook te
merken aan het werk. Moeilijk na te gaan, elk gedicht heeft zijn
eigen voorgeschiedenis. Het is niet zo, wat wel is verondersteld door
kritici, dat ik het spontaan, aus einem Guss neerschrijf. Ik bewerk
veel, ik laat geen woord met rust.
— Waar werkt u dan naar toe?
L. Naar welk kriterium? Het meest eenvoudige is : in hoeverre het
zich aanpast aan mijn eigen ademhaling, mijn eigen spreekwijze.
Een heleboel zijn meer spreekgedichten dan leesgedichten. En
dan de lengte van de zinnen, de verdeling van adempauzen,
aanzetten, dat is meer intuitief te benaderen. Maar dat niet alleen,
niet alleen dus op de klank, maar ook de woordbetekenis, de relaties tussen de beelden. En ook, waar ik wel naar zoek, de absurde
sensorische sensaties, synaesthesieen zoals dat in de psychologie
heet, een dereglement de tous les sens. Ook de humor is belangrijk
voor me. Ik wil ook wel meedelen, ervaringen overdragen. Kortom
mijn poezie wil zo veel mogelijk zijn als ik zelf ben, ook met alle
tekortkomingen van dien. Het kan altijd wel, maar ik doe het alleen maar als ik er zin in heb. Het komt niet vaak voor dat ik er zin
in heb. Die handschriften in de Ooievaarbundel zijn niet oorspronkelijk, dat is grafisch vertoon, want ik schrijf netjes regel na
regel, met zindelijke doorhalingen en verbeteringen. Ik ben geboren in het teken Virgo, en dat is een net type. Het gaat wel met
periodes, soms een paar dagen of Langer, en dan schilder ik weinig.
.._. Heeft u zelf voorkeur voor bepaalde gedichten?
L. Ja, bijvoorbeeld in Apocrief de Romeinse elehymnen. Er zitten prettige
ervaringen aan vast. Als ik een bloemlezing zou samenstellen, dan
moest dit er zeker in. Dat is niet alleen een persoonlijke voorkeur,
maar ook omdat ze naar de vorm geslaagd zijn. Er zijn er natuur41

lijk van jaren her, die ik niet zo goed meer vind. Ik herlees ze
weinig, nooit eigenlijk . Toen ik lezingen hield moest ik het natuurlijk wel doen, en koos ik dus de prettigste om voor te lezen. Ook
een heleboel uit De afgrond en de luchtmens, zoals Van een oud-nar.
— Door wie denkt u beinvloed te zijn?
L. In Apocrief, mijn eerste bundel, heb ik dit al aangegeven, Arp om
zijn metamorfose-gedachte, en HOlderlin om dat wat zowel Rilke
als Trakl in hem vonden. Niet eens zozeer door het werk geisoleerd als wel door het hele poezieklimaat. Als jongetje van 14, 15,
16 las ik enorm veel duits, de klassicisten voorop, waartoe Wilderlin ook net nog behoort. Zie weer de Romeinse elehymnen.
— En later?
L. Met het wijder worden van de horizon worden de invloeden talrijker maar ook niet meer helemaal na te gaan.
— Vindt u niet dat uw werk veel gemeen heeft met dat van barokke
dichters als Gongora, Leopardo?
L. Leopardi. Ja het sluit heel erg aan bij de traditie. (Hij lacht opraid om deze zetfironie). Revolutionnair zijn in absolute zin is
ook nooit geclaimd, zeker niet door mij. In Nederland is het
nieuw op beperkte schaal; wat we gedaan hebben is mogelijkheden
vergroot, nieuwe aangeboord, vaak in navolging van wat er elders
al bestond. Aan de andere kant, het expressionisme is bier ook
later opgetreden dan in Duitsland. Het is bier wel mooier, volmaakter, vind ik. Ik geloof dat er wel iets door ons is toegevoegd
aan surrealisme, dadalsme, en expressionisme. Wat het precies is,
weet ik niet, maar ik heb toch wel het idee. Overigens, het gelijktijdig ontmoeten van gelijkgerichte mensen is nu eens niet een
literaire school met een program geworden. `De' experimentelen,
dat willen de kritici omdat het zo makkelijk is. Er bestond geen
clubgeest en dus ook geen club met alle narigheden van dien,
ruzies en royementen, zoals bij de surrealisten. Voor de buitenstaander blijkt nu pas achteraf dat iedere 'experimented' niet
alleen een eigen geluid heeft, maar daarbij ook nog hardnekkig
individualist is, wat ze eerst niet konden of wilden zien.
— Je moet de experimentele gedichten niet begrijpen zegt men.
L. Elburg zegt, er is verschil tussen begrijpen en verstaan. Begrijpen
42

is alleen verstandelijk, verstaan omvat meer. Ik wil niet zeggen dat
experimentele gedichten niet analytisch to benaderen zouden zijn.
je komt er alleen niet alleen met het verstand, want dat werkt
isolerend, terwijl de beelden, de zinnen onderling samenhangen.
Dat geldt voor alle literatuur. De methode zou moeten zijn dat het
&edicht vergeleken werd met het oeuvre waarin het ingebed is.
Een zgn. niet geslaagd gedicht zou dan wel eens veelzeggender
kunnen zijn dan dat fraaie vers waarop men bij ons, gezien de
heersende anthologitis, blijkbaar zo verzot is.
Zoals gezegd, een heleboel van mijn gedichten vertolken mijn
spreekstem. Door het luisteren daarnaar krijgen de mensen toch
gewaarwording van waarde en waarheidsgehalte, al begrijpen ze
het niet helemaal. Nu veel mensen een pick-up hebben, moeten
er meer platen gemaakt worden waarop dichters hun eigen werk
lezen. Dat zal in veel gevallen verhelderend werken.
— Hoe brengt u uw dagen om?
L. Hoe breng je je dagen door? Ik schilder natuurlijk veel. Ik krijg
enorm veel bezoek. Van bekenden en onbekenden. De onbekenden
vaak met hun gedichten, ter beoordeling. Dan zeg ik dat ze daarvoor Roland Holst moeten consulteren en hij stuurt zijn klanten
op mijn dak. Er overvallen me ook veel vrienden uit de grote steden : `Gezellig, het is mooi weer, kom we gaan bij Lucebert logeren, en nemen de kinders mee'. Ik moet er zelf een stokje voor
steken, anders word je helemaal in beslag genomen. Ze realiseren
zich niet, dat je dan de hele week bezoek hebt gehad. Dat is wel
Bens pijnlijk, dat je ze niet altijd even fris ontvangt. Verder. Ik
eet zo nu en dan eens wat. Gramofoonplaten draaien is vaak aan
de orde. Meer east- dan west-coast, meer het negroiede. Ik koop
regelmatig als het kan. Thelonious Monk, Sonny Rollins, Parker.
1k heb mijn eigen kruidentuin, keukentuin, daar werk ik wel in.
Ik verbouw dragon, bieslook, thijm, pimpernel, dil, majoran.
basilicum, dat stoppen we in soepen, vlees- en visschotels.
Van nature ben ik ook wel een geisoleerd mens, een introvert type,
zoals men wel zegt. Ik zie veel meer mensen dan me eigenlijk lief is.
Daarom heb ik niet bepaald het gevoel van isolement. Maar ik
ben wel dol op feesten. Dat is echt een hobby van introverten,
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dansen op eigen manier, dat komt neer op solodansen.
(Er steekt weer een nieuwsgierig kinderhoofd om de deur. Het is ten tweeden
male de ondernemende Noa, die resoluut, met een aanvallig lachje naar min
kant op Naar vader toeloopt en zegt: `Lucebert, we gaan bijna eten,
hoor'. De andere kinderen zijn wat schuwer, al zorgt de oudste zeer getrouw
voor een voortdurende aanvoer van kopjes koffie. De borrel verzorgen we
eigenhandig. Nu komt Noa op mij af, kijkt wat ik doe en zegt op een toon die
geen tegenstribbelen duldt: `Als je het verkeerd schrijft, moet je het
altijd weer opnieuw schrijven, en uitvlakken met schuim'. Een
modern sisyphusmythe is in de kiem geschapen. 1k voel me even doodongelukkig. Lachend rolt Lucebert een shag je. Ik trek er maar weer op los. )

Voor welke levende schrijvers heeft u een voorkeur?
L. Henry Miller, John Cowper Powys en Ben Traven. Ik houd van
egotistische schrijvers, van excentrieke fantasten, avonturiers, aanstellers die zich ook bij het schrijven voor niets generen, zelfs niet
voor hun stupiditeiten. Ik vind het leuk als J. C. Powys in zijn
autobiografie vertelt, dat hij alle bomen in zijn omgeving namen

geeft, ze elke morgen omarmt . . . om kracht aan ze te onttrekken.
Zo'n bijgelovige ouwe sok! Ik geef meer om dagboeken, reisverslagen, brieven e.d. dan om romans. De romans van D. H. Lawrence
vind ik niet om door te komen, maar zijn brieven, reisbeschrijvingen en vooral het autobiografische Kangaroo zijn mooi. Mijn
bedside book is momenteel Herodotus, daar staan krankzinnige
verhalen in. Toevallig las ik gisteravond van die man die geheime
boodschappen moet overbrengen. Ze scheren hem kaal, tatoueren
de boodschap op zijn hoofdhuid, wachten dan tot zijn Naar weer
is opgekomen en sturen hem dan op weg.
— Wie van de levende Nederlandse dichters zeggen u iets?
L. Achterberg natuurlijk in de eerste plaats, ik heb hem een gedicht
opgedragen met de veelzeggende titel Adoremus. Maar hij is een
klasse apart, zijn populariteit is hoogst verdacht. Hij is niet alleen
in letterlijke zin een onvertaalbaar dichter en ik heb wet eens het
gevoel dat hij nu al rust onder een berg van misverstanden, die ik
nu natuurlijk niet nog eens even wil helpen ophogen. Dan Hanlo,
Elburg, Kouwenaar, Campert. Andreus? Hij is mij vaak een
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beetje te gemakkelijk cdiepzinnig'. Religieus overgevoelige ouwejongejuffrouwen schijnen zijn werk dan ook erg aantrekkelijk te
vinden. Maar als hij zacht zangerig is, is hij zichzelf het meest, wat
helaas niet zo vaak meer het geval is. Het 'experimentalisme' heeft
hem bedorven. Pierre Kemp is een gekke wilde ouwe kraai. Zijn
gedichten zijn voorbeeldig, hoe ouder je wordt, des te meer moet
je zeggen waar het bij jezelf op aankomt, ook in poezie. Gerard den
Brabander, die achter een bierglas is geboren en steeds even oeroud blijft, heeft dat altijd gedaan. Hij raakt helaas in het vergeetboekje. Hij is een veel en veel beter dichter dan bijv. Herman van
den Bergh, een man die zichzelf even op koud vuur heeft opgewarmd en nu door iedereen als kersvers worth gevreten.
— Roland Holst?
L. De dichters die ik zoeven noemde zeggen mij veel. Maar in de
poetische wereld van Roland Holst voel ik mij vreemdeling. De
taal die daar gesproken wordt is poezie, ongetwijfeld, maar ik
versta die slecht. Ze is misschien te aristokratisch en ik ben te
proletarisch?
Bloem? Voor mij veel meer historic geworden dan iemand als
Pierre Kemp terwijl ze toch ongeveer even oud zijn. Ik bedoel, je
kunt het van verschillende kanten benaderen. Vraag je, zijn het
goede dichters, dan natuurlijk ja, dat is geen punt van discussie,
maar bij Achterberg en Kemp zijn invloeden uitgegaan op de
jongeren, in die zin zijn ze minder historisch dan Roland Holst.
— Prozaisten?
L. Ik lees weinig Nederlands proza. Van het Reve en Hermans zijn
de moeite waard. Vestdijk is soms een goed humorist. Else Behler,
Duits dienstmeisje is onze beste humoristische en satirische roman.
Ook boeken als Aktaion onder de sterren en Puriteinen en piraten vind
ik vermakelijk, maar als ik zoiets lees als de beschrijving van een
stuk amsterdams nachtleven in De dokter en het lichte meisje lach ik
me rot om een heel andere reden. Het is op diezelfde wereldvreemde toon geschreven, die de meeste Nederlandse romans ongewild komisch maakt.
Onlangs hoorde ik een gramofoonplaat waarop Vestdijk zijn gedichten leest. Het is maar een klein plaatje. Ik val erbij in slaap.
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Toch, Barokcantate is prachtig. Gek dat ik de gedichten van Vestdijk ervaar als klinkklank. Remco Campert zou een bitter boos en
gemeen boek kunnen schrijven. Van Mulisch las ik een paar goede
verhalen in De versierde mens. Een veelzeggende titel, die, wat gewij7igd, op Mulisch zelf slaat. Hij is een Versierder. Hermans
vindt hem een imitator? Goed, maar in de literatuur loopt een
buitengewoon intelligente imitatie de kans een onvervangbaar
origineel to worden. Mulisch moet zelf maar uitmaken of ik hem
hiermee al dan niet alle hoop ontneem. Overigens zal het er met
het nederlandse proza slecht blijven voorstaan, zolang ons toch zo
door en door democratisch yolk zijn taal niet democratiseert, zolang het nog verschil maakt tussen fatsoenlijke en onfatsoenlijke
taal, tussen het zgn. ordinaire woord en het mooie woord. De
zgn. algemeen beschaafde taal is de pest voor een levende literatuur. Maar ja, de nederlander is nu eenmaal bij al zijn veelgeprezen nuchterheid, iemand met oog- en oorkleppen en mijlenlange
tenen. Van de werkelijkheid dringt weinig tot hem door. Welke
ramp voor hem ook wordt verzonnen, hongerwinter, watersnood,
hij blijft schijnheilig tegenover al die vormen van werkelijkheid die

niet in knusheid en gezelligheid kunnen worden ondergebracht.
Neem bijvoorbeeld zijn liefdadigheid. In zijn hart veracht hij de
armoede, want als een arme stakker stinkt en luizen heeft is hij
voor de nederlander maar een zwerver of bedelaar en dat is voor
hem gelijk een schurftige hond. En de nederlander is een barbaar.
Hij heeft alleen maar een brutale lach over voor alles wat hem
vreemd en ongewoon voorkomt, voor schotten met rokjes aan bijvoorbeeld, of voor een virtuoos opgedirkte vrouw.
Hoe staat u tegenover het krijgen van prijzen?
Hoe staat u tegenover geld krijgen? Plezierig natuurlijk. Ik zal
nooit een prijs weigeren, om het geld. Als de redenen me niet zouden aanstaan, zou ik het geld in m'n zak steken en ongenoegen laten blijken, op een zo vergaand beledigende manier dat ik nooit
meer voor die prijs in aanmerking zou komen. Ik heb indertijd de
poezieprijs van de stad Amsterdam gekregen . Daar zit een achtergrondverhaaltje aan vast. Het was in 1952 en ik zat in Amsterdam
op een vlierinkje als steuntrekker (nu zit ik in de contraprestatie)
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en mijn vrouw werd zwanger. Alles bij elkaar maakte het zo penibel, dat ik naar D. A. M. Binnendijk stapte en hem de zaak uit
de doeken deed met de vraag of hij er niet iets aan kon doen om
me van die vliering in de Bethanienstraat te halen, en of ik niet in
aanmerking kon komen voor kunstenaarssteun, de contraprestatie.
In plaats daarvan moest ik bij Bruynzeel werken om potloden te
slijpen of open deuren in te trappen zeker; ik had er gewoon geen
zin in. Binnendijk probeerde me ermee te verzoenen: 'Grote
kunstenaars hebben altijd in fabrieken gewerkt, ik moest dat niet
beneden mijn stand vinden.' Dat maakte geen indruk. Pal daarop
kreeg ik die poezieprijs. En toen heb ik mij dus verkleed als keizer,
met allerlei vormen van zelfironie; de steungenietende keizer!
Het was ook
—
. een wraakoefening tegen Binnendijk, en die heeft ook
geweigerd me met mijn gevolg toe te laten bij de prijsuitreiking in
het Stedelijk museum. Toen we afdropen naar de Kring, kregen
we een telegram van d'Ailly, dat hij het niet geweten had dat ik
langs was geweest en dat hij me graag had willen ontvangen.
Later heb ik nog een keer de Amsterdamse poezieprijs gekregen.
Ik ben toen maar gewoon thuisgebleven; het bedrag werd toch
overgemaakt.
Hoe gaat het met uw schilderwerk?
L. Het schilderwerk verkoop ik praktisch nog niet, het is nog te weinig
bekend, en dan het odium van twee roepingen. Ze denken, `dat
kan niet, een schilderende dichter, dat kan niks wezen.' Ik ben
nu eenmaal als dichter bekend geworden. Ik had een zwervend
leven zonder eigen atelier en daardoor is het schilderen een beetje
op de achtergrond geraakt, ook voor mezelf; nu ik een echt thuis
heb kan ik pas tot geregeld werk komen. Er wordt nu ook geexposeerd, in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
— Het is een vreemd bedrijf, dat interviewen. Je praat een dag met
iemand en pretendeert hem dan zo te kennen dat een karakteristieke
weergave van het gesprek niet tot de onmogelijkheden behoort.
L. Ja, ik voel me ook echt in de stemming van Gesprache mit Eckermann. Het wordt vooral vreemd als het twee zulke binnenvetters
betreft.
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— Ook dit zeggen we weer om ons te distantieren van deze situatie.
(Ik kom maar weer ter take.) Wat betekent de bezigheid van het
dichten in uw leven. Ik heb de indruk dat uw gevoelens hoe langer
hoe gemengder zijn geworden.
L. Dat is niet helemaal onder een noemer te brengen. Soms begin ik
te schrijven omdat ik het gewoon leuk vind te spelen, maar niet
zelden slaat het spel om in bittere ernst. Dan heb ik het gevoel dat
ik met wat ik schrijf, mezelf iets aandoe. Poezie wordt dan een
vorm van emotionele zelfkritiek. Daarom wil ik mezelf in mijn
werk graag vermommen, ik laat narren, keizers, mandarijnen en
dergelijke figuren voor mij spreken en zodoende objektiveer ik mezelf een beetje. Vroeger heb ik ook proza geschreven, ben zelfs
begonnen aan romans, dat is nooit iets geworden, de manuscripten
heb ik weggegooid, maar de laatste tijd ben ik daar weer serieus
mee bezig. Min of meer gefantaseerde en werkelijk beleefde avonturen in de trant van Wahrheit and Dichtung. De inleiding van Val
voor Vliegengod is inderdaad een fragment, ik wil ermee doorgaan.
Vorige zomer hadden we een vliegenplaag, dat was de aanleiding
om dat gedicht te schrijven. In dat verhaal speelt het satanisme,
vooral in het begin, in het klooster. Verder is er maar een los verband met de bundel. Het was meer de bedoeling van de uitgever,
ik had er niet zo'n bezwaar tegen.
Ik heb altijd . . . je ondergaat dat als iets wat je doet vanuit een
gespleten natuur, omdat het een hele hoop aanstellerij inhoudt,
het Woord, de Pohesie, de Muze, zoals de oude mensen zeiden.
Dat kunnen wij niet helemaal serieus meer nemen. Ook al omdat
je heel weinig gelegenheid hebt tot isolement. Kijk eens hoe zorgvuldig, hoe kunstmatig vooral dat bij Achterberg in stand gehouden wordt. In hoeverre kan dit nog die alomvattende pretentie
dragen, en kunnen anderen dit verstaan. Daarom ga je het ironiserend en betrekkelijk zien. Het dichtertje dat op de tenen gaat
staan, maar je weet ook waarom hij op zijn tenen gaat staan. Ik
ben bepaald geen aards, anekdotisch, didaktisch of moraliserend
dichter. Ik sta in de poezie wel een beetje aan de kant van de aanstellerij en dikdoenerij, in dit opzicht sta ik eigenlijk niet zo heel
erg ver of van een dichter als Roland Hoist. Ik ben geen nihilist, ik
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ben een alles relativerend mysticus, een skeptisch zwever, een voor---• •
zichtige losbol. Ik houd van nonsens maar nonsens zet voor mij
niet alleen de taal op losse schroeven.
Ik vermoed dat niet veel mensen mijn werk verstaan. Ik maak
dit op uit al de lovende en misprijzende kritieken die in de loop van
de tijd zijn geschreven. Toch voel ik mij niet miskend. Ik houd niet
van al to grote gezelschappen, ik heb genoeg aan een paar sympathieke mensen die weten waar het bij mij om gaat. En per slot
van rekening kan men nauwelijks vijftig bewonderaars echt persoonlijk kennen, laat staan vijfhonderd of duizend. Roem is een
fata morgana en dichters worden alleen bewierookt in hele kleine
kamertjes die op slot zijn.
Heb je misschien lust om een plaat to Koren, een van mijn favoriete?
Sonny Rollins.
— Ik zie daar Lord Of The Flies van William Golding staan.
L. Ja dat zag ik ergens liggen en toen heb ik het gekocht, ik weet nog
niet wat er in staat. Het viel me natuurlijk op door de overeenkomst met de Vliegengod.
— Over overeenkomsten gesproken, ik heb een kleine overeenkomst gevonden tussen Adama van Scheltema en u. U kent het
onsterfelijke gedicht van de Keuterboer, met het refrein
Maar daarboven was de hemel
• • •

En nog verder was de wereld!

Vergelijk dat eens met Visser van Ma Yuan:
onder wolken vogels varen
onder golven vliegen vissen
maar daartussen rust de visser
mei 1959
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Harry Mulisch

— Wanneer ben je begonnen met schrijven?
M. Toen ik een jaar of achttien was : Ik vond toevallig laatst een tussenrapport van de h.b.s., met opmerkingen – geen cijfers dus –
over verschillende vakken en daar stond : nederlands, dubbele
punt, oppassen ! Ik schreef niet met de bedoeling schrijver te worden. Ik schreef over iets dat me getroffen had, een verhaal. Hoe ik
het ooit in mijn hoofd gehaald heb weet ik vandaag de dag nog
niet. Maar ik schreef het heel snel, stuurde het op naar Elseviers
Weekblad, een rotverhaal, en E.W. nam het dan ook onmiddellijk
op.
— Je weet niet hoe je het in je hoofd haalde?
M. Nee, om een verhaal te schrijven. Ik heb wel altijd geschreven.
Notities, opmerkingen. Of dat nu betrof aforismen over de samenstelling van de kosmos, of over andere ontdekkingen die ik deed, in
ieder geval schreef ik. Maar nooit bellettrie. Ik las ook niet. Ik begon pas te lezen toen ik schreef.
— Is dat ook de tijd, dat je de filosofie van Hegel op eigen houtje herontdekte?
M. Ja ja ja, nou ja.
— Is dat zo?
M. Jahaha. Maar ik heb ook gezegd dat dat niet zo'n prestatie is.
— Pascal herontdekte tenslotte ook de stellingen van .. .
M. Nietwaar, nietwaar? Ik heb Hegel nooit gelezen, anderen hebben
er mij op attent gemaakt, van dat is hegeliaans, en soms als ik iets
las dan dacht ik, `dat is hegeliaans, dat weet ik al'. Maar ik doe het
met allerlei merkwaardige nuances, b y. met de sprong van de kwaliteit in de – sorry, van de kwantiteit in de kwaliteit. Ik vind dat
dan weer geciteerd bij Marx overigens, zulk soort dingetjes had ik
ook allemaal bedacht om de zaak rond te krijgen. Tot ik dan inzag dat als je de zaak rond hebt gekregen dat je dan een geweldige
nul hebt getekend. Ik heb het wel geprobeerd, Hegel te lezen,
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maar dat vond ik alleen maar strontvervelend.
— Je weet, ik heb gezegd dat jij niet woekert met je talent, maar dat
je talent jou overwoekert.
M. Ja, ik schrijf niet uit armoede, ik ben niet zuinig, wat ik ook niet
wil zijn. Ik vind dat je onmiddellijk moet ophouden met alles wat
je kunt.
— Maar hoe bewijs je dan dat je het kunt?
M. Ja, dat is dan misschien een bewijs dat voor een ander niet overtuigend is, dat hoeft ook niet, ik schrijf niet met een doel, maar
met oorzaken.
— Dat is niet zo hegeliaans.
M. Ik ben ook helemaal geen hegeliaan. Maar goed. Eh, als ik iets kan
by. een bepaald genre verhaal, het fantastische verhaal (waar ik
dan zeer voor geprezen ben), dan kan ik daar tot Sint juttemis mee
doorgaan, en dan weet ik het altijd nog wel fraaier, maar dat doe
ik dan niet, daar vind ik me te goed voor, en dan zoek ik net zo
lang tot ik het punt bereik dat ik niet haal en dat wil ik dan halen.
— Het schrijven is dus voor jou een uitdaging?
M. Een eis ja.
— Nou, een eis? Een uitdaging.
M. Een uitdaging, goed. En wat ik kan verveelt me eenvoudig, en dan
raak ik door het dolle heen, en dan zeg jij dat mijn talent me overwoekert, en misschien wel terecht ja.
— Omdat ik geloof dat jouw vormgevend vermogen tekortschiet. Je
hebt zo'n haast om alles eruit te krijgen, je liefhebbert.
M. Maar je ziet dat ik steeds een paar jaar doe over iets, kijk maar
naar de data onder die dingetjes die ik gemaakt heb. Ik begin
aan iets, loop vast en laat het liggen en heb geduld. Dan doe ik iets
anders tot dat ook vastloopt, en dan neem ik het eerste weer op, of
begin aan een derde of vierde of vijfde, ik ruk op over een breed
front. Ik wend me van de ene lessenaar naar de andere.
— Geloof je niet dat dat verbrokkelend werkt?
M. Ik geloof dat als ik twee dingen doe, het een op een zo totaal ander terrein ligt dan het andere, dat het geen enkele invloed op elkaar heeft.
— Hier hebben we misschien een belangrijk punt. Ik geloof niet dat
ze elkaar niet beinvloeden, al is het alleen maar omdat ze elkaar op
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gang helpen, maar als ik het moet geloven, dan concludeer ik daar
eigenlijk uit, dat het essentiele schrijverschap nog niet aan bod is
gekomen, omdat het allemaal met elkaar te maken krijgt als je je
daarin stort.
M. Natuurlijk, misschien zoek ik dat punt, maar verder geloof ik dat je
op alle manieren meesterwerken kunt maken, en op alle manieren
prutswerken. Ikzelf kan nooit een boek uitdenken en met een schema werken zodat ik tenslotte dat boek in mijn hoofd heb, en het
dan dicteren aan mijn secretaresse, zoals sommige schrijvers schijnen te doen. Ik kan zelfs nauwelijks denken zonder dat ik schrijf.
Maar op het ogenblik dat ik schrijf gebeurt er totaal iets anders
dan wanneer ik denk over een boek. Ik zit dan met een zeer helder
bewustzijn van de vorm, van hoe ik het doe.
— Bedenk je ook waarom je het zo en zo doet?
M. Daar vertrouw ik op mijn onfeilbaarheid. Die misschien niet overkomt . . . maar dat is de lezer al, daar kan ik natuurlijk geen inlichtingen over verstrekken.
— Je kunt je toch afvragen, waarom kies ik deze bepaalde vorm?
M. Waarom? Dat moet de kriticus zich afvragen. Waarom moet ik mij
dat afvragen? Ik weet op een gegeven ogenblik : dit moet ik nu
doen. Ik ben bang dat als ik me ga afvragen waarom, dat ik dan
zal gaan twijfelen en misschien zelfs zal eindigen met niet te schrijven. Wat misschien volgens jou zo'n ramp niet zou zijn .. .
— Ik geloof inderdaad dat je daar doorheen moet, door die fase van
twijfel, achterdocht, argwaan.
M. Ik heb helemaal geen argwaan. Ik heb argwaan dat ik denk, ik doe
het verkeerd, maar over wat ik doe heb ik nooit argwaan.
— Maar dat bedoel ik. Ik geloof dat je ook vrij kritiekloos staat tegenover je eigen vormgeving, in de trant van 'en nou moet er een
homerische zang in'.
M. Eh nee, wat die homerische zangen betreft, aanvankelijk waren dat
geen homerische zangen maar flashbacks, in oorlogsverslaggeversstijl, hardgekookt geschreven, en dat voldeed me eenvoudig niet
en daar heb ik dus wel degelijk . . . Na een tijd is het tot me doorgedrongen dat ik het zo moest doen, en dat via vrij verstandelijke
weg, namelijk Troje-Helena, Stad-Vrouw, waarbij ik twee effecten
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kreeg: in de eerste plaats een sarcastisch effect, door dat stelletje
jongens in dat vliegtuig als helden te behandelen, en in de tweede
plaats – voorzover je de homerische zangen wil beschouwen als de
herinnering van Corinth, wat ze uitdrukkelijk niet zijn – brengen
ze iets over van .. .
— Waar uitdrukkelijk?
M. Nou goed, niet uitdrukkelijk . . . ze zijn voor mij geen herinnering;
de man naait of doet iets, denkt niet aan bombardementen, maar
is in een situatie, in een krachtveld, waarin hij ook was toen hij
bombardeerde. Maar het is geen herinneren. Het tweede effect is
de sfeer van iets zeer archaisch, van drieduizend jaar geleden,
wat mij zeer goed van pas kwam. Voor mijn man was dat drieduizend jaar geleden. Wat dus in verband staat met de verstarring,
de verstening waarin hij terecht is gekomen. En daar ben ik dus
heel verstandelijk opgekomen. Ik dacht niet, kom, nu ga ik eens
een heel fraaie draai maken . . . Daarom begreep ik niet dat jij een
zin citeerde en dat je zegt, dat is om te gillen van het lachen. Als
het om te gillen van het lachen is, dan was dat mijn bedoeling.
— Nou kijk eens aan, maar dan is die bedoeling voor mij in ieder geval niet overgekomen. En hoeveel kritici zijn er niet voor op de
knieen gezonken. Overigens is het de vraag of jouw bedoeling er
voor de lezer nog iets toe doet.
M. Ik heb ook niet Homerus genomen als voorbeeld, maar de Homerusvertaling, Boutens, de achterkant van het tapijt, de gekkigheid.
— Om terug te komen op jouw manier van schrijven, die, zeker in de
tijd dat je Archibald Strohalm schreef, toch wel identiek was met
die van deze figuur .. .
M. Jaaa, natuurlijk, ja ja, ik geloof niet dat het iets met elkaar te maken heeft. A.S. was een door visioenen, euforisaties overstroomde
loudspeaker, en misschien dat dat destijds met mij het geval was,
dat ik met dit soort dingen destijds te maken had, maar zo schrijf
ik niet, nee.
— Het zit er toch wel in.
M. De schrijver als stem van iets anders. Ik kan zo zeggen, dat al datgene wat een schrijver wil zeggen met zijn werk, de boodschap, als
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er niet meer overkomt dan zijn bedoelingen dan is voor mij dat
werk niet veel waard. Het wordt voor mij pas iets waard, als al dit
wat de schrijver is, materiaal is voor meer, iets anders dan hij. Er
moet meer uit blijken dan er in gelegd is. Zodat de schrijver zijn
boek kan lezen en ontdekken als een ander.
— Maar kan je dat niet ook op een helderder manier via de intelligentie? Moet het beslist via de intuitieve paden?
M. Dat zijn allemaal vervelende woorden. Bij mij gaat het zo, dat ik
een bepaald ding eenvoudig weet, dat heeft niets te maken met
helderheid of hogere gaven. In mijn verhaal Sergeant Massuro zakt
de man op een goed ogenblik door de vloer van de blokhut, zo
zwaar is hij geworden, en dan krijgt mijn hoofdpersoon een visioen over de middeleeuwen. Hij ziet opeens een man staan, in een
blauwe mantel, die terechtgesteld wordt o.i.d. Nu was dat dus geen
visioen bij mij maar bij de hoofdpersoon van mijn verhaal, het
was bij mij zo, dat toen ik aan die scene toe was gekomen, toen zat
ik aldoor in mijn hoofd met middeleeuwen, middeleeuwen middeleeuwen, plein. En toen vroeg ik mij af, waarom zit ik daarmee
in mijn hoofd? Dan kun je heel lang nadenken en dan vind je vermoedelijk wel een associatieketting, maar er was bier geen bijkomen aan, en ach, toen dacht ik, ik doe het erin. Misschien werkt
het.
— Leve de gok.
M. Leve de gok. Ja, en dat weet ik dan toch zeker, dat het werkt, omdat ik het zo voel. Zo'n passage vind ik dan tenslotte ook de beste
van het verhaal. Het verstenen van deze man, dat is het uitgangspunt – dat zou allemaal onaannemelijk zijn geweest, een bedenksel, wanneer nou net dit stuk middeleeuwen er niet had gestaan.
Maar het staat er. En dat maakt voor mij de zaak totaal anders.
Dat maakt voor mij de zaak MIJ. En ja, wat het is, ik weet het
niet, ik weet het niet, er wil ook niks mee gezegd zijn, vermoedelijk,
maar het is dit stuk werkelijkheid, bier gemonteerd, op deze manier, dat ben ik. Verder kan ik geen inlichtingen verstrekken. Je
moet goed begrijpen hoe moeilijk het is, om mijn ogen naar binnen te draaien.
— Dat zou voor jou reden moeten zijn het klaar te willen spelen, in
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plaats van het te ontduiken.
M. Ja, wat kan ik doen? De associatieketen achterhalen? Wat schiet
ik er mee op?
— Er wordt jou altijd in de schoenen geschoven dat je intelligent
bent .. .
M. Ja? Ja?
— Ja, die kritici zijn het erover Bens, Mulisch is intelligent, jazeker.
Maar je maakt er een veel te spaarzaam gebruik van naar mijn
smaak.
M. Ja, ik heb mijn hele leven denker willen zijn, ik ben het dus niet,
en ik vrees dat als ik het op die kaart ga spelen, dan ben ik nergens
meer.
— Maar zo ben je een speelbal van je evidentiegevoelens.
M. Maar die ben ik 66k. Voor mijn faculteit is geen naam, daarom
noemt men het maar intuitie, of schertsmystiek, – persoonlijk houd
ik niet van echte mystiek – ik doe het ermee, ik kan ermee werken.
En ik merk dus om mij been, dat ik bepaalde dingen overkrijg.
Zelfs dingen die ik zelf nooit vermoed heb. Ook, dat er bij mijzelf
dingen overkomen als ik het herlees.
Als je nu maar in mijn manier van werken absoluut niets automatisch wilt zien, want dat is het niet. Als ik een dag over een zin
nadenk dan is dat herhaalde malen gebeurd. Ja waarom? Ik kan
makkelijk maar iets neerschrijven, denken, nou ja, geen gezeur,
ik schrijf het zo neer, geen gezeur over let ware woord' en zo.
Maar ik heb het gevoel dat ik,aan een mechanisme kom, mijn verhaal een kleine afwijking geef, die me daar uit doet komen i.p.v.
daar. En ik moet niet aan het instrument komen. Ik kan ook niet
in mijn ogen kijken. Ik bedoel, dat is waarmee ik schrijf. Dat waarmee ik in de wereld ben, waarmee ik werk, dat is voor mij niet het
probleem. Dat is voor mij uitgangspunt. En dat kun je natuurlijk
als probleem gaan stellen maar ik vrees dat dat levensgevaarlijk is
— Dat is het ook, maar is dat geen uitdaging?
M. Ik zie geen enkele reden waarom ik de intelligentie een voorrang
zou moeten verlenen boven enige andere functie van het menselijk lichaam.
— Het op losse schroeven zetten van het uitgangspunt betekent na56

tuurlijk ook een groot offer .. .
M. Ik doe niets anders dan offeren .. .
— Om dit ene offer niet te hoeven brengen misschien.
M. Ach, misschien is dat de laatste aanval die ik zal ondernemen, ik
heb niet het gevoel . . . ik geloof dat ik werkend met het instrument meer zoden aan de dijk zet dan door het instrument zelf aan
te vallen.
— Toch investeer je te weinig. Je geeft jezelf op een te oppervlakkige
manier. Je verraad jezelf.
M. Maar het is toch onmiddellijk te onderscheiden van welk ander
werk ook. Dan zit ik er dus toch in.
— Goed, je bent herkenbaar, dat vind je natuurlijk heel belangrijk,
maar op zichzelf betekent dat nog weinig. Een schizofreen is ook
herkenbaar in zijn schrifturen.
M. Maar is hij te onderscheiden van de andere schizo's, zoals ik te
onderscheiden ben van (lachje) mijn collega's? Ik maak me sterk
dat als je van mij jets opslaat, dan zie je o god, dat is van hem.
— Die nadruk die jij legt op herkenbaar zijn is niets anders dan de nadruk op je eigen persoon, ik heb je in dat artikel ook verweten dat
je zo nu en dan je neus om de hoek komt steken; een faktor die in
het boek helemaal niet thuishoort.
M. Waarom waarom wrom wrom wrom? Waar staat dat?
— Waar staat dat?? Dat zeg ik nu.
M. Nou ja goed, dan zeg ik het omgekeerde. Dat bepaal ik toch, wat
mag? Ik hoef toch niet zo te doen als Flaubert het deed? Dat zijn
toch allemaal maar manieren en modes.
— Je zet jezelf tussen het werk en de lezer, je dringt je tussen het
werk en jezelf in, de man die op deze kamer woont is niet interessant. Het gaat erom, wat krijgt hij op papier. Toch zijn er wel
passages waar je intelligentie iets bewerkstelligt .. .
M. En dat vind jij dan de goede passages? En als er jets anders doorkomt, ja, noem eens wat...
— Zodra het kosmisch wordt . . .
M. Wanneer heb ik het woord kosmisch gebruikt?
— jij hebt het nog niet gebruikt maar ik doe het bij dezen.
M. Goed, het is jouw woord. Bijvoorbeeld het Licht in Het stenen bruids57

bed. Corinth heeft een visioen dat het licht over de stad schijnt, die

daardoor in mekaar valt, en dat kan men proberen te achterhalen, maar volgens mij kun je het niet achterhalen omdat het
licht het laatste woord is. Ja, misschien is het licht eigenlijk mensenvlees, ik weet het niet, maar .. .
— Dat is op zichzelf ook al weer kosmisch gedacht.
M. Maar ik bedoel, voor de intelligentie is iets altijd iets anders. Don
Juan is eigenlijk homosexueel, en Hitler is eigenlijk een hele lieve
man en een hele lieve man is eigenlijk een monster. In die denktrant – en dat is dus de intelligentie – zie ik niet zoveel.
— Ik zie er ook niet zoveel in, maar betwijfel of dit intelligentie is.
Maar jouw boeken lenen zich te makkelijk voor kosmisch gebazel.
M. Maar dat kun je zeggen van Sofokles, Shakespeare, allemaal. Is
dat een kwaliteitsoordeel? Ik geloof in de polyinterpretabiliteit.
De bedoeling van de schrijver – voorzover die bestaat, waaraan ik
overigens twijfel – is het onbelangrijkste van alles. De 200 exegeses
die er over Hamlet zijn geschreven, – vraag je aan Shakespeare wat
hij bedoeld heeft, dan zal hij zeggen, ik heb bedoeld een toneelstuk
te schrijven over een jongen waarvan de vader vermoord was
door zijn oom die vervolgens met zijn moeder trouwde. Dat is wat
Shakespeare bedoeld heeft –. Als ik dus schrijf: Het licht dit of dat,
dan kan er een ander komen die zegt, eigenlijk is het Licht de Verwoester, ja en in het brein van mijn hoofdpersoon is het dat ook .. .
— Maar jij doet het in het brein van je hoofdpersoon opkomen.
M. Hermans heeft voor de rechtbank geantwoord, toen hem gevraagd
werd, is een auteur verantwoordelijk voor de meningen van zijn
hoofdpersonen? : 'nee'.
— Daar ging het om strafrechtelijke aansprakelijkheid, dat heeft met
ons onderwerp niets te maken. Het gaat erom dat ik in je boeken
vaak de controleerbaarheid mis van jouw visie.
M. Ik ben de gebeurtenissen in mijn boek, want de gebeurtenissen
hebben nooit plaatsgevonden.
— Je maakt ze.
M. Maar wat ik maak, ben ik. Dat is mijn enige bestaan. Ik ben meer
dat boek dan mezelf. Ik zie een boek niet als een mededeling van
de schrijver aan zijn publiek. Ik zie een boek als een ding dat ont58

staat waaraan de schrijver secundair is. Bijvoorbeeld pas naar aanleiding van het schrijven van dit boek heb ik me bepaalde samenhangen gerealiseerd. Die ik niet in dit boek uitgedrukt heb, maar
die ik erin gevonden heb. Ik doe geen mededelingen over de werkelijkheid, ik voeg er iets aan toe.
— Of doet er jets aan af.
M. Ik breng in elk geval een wijziging aan. En dat is een totaal andere
schrijfwijze dan de meeste van mijn collega's toepassen, vermoed
ik. Nu weet ik niet hoe ze schrijven, maar ik weet hoe ik ze lees.
— Wat mij opvalt is, dat je langzamerhand toch wel grote bezwaren
hebt ontwikkeld tegen vroegere boeken van je.
M. Ja, nee, van De diamant houd ik niet. Ach. Archibald Strohalm is
voor mij enorm belangrijk geweest. Ik kan mij niet voorstellen dat
ik het niet geschreven zou hebben. Al kan ik nu wensen dat ik het
niet geschreven, of althans anders geschreven had. Ik ben geen
wonderkind, goddank, en ja, het is een boek, het zal een boek blijvoor een klein groepje mensen die in dezelfde situatie verkeren als
ik toen. En dat is een situatie op het randje.
— Waarvan?
M. Ja waarvan Strohalm dan af is gevallen, het was een brave novelle
die, toen bij mij de onzin doorbrak en ik Hegel ontdekte en alles
begreep en het gekkenhuis of hoe je het noemen wilt (lachje) dicht
naderde, mij geholpen heeft daaraan te ontkomen, niet? Ik vond
een vat waar ik het in kon werpen. Maar artistiek geloof ik niet, –
heb je dat nawoord gelezen? Nu ja, zo denk ik er over. Ik zeg niet
dat ik het verafschuw. Dat kan ik niet doen, daarvoor .. .
— Heeft het teveel als persoonlijke katharsis gewerkt?
M. Ja, ik heb thema's ontdekt, waar ik nog steeds mee werk, b y. het
thema van de neus om de boek steken, (lachje) en andere. Maar op
zichzelf . . . Ik zou het niet in mijn hoofd halen om het nog eens
te gaan lezen by . En de novelle die ik daary66r geschreven heb,
die heb je niet gelezen, hoop ik, die is werkelijk allerafschuwelijkst, dat is dus gemaakt voordat ook maar de voorwaarden voor
het schrijverschap aanwezig waren. En dan die twee novelles samen. Er is er een goed, Chantage op het leven, dat houd ik staande,
en het tweede verhaal is een experiment dat niet gelukt is, Oneinde59

lijke aankomst. Dat gedool in dat zwembad. Alles wat jij van me

zegt heeft betrekking op dat verhaal. Als dat het enige was dat ik
geschreven had, zou ik zeggen dat je gelijk had.
— Jij hebt dus het idee weer een heel eind verder te zijn gekomen.
M. 0 god ja. Ik zeg al, ik ben geen wonderkind. Maar ik geloof inderdaad dat ik met Het stenen bruidsbed in een nieuwe fase ben gekomen, dat ik echt iets anders deed dan voorheen .. .
— Ik weet niet of het fundamenteel anders is. Ik geloof toch dat je
meer naar de rand van de draaischijf moet, waar je er met een
klap van of geslingerd kunt worden, het gevaarlijke schrijven.
M. Misschien zoek ik dat punt, waar ik me nog net staande kan houden.
— Je bent dus eigenlijk wel een voorzichtig schrijver.
M. (voorzichtig) In welk opzicht?
— Je probeert het punt te vinden waar je je nog staande kunt houden.
M. Jajaja. Ik weet niet wat het zal gaan worden. Ik heb geen voornemen. Jij vindt dus dat ik ze wel moet hebben.
— Je moet tornen aan je uitgangspunt. Nou ja, je moet . . . Je hebt
een valse start gemaakt.
M. Hehem.
— Het komt zo verdomde makkelijk bij jou. Goed, je loopt wel vast,
na de eerste paar hoofdstukken, maar geen nood, dan laat je het
liggen, in alle lankmoedigheid.
M. Ik heb geduld. Ik ben niet bang, ik twijfel niet. Maar het is tientallen keren voorgekomen dat dingen niet verder gingen. Toneelstukken, romans, novellen, verhalen, wel, toen heb ik ze weggedaan,
ook zonder veel treurigheid. Ik forceer het niet.
— Een klein puntje. Dat hoedenmotief uit De sprong der paarden dat
terugkeert in Het stenen bruidsbed. Toen ik je erop attent maakte
zei je : nu ik het weet zal ik er nooit meer over schrijven.
M. Jij bedoelt dus dat ik er nu pas over kan schrijven.
— Je hebt het nu meer in de hand.
M. Ja mijn aard is dan van nee, nou wil ik het niet meer. Het interesseert me niet meer als ik het doorheb, ik schrijf om het zelf te weten
te komen. Goed, je zegt: fetisch, symbool, nu dan weet ik dat en
dan interesseert het me geen bal meer, dan is het geformuleerd.
Co

— Maar het kan zijn, dat daarachter weer een nieuw verband opdoemt, alleen bereikbaar via de eerste doorgrondse samenhang.
M. Ja juist, dat zeg ik dus, ik zal nu niet meer over de hoed schrijven,
misschien komt er nu iets achter de hoed bloot. En nu dit keer heb
jij het gezegd, van die hoed, dat had ik niet door, maar allerlei
dingen heb ik wel zelf door en die gooi ik weg, onmiddellijk. En
dat is de vooruitgang, dat is waarom Het stenen bruidsbed beter is
dan Archibald Strohalm. Omdat ik dus allerlei dingen doorheb eenvoudig. Archibald Strohalm zaagt nog bomen om, mijn Corinth
hoeft dat niet meer te doen, het is duidelijk. Hij hoeft geen vogels
en eieren meer te zien, hij hoeft zelfs niet meer gek te zijn.
— Hij is nog wel de verkreukelde.
M. Hij is verkreukeld zoals wij dat zijn, maar hij hoeft niet meer in
een bepaalde neurose te passen. En ja, schrijven, dat is voor mij
een wetenschap, ik leer, ik leer. En als ik het al weet hoeft het niet
meer. Bepaalde thema's die ik ken, daar zou ik mee kunnen gaan
zitten en met de vaardigheid die ik heb opgedaan zou ik een goed
verhaal kunnen schrijven. Ik moet er niet aan denken dat ik dat zou
doen. En dat is een beetje wat jij bedoelt. Ja, ik heb die elementen . . .
— Daarom heb ik nog hoop.
M. (lack e) Ja, ik vind het ook heerlijk om over mezelf te praten of
over mijn werk, wat ik dan zelf ben, en niet uit ijdelheid, want
daar ben ik veel te ijdel voor, maar omdat ik iets te weten kom.
— Je maakt je dus eigenlijk toch op den duur het schrijven zelf onmogelijk.
M. Ja, dat lijntje heb ik doorgetrokken in mijn Manifesten, ik weet niet
meer precies hoe ik het gezegd heb, je tilt een Steen op van de
aarde, en dan van Jupiter, en de meester, die schrijft geen enkel
woord meer – goed, het is een beeld nietwaar? Het heeft in ieder
geval wel te maken met het richten van de intelligentie op het instrument waarmee gewerkt wordt. Het zijn alletwee pogingen om
je de boel onmogelijk te maken, en op dat punt aangekomen, toch nog
iets te doen, het onmogelijke namelijk. Ik ben bang, als het gaat
zoals jij bedoelt, dan word je Vestdijk, en dan word je dus oninteressant, voor mij tenminste. Je moet toch toegeven dat het juist
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zijn intelligentie en zijn psychologische inzichten zijn die hem verhinderd hebben tot vandaag zijn meesterwerk te schrijven. Het
oeuvre is imposant natuurlijk, maar waar is nou het boek? Waar
is het boek van de eerste helft van de twintigste eeuw dat Vestdijk
geschreven heeft? Dat is er niet. Het is er iiberhaupt niet, maar
Vestdijk heeft het ook niet geschreven.
— Jij hoopt dus de dans te ontspringen door je intelligentie buiten
werking te stellen.
M. Omdat mijn intelligentie zwakker is dan dat daarbuiten, hoe het
dan ook heten mag. Ik ben niet intelligent, zoals je niet ontgaan
zal zijn. In ieder geval is dat waarmee ik werk veel sterker. Ik
weet niet wat het is – Het is dus rare praat, je te beroemen op het
bezit van iets waarvan je de naam niet kent. Ik moet daarmee
werken.
— Ik geloof dat jij bang bent voor een intelligentie waarvan je wel
degelijk een portie hebt meegekregen.
M. Ik dank je, voor het compliment. Intelligentie is een vernietiger,
dat moet je toch toegeven.
— Zeker, maar het bouwt evenzeer op, dat moet je toch toegeven.
M. Dat waarmee ik bouw is niet mijn intelligentie. Ik vind het riskant
om erover te praten, omdat je het zegt, is het al fout. En ik ken te
weinig schrijvers – van belang – om te weten hoe het bij hen gaat.
Ik ken Van het Reve niet zo goed dat we met elkaar over elkaars
werk zouden praten.
— je hebt De avonden niet of nauwelijks gelezen?
M. Ik kon er dus niet zo goed doorkomen omdat het mijn – en bovendien moet je eens even in aanmerking nemen, ik las het toen het
uitkwam, tenminste in die jaren daar ergens, en toen was ik dus
zelf ook bezig met alle mogelijke dingen en – dat ik niet aan een
boek toekwam, en naderhand heb ik erin gekeken, omdat ik hem
kende, en omdat ik nu zelf boeken schreef, – maar het is mijn wereld niet, mijn wereld heeft nooit bestaan uit in de kamer zitten,
vader die aan de radio draait, moeder die hoeiboei roept en de
jongen die zich rotverveelt. Mijn vader was een beer met een
witte sjaal, een man die ik zeer eh haatte, en mijn moeder was niet
aanwezig; mijn vader had het erg druk en ik was alleen op mijn
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kamer en zat daar dingen to doen, 24 uur per dag.
— Uit verveling?
M. Uit verveling, maar in ieder geval deze vorm heeft mijn verveling
nooit aangenomen. Ik wil niet zeggen, ik ken de verveling niet; als
je het verveling wilt noemen, kun je zeggen dat ik hem ken in de
vorm dat ik me nooit verveeld heb. En ja, daar heb je weer zo'n
wending van de intelligentie. Ik kan er niet veel mee beginnen.
Misschien is het waar. (lach)
— Het mag dan jouw wereld niet zijn, maar dat zegt nog niets over –,
M. Nee, nee, dat heb ik ook niet gezegd, ik zeg alleen dat ik er grote
moeite mee had. En Werther Nieland heb ik gelezen, dat heeft Van
het Reve me trouwens zelf gegeven met de mededeling dat het veel
beter was dan De avonden toen ik hem zei dat ik De avonden zo goed
vond – want ach we zagen elkaar regelmatig. En dat vind ik een
meesterlijk verhaal. Waar ik ook grote moeite mee had, dat was
met nummer drie, met Hermans, met die Tranen der acacia's, maar
waar ik doorgelezen heb, omdat ja, dat sprak me wel aan, een bepaalde kant van mij. En dat vind ik echt een heel goed boek, hoewel ik het dus nooit zo zou maken. En dat laatste boek, De donkere
kamer van Damocles, dat heb ik in een adem uitgelezen, maar daar
is nog niet een honderdste zoveel van overgebleven als van De
tranen, hoe minder goed dat laatste ook was geschreven.
— Wat bedoel je dan met goed?
M. Goed? De gestalte, de omvang van de gestalte waarmee de personen op mij afkwamen.
— De kwaliteit der karakters doet weinig ter zake.
M. Ik herinner mij niet de werking, van De donkere kamer, maar de
ademloosheid waarmee ik het gelezen heb.
— Is dat niet ook werking? Overigens lijkt me het thema van het boek
de opbouw van een wereld waarin een verzetsman als verrader
kan worden neergeschoten.
M. Ik moet zeggen, dat is bekender dan de dingen uit de Tranen der
acacia's, die ik niet zo gauw kan formuleren, omdat ze niet zo bekend waren. Goed, Osewoudt was verzetsstrijder en wordt neergeschoten. Het staat er. Misverstand. Jammer. Zielig. Ik vind het
niet tragisch, niet sterk.
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— Het accent valt meer op de handeling dan op de figuren.
Je kent Hermans' bezwaar tegen de nederlandse letteren : er gebeurt te weinig in.
M. Slaat niet op mijn boeken, overigens . . . maar daar dacht hij zo
gauw niet aan. Omdat hij ze al slecht vond voordat hij ze gelezen
had. Goed, hij houdt er niet van. Wat kan ik er aan doen? (lachje)
Ik had zo gehoopt dat hij ze mooi zou vinden.
— Ik geloof dat je over erkenning niet te klagen hebt.
M. Neen nee nee.
— Wat vind je overigens van de nederlandse kritiek?
M. Een enkele katholiek wil me in een vergeetachtige bui nog wel
Bens verguizen. Ik schiet er niks mee op. Ja Gomperts lees ik altijd
met grote aandacht; die was over Het stenen bruidsbed aan de gemelijke kant, ik vond het niet helemaal rechtvaardig. Maar over
het algemeen is hij de man waar ik het meest benieuwd naar ben.
Ja en de rest, ik weet het niet. Ze schrijven ook niet voor mij, ze
schrijven voor hun lezers, en dan vind ik het alleen maar aangenaam als het goed voor mij uitvalt, maar ik bloos wel eens van de
gronden die ze aanvoeren waarom ik zo'n voortreffelijk schrijver
ben, omdat dat nu juist is wat ik niet wil zijn, wat ze in mij prijzen.
Ik kan me dus veroorloven, omdat de kritieken allemaal zo goed
goed zijn, om er een beetje om te lachen. Ik weet niet hoe het zou
zijn wanneer ze me om andere misverstanden allemaal zouden afkraken, ik denk dat ik dan niet zo'n heroische houding zou kunnen
aannemen.
— Ook bier het gratuite, nietwaar?
M. Natuurlijk, ik .. .
— Althans je kunt onder deze favorable omstandigheden het niet gratuite niet aantonen. De ernst kun je pas bewijzen als je knijp zit.
M. Nee, ja, maar god wat is het vergelijkingsmateriaal? Als ze in een
reusachtig goede bui zijn, dan zeggen ze dat je zelfs wel soms iets
aan Vestdijk doet denken. Een compliment dat ik afwijs. Altijd
maar weer Hermans, altijd maar weer Van het Reve, altijd Claus.
Dat zijn de rotsen waartussen ik sta. Ik vind het enig ; alleen al door
leeftijdskwesties sta ik dichter bij Claus dan bij Hermans en Van
het Reve. Het kenmerkende is dus alleen al dat ik met Claus wel
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omga en hij met mij. Verder vind ik het een gelukkige omstandigheid dat we allemaal anders schrijven. Als we dus vaststellen dat
jij me verwijt dat ik niet met mijn intelligentie schrijf, dus niet met
wat `ik' is, dan kan noch de lovende, noch de afbrekende kritiek
mij raken, want die raakt mijn intelligentie en daarmee heb ik het
boek niet gemaakt.
— Je wordt dus onaantastbaar op deze manier.
M. Onaantastbaar. Ik steek dingen op, maar dat ik mij aangetast zou
voelen, dat kan niet.
— Jawel, want jij bent je boek, heb je geconstateerd.
M. Misschien kreunde het boek zachtjes de dag nadat jij je kritiek had
gegeven.
— Hoe voel je je dan verbonden met je boeken?
M. Alleen onder het schrijven, niet na afloop. Als ik b y. een boek
schreef en ik liet het jou halverwege lezen, en jij zou zeggen, beste
kerel, er deugt geen for van, dan zou ik aangetast zijn. Maar ik laat
het je dus zorgvuldig niet lezen. 1k laat het alleen aan diegenen lezen waarvan ik bij voorbaat weet dat ze mij loven. Daar heb ik iets
aan, daar kan ik mee werken, terwijl als het klaar is, dan laat ik het
lezen aan de mensen die het afbreken, aan de kritiek, aan jou. En
dan kan mij niets meer gebeuren want dan ben ik al weer aan iets
heel anders bezig. Dan is het een ding geworden, het heeft voor
mij zijn werk gedaan. Dan kan ik van kritiek als een derde kennis
nemen. Er zijn eigenlijk nooit scherpe aanvallen op mij geweest, ik
heb ze altijd verwacht, het komt wel vandaag of morgen.
— Je hebt er zelfs op gehoopt?
M. Ik heb er zelfs op gehoopt. Ook in de tijd van de Mandarijnen op
zwavelzuur ; ik logeerde toen bij Gerrit Achterberg en ik zei, stel je
voor Gerrit we komen er niet in. Iemand vroeg in diezelfde tijd
aan Van Oorschot of hij er ook in zou komen, waarop Van Oorschot
trots antwoordde : ik word in dat boek zeer beledigd. Wij voelden
ons allemaal erg jaloers toen. Ik heb niets tegen het mandarijnenschap. Simon Vinkenoog heeft mij eens een keer in Podium aangevallen. Dat was een voorbereiding om mij in de redactie van Podium to halen. Zodra je scherp aangevallen wordt . . . Ja, ik ben
niet polemisch, het spijt mij, ik ben het niet. Misschien interesseer
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ik me niet genoeg voor literatuur. Sommige boeken zijn goed, de
rest is eenvoudig niet geschreven.
— Wat zijn jouw ervaringen met het prijzenstelsel?
M. Op een dag word ik opgebeld en men zegt mij, jij hebt de prijs gekregen. Ik vind het prachtig, wat moet ik zeggen? Ik ben voor het
prijzenstelsel, en vooral als ik ze krijg. En de prijzen onder envelop
daar doe ik niet aan mee, omdat dan de kans kleiner is dat ik hem
krijg. Omdat de juryleden niet weten wat goede literatuur is. Ik
ben ervan overtuigd dat als een nederlandse jury van mij een
meesterwerk onder envelop zou krijgen, dat ze dan niet zouden
kunnen uitmaken dat het een meesterwerk is. Omdat ik ze eenvoudig niet competent acht. Als er integere mensen met smaak zijn
dan dondert het niet of het onder envelop is.
— Wat lees je zo al?
M. Romans lees ik zelden of nooit, ik houd van Eckermann, Gesprekken
met Goethe; je weet, Nietzsche heeft gezegd dat dat met de memoires van de engelse generaal die op St. Helena Napoleon bewaakte, de twee boeken van de 1 ge eeuw waren. En dat begrijp
ik precies.
Als ik een boek in mijn handen krijg waarvan ik denk, dat is een
meesterwerk, by. Tristram Shandy van Laurence Sterne, dan lees ik
het niet, kun je dat begrijpen? Dan denk ik, dit is het, en dan zet
ik het in de kast. Ik lees net zolang in een boek tot ik weet: 't is het
niet, 't is het wel, en dan houd ik op. Ik lees productief, om
enthousiast te worden, en dan kan men een potje bij mij breken.
Ander voorbeeld. Ko van Dijk die een rol in dat toneelstuk van mij
speelt. Hij is een man waar ik me aan overgeef, en ik hou van
weinig zo veel als van zijn fouten. Begrijp je? Ik word verliefd op
iets, gebeurt dat niet, dan interesseert het me niet. Ik ben geen
kritikus.
(Nu wordt een deel van de band op verzoek van Mulisch afgedraaid).

M. Ik ben geen improvisator, ik ben geen spreker, wat ik zeg is een
poging om een kant op te wijzen. Daarom, als ik schrijf doe ik het
ook tien keer over. Dit luisteren lijkt op het zien van wat ik geschreven heb : ik denk dan, bij de eerste opzet, zit iets in, is het
niet. Zo zou ik die band tien keer moeten overzeggen, maar dat
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geldt ook weer voor wat ik nu zeg. En zo is er geen eind.
— Maar dat geldt ook weer voor je boeken.
M. Nou voila, ik geloof dat dit een essentieel punt is.
Maar deze nadrukkelijkheid van praten, die ik nu van mezelf
boor tref je die in mijn werk aan?
— Welzeker. By. `Zijn geilheid blafte, blafte.'
M. Ja, maar het gaat hierom : als ik die dingen boor die ik nu zeg,
blijk ik ze nadrukkelijker gezegd te hebben dan ik toch al dacht.
En zo is het nu ook met dat schrijven. Bij anderen komt het dus
veel sterker door, nl. net zo sterk als wanneer ik mezelf via dit apparaat hoor praten.
— Zo zie je dat je wel degelijk een oor op jezelf kunt hebben.
M. Wil jij me een methode aan de hand doen, waarmee ik dat ook bij
het schrijven kan? Dat kan niet want ik lees het altijd weer van
binnen uit.
— Je wilt er niet aan, aan de analyse?
M. Nee, er is inderdaad geen sprake van dat ik anders zou gaan praten
nu ik boor dat ik nadrukkelijker spreek dan ik dacht. Ik zou nu
graag dit stukje nog eens terug willen Koren.
(Het laatste gedeelte wordt nu nogmaals afgedraaid)

M. Ja, het valt me toch mee, er komen toch bepaalde dingen door,
waarvan ik me niet meer herinner dat ik ze wilde uitdrukken, ik
weet nu niet zo gauw meer wat. Het valt dus mee, vind ik, bepaalde dingen zijn overgedoseerd, en doen jou zeggen, kom, je talent
overwoekert je, het kan ook wel wat minder, maar er zitten toch
ook bepaalde wendingen in die ik er niet in heb willen leggen,
waarvan je zegt, he, dat is aardig van mezelf, terwijl je gewoon
maar iets zei; dat zit er dan 66k in. Uit mijn stem komt nu een
grote nadrukkelijkheid naar voren en ik verbaas mij en maak mij
daarover incidenteel zorgen. Ik gooi het eruit, de taalfouten neem_
ik op de koop toe, die veelvuldig voorkomen. Mijn stem is een bijl
die erin jaagt, soms met een niet geheel aangepaste kracht.
Steeds duidelijker blijkt dit apparaat de hoofdpersoon van ons gesprek te zijn. Zo moet het ook zijn, als twee dienaren staan we aan
dit altaar - je zult het ongetwijfeld een overdreven kenschetsing
vinden.
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— Wil je dat ik zeg dat jij je graag dienaar maakt van iets buiten je?
Vooruit dan.
M. We kunnen er toch nooit tegen op, tegen dat ding dat daar
maar draait.
— Zeker, het maalt als gods molen . . .
M. Het apparaat, dat zijn de lezers van Tirade.
— Waarbij ik dan nog een modulatieknopje aan het werktuig ben.
Niets zal onopgemerkt blijven . . .
ro december 1959
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Lodewijk Paul Aalbrecht Boon werd in 1912 te Aalst, Belgie geboren. Met
zijn eerste roman, De voorstad groeit ( I942) verwierf hij de Leo , . Krijnprijs. Hij behoorde tot de redactie van Tijd en Mens en is thans redacteur
van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Van zijn hand verschenen o.a. Abel
Gholaerts (1944), Vergeten straat (1946), Mijn kleine oorlog

(1947), Twee spoken (1952), De Kapellekensbaan (1953), Zomer
te Ter-Muren (1954), Menuet (1954), Wapenbroeders (1955),
De kleine eva uit de kromme bijlstraat (1956), De bende van Jan
de Lichte (N53), De zoon van Jan de Lichte (1961), Grimmige
sprookjes voor verdorven kinderen (1957 ).
Hij is werkzaam bij het dagblad Vooruit te Gent en woont te Erembodegem
bij Aelst in `den isengrimus' . Hij kreeg nog geen Driejaarlijkse Staatsprijs.

Louis Paul Boon

Op de grens van Brabant, aan de rand van Aelst, het stadje waar
Jan de Lichte, de vlaamse Robin Hood, in het midden van de
achttiende eeuw met vijftig van zijn bendeleden op het marktplein
is terechtgesteld, ligt Erembodegem, en aan de rand van Erembodegem staat Louis Paul Boon ons op te wachten met zijn hondje.
Op zijn pantoffels gaat hij ons voor naar zijn eenverdiepingslandhuis.
Zijn gestalte is klein tegenover het volume van zijn boeken. Deze
tegenstelling wordt opgeheven, doordat zijn visie in het merendeel
van zijn boeken die is van de `kleine' man met het grote idealisme.
Om mooischrijverij is het hem nooit te doen geweest; hij lijkt op
de middeleeuwse monnik die zorgvuldig en niet zonder verontwaardiging over de haltheid en het onrecht in de wereld zijn
lijvige kronieken afpent. Het protest dat men in al zijn boeken
aantreft ziet men aan Boon niet meteen af, zoals hij daar goedig
staat, met zijn vuilnisbakkenras aan de lijn, ietwat gebogen schouders, op pantoffels, en met een schuchtere vriendelijkheid in zijn
welkomstwoord. Het is al meteen duidelijk dat hij geen gezellige
babbelaar zal zijn, maar meer iemand die moeizaam en omzichtig
zal spreken over dingen die hij moeiteloos en direkt zou weten
neer te schrijven.
Boon spreekt zo zacht, dat ik de volumeregelaar op zijn maximale
stand moet draaien om zijn stem te kunnen vastleggen. Uit weerzin tegen de hele affaire draait hij zijn achterhoofd naar de mikrofoon en kromt hij zich om de verst verwijderde leuning van zijn
fauteuil. Hij spreekt ook niet graag over zichzelf en zijn werk: vaak
beperkt hij zich tot het beamen van mijn formuleringen van wat
ik denk dat zijn opvattingen zijn. Soms lok ik hem uit zijn tent
door als valse spreekbuis op te treden. In zijn lachen, dat nooit
uitbundig is, zitten weerhaakjes bij de neergetrokken mondhoeken, een voorbehoud dat ook in ons gesprek merkbaar is. Zijn
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onderkaak is zwaar, op het habsburgse af. Zijn handen, met de
spits toelopende vingers, vouwen zich als uienrokken om elkaar.
Aan de muur hangen drie, vier schilderijen van zijn hand. Het
palet is grijs, wit, zwart en violet; een schilderij heeft ook nog geel.
De voorstellingen zijn variaties op een thema : een naamloze
vrouw met zwart haar dat over het gezicht valt tot op de hals,
meest naakt, staat in een onwerkelijk landschap, dat bestaat uit
een hoge muur of egyptisch aandoende tempelpoort, die aan
weerszijden door een onafzienbare watervlakte wordt ingesloten,
terwijl de verdere ruimte wordt ingenomen door eivormige gevaarten, waarvan men niet kan uitmaken of het broze stenen dan
wel reusachtige eieren zijn. Hun oppervlakte lijkt op de huid van
een slangenei, maar verder zien ze er hard en massief uit; ze zijn
tot tien meter hoog. Er lopen scheuren door de muur, er loopt een
rat over, en de poort dreigt elk moment in to storten. Het sterk
stromende water vormt een V achter de benen van de vrouw.
Kijkt men preciezer, dan ziet men ook nog een aantal overschilderde eieren. Op een van de schilderijen beschermt de vrouw zittend een klein ei dat zij tussen haar gespreide benen voor haar
schoot houdt. De eieren horen bij de vrouw zoals de werken bij
een kunstenaar, was mijn freudiaanse duiding, en ik meesmuilde
over deze schablone.
Ik begon met een vrij toevallige vraag, die onverwachts bepalend
bleek voor het hele gesprek.
— In uw boeken heb ik vaak steeds weer terugkerende figuren aangetroffen, wel onder verschillende namen, maar toch uitgerust met
dezelfde kenmerken, by. de debiele moeder, de kunstenaar met
een lichamelijk gebrek, de duivelse vrouw. Kunt u hierover iets
vertellen?
B. Het is vrcemd, dat ge altijd vragen stelt die toch nog verrassen.
Ik kan mezelf niet goed inbeelden hoe die personages daar gekomen zijn. Wat die debiele moeder betreft, ik geloof dat daarvan de
oorsprong ligt in mijn grootmoeder, die ik steeds gekend heb als
een oude vrouw, die eh – ik kan het moeilijk eksplikeren – een
vrouw die daar zat als nauwelijks meer dan een dier, zo ziek, en
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weinig pratend. Dat heeft op mij een onvergetelijke indruk gemaakt. Maar speciaal daarmee iets bedoeld heb ik niet, zoals met
verscheidene andere personages die de gestalte van een idee zijn.
Evenmin met die kunstenaar die, zoals ge zegt, verminkt is. Is het
niet in Abel Gholaerts?
— Ik dacht eerder by. aan Bernardeke in De voorstad groeit.
B. Ja, ja, ik vergis mezelf ja.
— Maar ook de broer van Ondineke in De kapellekensbaan, die een
vinger afgesneden wordt.
B. Ja, dat moet dan toch toevallig zijn, want dat hele verhaal van
Ondineke is werkelijk naar het leven getekend.
— Het lijkt me dan toch een samenloop van toevalligheden die dan
niet meer zo toevallig is.
B. Het pleit ook voor uw zienswijze, dat ik juist die dingen opgemerkt
heb. Misschien hebben mij juist dergelijke feiten als verminkingen
getroffen en ontroerd.
— In Twee spoken treedt tenslotte ook weer de schrijver op, die lijdt
aan een al dan niet ingebeelde maagkwaal. Ik geloof dat het idee
van verminking op de een of andere manier samenhangt met uw
opvattingen over het kunstenaar zijn.
B. Ja, maar ook het nutteloze van het kunstenaarschap in onze samenleving. Het treft me pijnlijk dat de kunstenaar geen reeel
element in onze beschaving is, zoals een beursman of een architekt
of om het even wat. Ik ben inderdaad een beetje van het standpunt
uitgegaan dat de kunstenaar buiten de samenleving staat en dus
nutteloos werk doet. Maar bewust heb ik dit idee toch niet in de
vermomming van een verminking in mijn werk gebracht.
Maar het schijnt mij toch toe, dat ge, net zoals met die schilderijen
een soort van freudiaans onderbewuste telkens wilt gaan zoeken.
— Niet helemaal : ik tref bepaalde strukturen aan in uw werk en zou
graag daarover iets naders horen van de auteur.
B. Natuurlijk, die gronden zijn wel to achterhalen, maar ik geloof
niet dat ge dan het essentiele van het ontstaan van een kunstwerk
benadert. Er is toch iets anders ontstaan. Ge kunt, als ge een
bloem ziet, van die bloem naar die plant, naar die wortels gaan,
naar de grond, de sappen en meststoffen, maar die bloem is dan
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iets anders, een resultaat op zichzelf – het is erdoor ontstaan, maar
toch, het is meer dan zijn grondstoffen.
— Dat geef ik toe.
B. Het is natuurlijk interessant voor ons om te vragen naar de oorsprong, maar ik geloof niet dat het voor de lezer belang heeft. Het
werk staat daar toch.
— Ja, zoals het ei, dat daar op uw schilderij staat te balanceren.
B. Maar er zijn een heleboel zaken in mijn werk die ik bewust daar
geplaatst heb, zoals bijvoorbeeld in Menuet. Dat is een verhaal dat
verteld wordt door drie personages : de man, de vent die twijfelt
aan alles en vraagt, tot welk nut is dit alles; daarnaast de vrouw
die gelooft, de groep mensen die gelooft in een snort evolutie : wij
moeten werken, wij zijn gekomen om van dier wat weet ik God te
worden ; en daartussen staat dus het figuurtje van het dienstmeisje,
het type van de huidige tijd die ironisch is, die bitter is, die nergens
mee in zit, wij Leven, het existentialisme. Maar daartussenin sluipen natuurlijk, zoals gij daarstraks hebt aangehaald, van die
personages die onbewust uit mij gekomen zijn. Gek is het toch, nu
gij daarover spreekt en ik daar zelf over nadenk, dat die toch meer
in mijn beginwerk liggen.
— Tja, eh . . . Hoewel, ook in uw latere boeken zijn personen aan te
wijzen, die by. rondlopen met een verminking, die dan vaak de
vorm van impotentie aanneemt, zoals in Niets gaat ten onder
Frans Ghoedels, en Vulcan Fiber in De paradijsvogel.
B. Maar zij illustreren meestal het tekort. Er is een tekort, wij voelen
voortdurend een tekort.
— Nu lijkt het mij dat zich dat tekort in het latere werk toespitst op
het essentiele : een middelpunt zoekende beweging van verminkte ledematen naar de impotentie – als tenminste de voortplantingsfunktie iets wezenlijks is.
B. Ja, als ge mij zo plots met uw vragen op het dak valt, kijkt ge daar
zelf een beetje verbluft van op. Tenslotte, men zit voor de werktafel, men schept, een werk, maar elke detail, vanwaar komt dat,
hoe ontstaat dat, wat bedoelt ge ermee? Wij moeten inderdaad
toegeven dat mijn werk is opgebouwd uit een massa details, en dan
zijn dit kennelijk de details die erg in het oog springers.
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— Ja, het geregeld terugkeren van figuren als de verminkte kunstenaar, de debiele moeder, het katijfachtige meisje kan men toch
strukturen noemen.
Het
is best mogelijk dat juist gij deze personages ziet.
B.
— Maar het zijn toch centrale figuren.
B. Toch niet, die debiele moeder is toch meest een bijkomende figuur,
evenals de broer van Ondineke.
— Maar Bernardeke uit De voorstad groeit, en Ondineke zelf, dat zijn
toch geen bijfiguren?
B. Ja, zij is een aktief, zeer vechtlustig personage, zij strijdt om iets te
bereiken al is haar strijd ook volgens mij verkeerd. Het is een duivelse strijd eigenlijk. Zij is een van die objekten die mij obsederen
misschien wel. Misschien denk ik wel dat al het aktieve, strijdende
boosaardig is. (Hij lacht eventjes ). Als bouddhist zoudt ge dat eigenlijk wel moeten aannemen. (Ik kijk naar een bouddha-beeldje dat in de
kamer op een sokkeltje staat). Zij die hun hele omgeving verplichten
van te willen gaan, waar ze zelf willen. Zoals ik in De paradijsvogel
Noema beschreven heb, die die godsdienst eigenlijk uit de grond
gestampt heeft en over lijken gaat. Ja, ik zie in haar misschien wel
de idealist, de christus, die de wereld redden wil, maar juist door
haar te redden massa's lijken opstapelt. Ik vraag me af, of al die
ideeen, die evoluties, wat weet ik al, niet juist alleen maar bloed
hebben helpen vergieten en weinig aan de vooruitgang meegedaan

hebben. Maar zoals we nu praten, lijkt het toch meer op een boosaardige wereld, en dat is het toch ook weer niet helemaal, denk ik.
Vindt u? Is mijn werk een boosaardige wereld? Dat denk ik toch
niet?
— Er komt toch ook iets van het grootse door.
B. Ja, dat denk ik toch ook. Dat was toch ook mijn bedoeling geweest. Maar laten wij bekennen, dat wij, zoals gij daarstraks van
Vestdijk zei, een soort vos zijn, dat towel het goede als het boosaardige in ons aanwezig is, en dat alle personages een afspiegeling
blijven van ons zelf, want ik geloof dat die duivelse strijd van
Ondine eveneens tot mijn eigen wezen behoort: ik ben toch zelf
ook een wereldverbeteraar geweest en twijfel anderzijds of het niet
evenveel slechts als goeds brengt, ik ben dat alles samen.
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Maar er zijn toch ook nog andere aspekten. Want tenslotte, als ge
een roman schrijft vraagt ge u toch niet alleen maar dat af. 1k
vertolk hier een idee, jawel, maar bij het scheppen van het kunstwerk speelt toch het vormen een rol. Terwijl ge zo iets maakt,
voelt ge u meer een bouwer, gij zijt bezig met allerlei materiaal,
stenen, een gebouw op te richten. Hoe vreemd het ook voor de
anderen mag lijken, tracht gij daar toch een architektonisch geheel
van te maken. Ook dat is een bekommernis, zelfs een hoofdbekommernis. In het begin van De kapellekens is er dan de ironie
waaruit ik zelf zeg : dit boek is een plas, een zee, een chaos, terwiji
ik in mijn diepste wezen ervan overtuigd was dat dat niet waar is
he. Tja, er zijn er honderden personages. Moest ik van elk van die
personages een verklaring geven, dan zou ik het niet meer weten.
Maar nu moet ik toch wel toegeven, dat elk van die personages in
feite een bestaande figuur verhult, benadert. Moesten sommige
mensen zichzelf dan in dat boek herkennen, dan zouden die moeten zeggen, maar dat ben ik helemaal niet: ik heb ze helemaal herschapen.
Ik heb dat opgemerkt bij Herman Teirlinck. In elk van zijn boeken komt een vrouw voor die blind is aan het ene oog en die een
moord begaat. Het is precies alsof ge dat personage nodig hebt
om zo'n boek te gaan schrijven.
— Iets dergelijks is het geval geweest met Joyce Cary. Die vertelt
dat hij eens op de veerboot van Manhattan een jonge vrouw met
veel rimpels in haar voorhoofd aan de railing zag staan. Hij vergat
het weer, en drie weken later schreef hij een verhaal, waarin deze
jonge vrouw met rimpels voorkwam. Toen hij het verhaal reviseerde vroeg hij zich af, wat die vrouw daar toch deed met haar
rimpels. Toen herinnerde hij zich plotseling haar identiteit, en
streek de rimpels als overbodig glad. Zij waren alleen de aanzwengeling, de startmotor voor zijn verhaal geweest.
B. Ja, ik zie niet in wat die vrouw die blind is aan het ene oog in de
werken van Herman Teirlinck komt doen, en nu ge mij die vraag
stelt, ik zie ook niet in wat die waanzinnige moeder in mijn werk
komt doen. (Hij lacht als een schuldbewust medeplichtige ).
— Zo komt ook in uw werk voor de echtgenote die gevoelige zenuwen
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en dun bloed heeft.
B. Ja, dat is in De kapellekensbaan zo'n beetje mijn eigen leven, dat ik

beschreven heb, in feiten die met de werkelijkheid stroken.
— Het komt ook terug in Twee spoken, en in Agnes in Niets gaat ten
onder.
B. Ja, dat is dan misschien ook weer zoals ge zegt die vrouw met de

rimpels, de zwengel. Dergelijke dingen behoren al meer tot de
alchemie. Toch verbluffen dergelijke vragen. Ge staat dan plots
voor iets waarover ge zelf nog niet hebt nagedacht.
De meeste van mijn werken zijn in een stortvloed geschreven. Om
over het ontstaan to piekeren, daarvoor is mijn tijd nog niet gekomen. Ik trek enkele hoofdlijnen, maar voor de rest is het toch
een scheepgaan op zee. Dat is juist het opwindende voor mij ; het
wordt een avontuur. Van het werk van mensen die plichtsgetrouw
elke avond een uur verderbreien moet ik niets hebben : ik word
gedreven naar Celine, Miller, mannen die in een storm schrijven.
Maar nu moet ik ook bekennen dat ik nog nooit twee werken op
dezelfde manier geschreven heb. Er zijn werken die ik in een lawine neergeschreven heb, en andere die ik welbewust volgens plan.
uitwerkte. Ik herinner me dat ik Menuet op een veertien dagen geschreven heb. Ge zoudt zeggen, dat is zo'n lawineboek, maar toch
is dat het boek waarvoor ik het scherpst mijn richtlijnen heb bepaald. In De kapellekensbaan zijn er gedeelten die werkelijk in een
zondvloed eruitgekomen zijn. Maar er zijn ook momenten van
stilstand, van hier heb ik geen lust meer, bier ben ik het beu, tot
een nieuwe golf de auteur voortgejaagd heeft.
Ik geloof, moest ik de moed hebben, – moest dat zin hebben ook –
dan zou ik er een heleboel uit weggooien denk ik. Ik weet het niet,
want ik herlees nooit iets wat ik gemaakt heb. Ik heb de moed niet,
ik voel mij altijd beschaamd als achteraf iemand, zoals gij, over
mijn werk komt spreken. Want al scheppend begaat ge vergissingen ; in een boek van 45o pages zijn daar bladzijden bij waar ge
weet, hier is het niet honderd ten honderd in orde – er zijn kleine
feilen. Nu merkt die misschien niemand op maar in uw eigen ogen
worden die zo monsterachtig groot, dat gij denkt, ja die meneer
komt daarover spreken en hij ziet die fouten ook! Ge wordt daar zo
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beschaamd door. Onlangs hebben ze een herdruk van De voorstad
gegeven. Nu zijn er vele mensen die mij n6g altijd zeggen
dat ze dat mijn gaafste boek vinden en dat Been later werk dit
evenaart. Ik gel66f het niet. Ik geloof het niet. Maar toch, ik voel
mij er beschaamd in. Ik moest dat in de nieuwe spelling overzetten. Ik heb daar niet durven naar kijken, ik heb aan mijn
vrouw gevraagd, wilt gij dat doen, en ze heeft dat helemaal plichtsgetrouw gedaan. Ik dierf er niet naar kijken. Ik ben bang, als ik
dat ga lezen, da'k dan ga zeggen, was dat dat maar, terwijl ik nu
nog zo vaag de illusie heb van het was toch iets, he.
— Had u voor De voorstad groeit al iets geschreven?
B. Nee, 1k had wel veel geschreven, maar dat ook weer altijd vernietigd en nooit gepubliceerd. Ik was zelfs ook niet zinnens dan te
publiceren – ik was toen dertig – maar het was oorlog en toen
was daar die Leo J. Krijnprijs waaraan i o.000 fr. verbonden was.
Het is eigenlijk mijn vrouw geweest die gezegd heeft, kijk, we gaan
dat insturen, ge zit daar alsmaar te schrijven, we kunnen evengoed
die i o.000 fr. ook verdienen; maar anders had ik dat ook toen
nog niet gedaan.
— Wat weerhield u?
B. Ja, zolang ik bezig ben heb ik de indruk, dat is nu goed, dat is iets
waarin ik me uitspreek, maar als het klaar is voel ik die onrust van
het is weer dat niet en dan zie ik allerlei fouten. En misschien, als
ge nu spreekt van steeds terugkerende personages, misschien heb
ik onbewust getracht om ze beter, opnieuw te geven.
Ik schrijf voor mezelf in de eerste plaats – het genot van het scheppen. Maar ge denkt toch ook ondertussen aan anderen. Als ik
bezig ben heb ik het idee om het handschrift te laten lezen aan een
vriend of zo, ik schrijf niet voor iedereen. Ge denkt, die of die gaat
het lezen, ik vertel hem iets, daar gaat hij van genieten. Aan
publikatie denk ik toch eigenlijk niet zo veel. Ik verzorg wel zeif
het kontakt met de uitgevers maar mijn vrouw dwingt er mij toe.
Vroeger heb ik veel onmiddellijk op de schrijfmachine gewerkt,
maar dat kan ik nu niet meer, omdat ik al de hele dag voor de
Vooruit, het Gentse dagblad, zit te trommelen. Moest ik durven,
ik zou me nu zelfs een ganzeveer aanschaffen, juist om de tegengroeit
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stelling met het dagwerk. Ik ben nu bezig met een boek over de
zoon van Jan de Lichte. Weet ge dat bier nog steeds fries bargoens
gesproken wordt dat afkomstig is van de friese boeven uit de bende
van Jan de Lichte? Als een boek of is, ga ik in m'n winterslaap om
met een nieuwe lente, een nieuw geluid voor de dag te komen.
— Wat doet u na het schrijven van een boek?
B. Ik kijk het nog een keer na. Ik kan er omheen lopen als een kat om
de bete brei; da'k bier en daar toch nog wat verander, of da'k zeg,
nu ga'k het helemaal herwerken en tenslotte zet ik dan maar bier
en daar een komma. En aan het eind word ik er zo hopeloos bij,
dat ik zeg, o vort !
— Er dringt dan ook al weer nieuw werk?
B. Dat was in het begin meestal, nu niet meer. Nu is dat voorbij. Ja.
Een mens is een zonderling wezen. Dat men na een werk ontevreden is, is misschien juist weer de aanloop om opnieuw te beginnen.
— Het verhaal van Noema in De paradijsvogel doet me denken aan
dat verhaal van Belcampo, en in de verte ook aan Hermans.
B. Ja, die atmosfeer, het heeft er veel van weg, misschien heb ik die
wel bij Belcampo opgedaan. Van Hermans heb ik weinig gelezen,
eigenlijk alleen 1k heb altijd gelijk, en wat hij in Podium schrijft.
Ik heb Hermans een keer ontmoet, dat was bij Gaston Burssens in
Antwerpen. Daar waren Rodenko, Charles, Hermans, broederlijk
samen aan de dis, toen nog. Dat is werkelijk een plezierige dag
geweest. Ik herinner me nog o.a. Gerrit Borgers, die op zeker
ogenblik in de kast gaat kijken naar drank, en met een fles jenever
voor de dag komt. Dan gaat hij op zoek naar glazen, en Gaston zit
daar bij en laat hem zo maar wat begaan, en Gerrit vindt geen
andere glazen dan zó grote bierglazen. Hij zet die glazen op tafel en
giet daar jenever in, bijna tot aan de rand. Nu moet Rodenko gedacht hebben – ik weet niet – dat het limonade was of zoiets. Die
dronk zo dat hele bierglas jenever achter elkaar uit, en Borgers
giet opnieuw in. Maar Rodenko die wierd – ge zaagt die man zo
plots ineenstuiken, die was werkelijk op enkele minuten zo zat als
een patat geworden. Dat is werkelijk een plezierige dag geweest.
— De paradijsvogel is eigenlijk het enige werk, waarin de sfeer niet
reeel is?
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B. Niet helemaal. Als ge in uw werk een reele sfeer schept loopt ge
altijd de kans dat de een of ander daar zichzelf in gaat herkennen
en herrie schoppen. Waar het toch niet in uw bedoeling heeft
gelegen juist die meneer kwaad te maken.
In Wapenbroeders, mijn Reinaert, komt daarvan natuurlijk heel
wat kijken. Die is totaal misgevallen. Niemand heeft daar eigenlijk
waardering voor gehad. Nu komt dat ook hierdoor, omdat het
een volkomen persiflage is van de belgische toestand, die in Nederland niet zo fijn opgemerkt is. Nu zijn er vele mensen hier die
dat boek lezen en die er werkelijk om grinniken en weten, kijk, het
gaat daarom en daarom, maar die zeggen het juist niet, die zullen
het zo zorgvuldig mogelijk verzwijgen. Zo komt de wolf in het
rode klooster terecht: dat is een haast natuurgetrouwe beschrijving
van de K.P. bier in Belgie, waartoe ook ik heb behoord. Ik heb
daar dus de hele kommunistische partij, met zijn leiders als de abt
en broeder eenoog enz. – dat zijn allemaal echte bepaalde kommunisten – beschreven in dat klooster. En dan het roze zwijn dat
Isegrim verplettert in Naar omarming, als hij van de K.P. overgaat
naar de socialistische partij. Dat is dus werkelijk helemaal mijn
politieke leven en wat weet ik al, dat daar geboekstaafd is. De
mensen die dat weten bier – zij lachen wel eens maar zeggen nets.
En voor hen die het niet weten is het een mislukte herschrijving
van de Reinaert.
....... Maar zelfs al weet men niet van de persiflage, dan kan het toch
mooi gevonden worden.
B. Ik vind het toch ook een mooi boek. Ik heb de Reinaert ook volkomen gegeven. Nergens elders vindt ge dat. De zijverhalen, de
binnenverhalen, ik heb ze zo geschikt en bewerkt, dat het een
echte roman werd. Voor de Reinaertkenners is het natuurlijk een
last geweest: ik kom daar met een hoop nieuw materiaal terwijl zij
al alles geordend en geschikt hebben, en dus verwijzen zij dat als
quantite negligeable buiten hun tekstboeken. Maar ik heb er werkelijk veel plezier aan beleefd om al die kerels te ontmaskeren,
en natuurlijk ze een nieuw masker te bezorgen.
— Welk bock heeft u met het meeste plezier geschreven? Voor u is
dat een waardeoordeel, geloof ik?
8o

B. Het is niet alleen het plezier tijdens het schrijven, maar ook de
mate van voldoening na afloop, die voor mij de kwaliteit bepaalt.
Waar ik toch de grootste voldoening aan heb, dat is Menuet.
Verder is er toch niet veel waar ik werkelijk tevreden over ben.
Min kleine oorlog gaan ze nu opnieuw uitgeven, en nu ben ik verplicht geweest van het to herzien, maar ik had het liefst helemaal
herschreven: ik was niet akkoord met het slot, en met heel wat
andere dingen. Ik heb het gemilderd, en op andere plaatsen weer
toegespitst. Het is een oorlogsboek, het is in en onmiddellijk na de
oorlog geschreven. Al die woede, die haat, wat weet ik al, al die
dingen die u binst de oorlog beroeren, die staan daarin, maar het
is nu vijftien jaar na de oorlog, ge kunt niet nog altijd dezelfde
furie opbrengen. Nu heb ik als Alexander Dumas over de eindstreep van het boek been een stuk bijgeschreven: Vijftien jaar later.
Ik heb daarin een van de personages die in de oorlog zo tierden
en scholden en raasden gevraagd, herinnert ge u nog dat en dat?
Niet dat ik u zou kunnen zeggen, antwoordde hij. Hij is het vergeten . . . Indertijd is Mijn kleine oorlog van uitgever tot uitgever
gegaan. Iedereen wou het boek uitgeven, maar toen ze het lazen
werd iedereen bang voor al die vieze woorden die erin stonden.
Och, ik heb ze er nu ook maar uit weggelaten .. .
Het schoonste is eruit, zegt mevrouw Boon.
april 196o
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Richard Jules Minne werd in 1891 te Gent geboren en bezocht daar de
handelsafdeling van het Atheneum. Daarna was hij ondermeer ambtenaar
bij het Ministerie van Justitie en kleine boer. Bijna al zijn werk is buiten
zijn toedoen door vrienden gereedgemaakt voor publikatie. .Aradat in 1926 de
uitgave van de gedichtenbundel In den zoeten inval te elfder ure werd ingetrokken, verscheen het tenslotte toch in 1927, verzorgd door R. Herreman en
M. Roelants , zijnmederedacteuren-oprichters van' t Fonteintje (1 921-1 924) .
In 1933 kwam de roman Heineke Vos en zijn biograaf uit, en in 1942 een
verzameling gedichten, verhalen, brieven e.d. onder de titel Wolfijzers en
schietgeweren, waarvoor hij in 1946 de Driejaarlijkse Staatsprijs ontving.
In 20 lijnen (1946) en In twintig lijnen (1955) zijn verzamelingen
van korte journalistieke stukjes. In 1955 verscheen ook een verzamelbundel van
zijn poezie onder de titel In den zoeten inval en andere gedichten.
Sinds 1930 is hij verbonden aan het Gentse socialistische dagblad Vooruit.

Hij woont sinds 1928 in het schildersdorp Sint Martens-Lateen bij Gent.

Richard Minne

— In lang is er niets van u verschenen. Schrijft u nog?
M. 0, zo weinig mogelijk. Anderen zullen het in mijn plaats doen,
natuurlijk, ge moet toch de arbeidsgelegenheid voor iedereen
openstellen he. Het is niet nodig dat we alles volschrijven, en gedurig hetzelfde herhalen. Nee, nee, het gaat wel zó.
— U hebt dus niet het idee dat er mensen op nieuw werk van u
wachten?
M. Och, misschien de mensen die verplicht zijn van een kritiek te
doen, enfin, die kunnen dan vragen: waarom schrijft Minne niet,
dan hebben ze lets te schrijven. Het zijn ook slachtoffers van de
plicht, de kritici, lijk wij slachtoffers zijn van de plicht alzo links en
rechts op bepaalde tijdstippen iets voor de dag te brengen. Nee, ik
heb daar geen bezwaren van, tenminste geen gewetensbezwaren,
dat er van mij niets verschijnt. Misschien komt het er toch weer
van, als ik iets te zeggen heb. Ge moet toch feitelijk iets te zeggen
hebben voor ge u tot schrijven zet, om de dingen te herhalen die
ge vroeger reeds gezegd hebt, dat loont de moeite niet. Nee. Ach
ja, ik heb nog zo wat rubriekjes in de krant, de Vooruit, om de
zaak in gang te houden enfin, om niet volledig of te knippen met
het verleden en misschien ook als aansluiting met wat nog komen
zal – ik weet er niks van. Er zijn natuurlijk altijd mensen die aandringen om voort te doen he, o.a. de heer G. A. van Oorschot, die
dringt maar aan – ik denk over een autobiografie of memoires. Ja,
als ik me tot het schrijven van memoires zet, dan is dat tamelijk
netelig bij ons in Vlaanderen, omdat ge direkt zo goed gekend
bent. 't Is niet gelijk in een groot land. Hier komt ge direkt in
konflikt met iedereen enzovoort. Ge hebt allerhande moeilijkheden. En daarom is het het beste, als ge memoires schrijft, dat ge
ze, hoe zal ik het zeggen -- Afzwakt?
M. Nee, nee, niet afzwakken! Maar verbloemt, enfin, de meneer over
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wie het gaat een andere naam geeft. Kwestie natuurlijk van hem
duidelijk te herkennen ! Schetsen zodat iedereen weet : 't is die,
maar ge zegt het niet he. De mensen hebben graag dat ge over hen
praat, maar het moet altijd goeds zijn wat ge van hen zegt natuurlijk.
(Mevrouw Minne, die als een almoeder goedkeurend en vermaakt zit toe te
kijken als bakten Minne en ik taarten in de zandbak, spoort ons, als we even
zwijgen, aan: allez, allez !)

— Ik werk ook maar langzaam.
M. (lacht voluit) Ik werk ook langzaam, zeer langzaam. Om de tien
jaren een boek. Misschien nog minder.
— Heineke Vos is van 1933, geloof ik?
M. En dat is dan nog geschreven absoluut op aandringen van mijn
vrienden die zeiden, we moeten iets hebben enzovoort. Het is nog
gemaakt in de tijd van het Fonteintje. Wanneer was dat ook weer.
In het grijs verleden in elk geval. Toen hebben ze aangedrongen
en om de dag kreeg ik een brief: het moet, en ik heb me aan het
werken gezet, en dan is daar per slot zo'n klein boekje uit voort
gekomen, Heineke Vos.
— Ziet u Heineke Vos inderdaad als een soort geestelijke afstammeling
van Woutertje Pieterse?
M. Feitelijk niet. Nee, nee.
— In het boek worth daar toch naar verwezen. De `uitgever' stelt,
dat het geschreven is in de marge van een goedkope editie van
Woutertje Pieterse, waaruit men de pedigree van de hoofdpersoon
mag afleiden.
M. Zo, dat herinner ik me zelfs niet. Het is mogelijk. Ja, Woutertje
Pieterse is natuurlijk een boek, dat ik altijd graag gelezen heb;
trouwens, in onze jonge tijd, en dan spreek ik van voor de oorlog
van '14-'18 – dan was Multatuli de man in onze schoolopvoeding,
of tenminste buiten de schoolopvoeding. En dan is natuurlijk W.P.
het sleutelboek van het multatuliaans geloof dat we toen koesterden. Het meest wat we kenden was Max Havelaar en Woutertje
Pieterse. De 'dean zijn slechts nadien gekomen. Daar hebben we
zoveel niet in gelabeurd. We hadden natuurlijk vrienden – ik
herinner me zo iemand, die alle Ideeen van Multatuli van buiten
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kende, en als we dan aan diskussie waren, dan zei hij, ja Multatuli
heeft dat gezegd, Idee zoveel, en dat klopte altijd. Dat was die
vent z'n specialiteit trouwens.
— In Heineke Vas komt de figuur van Fanny voor. Heeft dat iets to
maken met Fancy?
M. N ee, ik geloofniet dat het er enig verband mee houdt ; Fanny is ook
een personage dat veel in de franse literatuur voorkomt. Wie heeft
er ook weer Fanny geschreven? Balzac, of Maupassant? 'k Herinner het me niet enfin.
— Is er niet in Gent ook nog een toneelgezelschap genoemd naar
Multatuli?
M. Dat is zelfs de naam : de Multatuli-vereniging, ik weet niet de
hoeveelste verjaring ze zojuist gevierd heeft; ze is in ieder geval
van voor 190o. Ja, de figuur van Multatuli, dat was enfin de opstandige in onze ogen, de nonkonformist. En dat was ongeveer
de enige die we in de nederlandse literatuur aantroffen als nonkonformist en opstandige, of die we tenminste kenden. Dat was
voor ons een soort ekwivalent tegenover de franse literatuur die
zich dingen permitteerde die niet in de koerante literatuur voorkwamen.
— Multatuli is inderdaad door Anatole France de nederlandse Voltaire genoemd : un rude Voltaire.
M. Trouwens in onze bloemlezingen op school was hij goed vertegenwoordigd. Ik zal niet zeggen dat het juist nou die stukken waren
die bij ons het meeste opzien baarden, Saidja's buffels enz.
— Hoelang woont u nu al in en om Gent?
M. Ja, ik ben in Gent geboren. M'n jeugd heb ik doorgebracht in het
Meetjesland, dat is de streek rond Eeklo; daar heb ik m'n vakanties doorgebracht en er zo'n beetje de invloed van ondergaan; ik
heb er zelfs een gedicht over gemaakt. Ledeganck heeft zijn monument in Eeklo. Nadien ben ik voor goed naar Gent gekomen, met
m'n ouders. Dan ben ik voor het eerst buiten Gent gegaan toen ik
gehuwd was – gedwongen omdat ik een zenuwziekte had enzovoort. Gedwongen gegaan, niet gehuwd. In 1928 ben ik naar St.
Martens Latem gekomen waar ik nu nog verblijf.
— Er is me verteld dat u heel wat weet van het Gentse dialekt.
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M. Ja, en waar het nodig is zal ik het altijd verdedigen, zelfs tegenover die nieuwlichters met hun `beschaafde omgangstaal' enzovoort en die van niets anders spreken tegenwoordig en die het
hollands willen napraten dat geen hollands is natuurlijk; die jijen
en jouwen a tort et a travers, zelfs als het niet to pas komt of ongepast is; nee, dat gentse dialekt, misschien weet ge niet dat er een
fameuse gentse diktionnaire in 12 delen bestaat, zelfs uitgegeven
door de Vlaamse Akademie?
— wordt het nog gesproken?
M. Ja, alhoewel het door de toename van de vernederlandsing,laat
ons zeggen van de beschaafde omgangstaal meer en meer van zijn
kruim verliest. Want als ge dat gents woordenboek doorbladert
dan treft ge daar veel uitdrukkingen in aan die gentenaars van
tegenwoordig zelfs niet meer kennen; maar ge ziet, dat gents
dialekt is een van de rijkste die er zijn. De varianten voor laat ik
zeggen een lap om uw oren – ik geloof dat ze zesendertig uitdrukkingen hebben, volgens omstandigheden genuanceerd. Oorvegen,
weet ekkik allemaal he. Er is er een, dat is een ‘vive l'amour'. Als je
dus met je meisje of vrouw in onenigheid leeft en wel, het komt
tot de daad, dan geeft ge haar nen vive l'amour, dat is een slag om
haar oren. Ja, alles staat er in, ze deinzen voor niets terug, crue
en skatologische dingen en alles. De spaanse bezetting van Gent
heeft ook z'n sporen achtergelaten. 0.a. het woord dat ook in het
nederlands voorkomt: staminee. Dat is een zinspeling op de uitroep van de spaanse soldaten die in de herberg binnenkwamen en
vroegen : 'esta minetta daar', een vrouw of zo wat. En achteraf
hebben ze daar estaminet van gemaakt, de plaats waar ge vrouwen kunt aantreffen enfin. Buiten de stad, het grondgebied van
Gent wordt het dialekt niet meer gesproken. Trouwens, voor de
gentenaren zijn dat boeren he. Er zijn maar twee soorten mensen
en dat zijn gentenaars en boeren. Uitgenomen natuurlijk als ze
uit een grote stad (zoals Amsterdam) komen.
— Gent is ook een bolwerk van het beginnend socialisme geweest?
M. Dat ook, natuurlijk. Vandaar juist de Multatuliverering. Er was
hier ook de jeugdbeweging, die samenkwam in het feestlokaal van
de Vooruit. En daar deden ze dan nog een plechtige kommunie;
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zo heb ik jongens gekend en daar zei men van: hij heeft z'n eerste
kommunie gedaan in de Vooruit, rond de koffietafel met boterkoeken. Nu is dat allemaal voorbij en veel vormelijker geworden.
En ook de socialistische betogingen – dat was ongeveer ' 1 o – dan
liepen we door de straten van Gent, en als we zo in een rijk kwartier kwamen van katholieken of liberalen, dan werd de carmagnolle gezongen : tous les bourgeois a la lanterne. We hadden ook een
maandblaadje van de jeugdbeweging en daar moest kopij voor
geleverd worden. En zo komt een mens zonder het zelf te weten
natuurlijk in de literatuur, zonder dat ge er zelf schuld aan hebt.
En eens op dat pad ingeslagen, dan spreekt het vanzelf dat ge
voortdoet; dat ge na de eerste zonde de tweede zonde begaat, en
zo raakt ge er niet meer uit .. .
Op het Atheneum heb ik Rene de Clerq als leraar van germaanse
talen gehad. En iedereen wist dat die vent gedichten maakte, en toen
hebben we gezegd, dat zullen we dan zekers ook wel kunnen he.
Hij was ook de eerste die ons toeliet van of en toe ons opstel in
verzen te maken. Waarschijnlijk voelde hij de roeping dat hij de
poezie moest propageren. Ik herinner me nog altijd een opstel dat
ik moest maken over het bezoek van de koning aan Gent. Het was
weinig orthodox, 'k ben er zelfs voor bij de studieprefekt geroepen,
en ik geloof dat ik een dag of twee conge heb gekregen. Maar nadien heb ik nog onderwerpen in versvorm behandeld, en misschien

is dat zo een atavisme dat me bijgebleven is, dat ik ook later nog
versekes gemaakt heb. Daar weet ik niks van.
Op het Atheneum bestond ook een sterke scheiding tussen de
zonen van de hogere burgerij die verfranst was, en de zonen
van kleinburgers en ambtenaren die thuis het Vlaams – ik zal
niet zeggen het nederlands want het `beschaafd' bestond nog niet –
gebruikten als omgangstaal. We zaten zelfs apart in de leslokalen.
Mijn generatie is toch vooral gevormd door de franse literatuur.
Onze opvoeding was nog voor vijftig ten honderd frans. De franse
literatuur blijft een voorkeur die ik overal tegen dik en dun zal
verdedigen. Moesten we de franse invloed niet hebben, we zouden
arme sukkels zijn. Er wordt met beduchtheid gesproken over de
toenemende verfransing, maar ik zie dat niet duidelijk, integen87

deel, ik zie de toenemende vervlaamsing. Ik heb niets tegen vervlaamsing, maar ik heb zelfs eens voorgesteld een partij te stichten
van francofiele flaminganten. De franse literatuur, dat blijft prima
(in de eerste plaats). Er zijn hier bijvoorbeeld talloze auteurs die
Vlaanderen schetsen en een dorp in een boek proberen te brengen,
maar er is er nog geen een, die eraan gedacht heeft van een dorp
een Clochemerle te maken zoals Chevalier gedaan heeft. Dat blijft
voor mij een klassiek werk. Ik lees niet veel anders dan de franse
literatuur, daar ben ik tamelijk van op de hoogte. Ook modernen
als Camus of zelfs Raimond Queneau. Ik behoor tot de oude
heren en dat is heel genoegelijk. Ik keer meer en meer terug tot de
klassiekers zelfs, zoals een mens die ik regelmatig bijna iedere dag
lees: La Fontaine. Die fabels die vind ik superieur, en ook zijn
contes natuurlijk. En dan natuurlijk ook in de eerste plaats Diderot, die onder de klassieke auteurs misschien, laten we zeggen, de
modernste is van allemaal, want ge kunt bladzijden van Diderot
lezen, dat ge, moest er geen datum op staan, zoudt zeggen, dat is
een vent die in 1940 of 195o schrijft. Voltaire ook natuurlijk. Ook
Montaigne herlees ik. Ik hou het op de ironisten, ook de engelse
als Sterne en de duitse als Heine en Lichtenberg. De mensen
waarvan men houdt zijn het beste zelfportret dat men kan geven.
Al kan men in deze christelijke wereld zijn vijanden beminnen.
Charles Peguy b.v., zijn werken lees ik met instemming en zelfs
genoegen. Dat komt voor.
Ik kijk meer naar het temperament dan naar de ideologie, ja natuurlijk. Mijn voorkeur gaat uit naar de auteurs die een zeker
dynamisme, een zekere levendigheid aan de dag leggen. Die dus
een petillante vuurwerkstijl hebben, een agressieve stijl. Geen grote
woorden, vooral dat niet. Nee, nee. Ge kunt natuurlijk wel grote
woorden gebruiken om er de aap mee te houden, maar dat is ook
alles. Wat ik in aforismen hoogstel is dat ze vijf in plaats van tien
woorden gebruiken. Dat is altijd een princiep van me geweest.
Geen nutteloze woorden.
De poes blijft rustig onder alle principiele verklaringen, daar heeft
ze geen kommer op. Die wordt ook nog niet geinterviewd. Hij
roenkt.
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Grote principiele verklaringen moet ge overigens niet van mij
verwachten he - ik zeg dat maar omdat er veel mensen zijn in de
literatuur, die zich verplicht voelen van, ik zal niet zeggen zich te
justifieren, maar toch daar zo'n grootse allure aan te geven : dat ze
dit doel of dat doel nastreven, en dat ze met die en die problemen
gekweld zitten, enzovoort. Dat heb ik niet. Trouwens als ge de
zaken met ironie en met humor bekijkt, zijn die problemen maar
altijd, ja, bijkomend. Een kwestie van principe, och.
Het gaat er mij om met de dingen te lachen he, of tenminste er zo
weinig mogelijk om te treuren en om er geen gewetensproblemen
van te maken.
— En opstandig te blijven?
M. Ja natuurlijk. Ge moet een dosis opstandigheid in u hebben anders
aanvaardt ge alles. Ik geloof dat de mens bestendig opstandig moet
blijven. Desnoods tegen alles. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat
ge u niet onderwerpt aan de discipline en aan de .. .
— In uw gedichten zit inderdaad een grote weerbarstigheid. Is dat
de weerspiegeling van hun moeilijke ontstaan?
M. Omwerken heb ik niet veel gedaan. Als ik iets gemaakt heb en het
beviel me niet, dan is dat de scheurmand ingegaan. Wat overgebleven is, is gepubliceerd, en nog wel door mijn vrienden, niet
door mijzelf, ik zou me de moeite niet genomen hebben. Trouwens,
die vrienden hebben al die kopij voor mij vergaderd, ik bezat ze
zelf niet. Zonder Raimond Herreman en Maurice Roelants zou
er nooit iets van gekomen zijn. Dan was ik zo'n onbekende knul
gebleven. Nou, er zou dan weinig aan verloren geweest zijn.
Nu nog word ik van die vrienden op de tenen getrapt dat ik te
weinig schrijf; maar dat komt er niet gemakkelijk van. Er is niets
gemakkelijker dan uitstellen. Je zegt, ik doe het morgen of overmorgen, of, nee het is nog niet klaar, of je zegt, nog een beetje
laten rijpen, en dan gebeurt het natuurlijk dat er niks meer van
terechtkomt. Ik geloof niet dat het me nog ligt om gedichten te
concipieren. Nee, een autobiografie zal er eerder wezen.
Ik slaap ook tamelijk lang, om met de morgen te beginnen, en dan
heb ik het een en ander uit te richten in de huishouding of in de
tuin, en dan draait het snel rond de middag, en dan doe ik een
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dutje. Na dat dutje gebeurt het dat ik zo eens verplicht een artikel
moet maken, en dan neem ik mij voor 's avonds nog iets te schrijven dat geen verplichten arbeid is alzo, maar dan komt het er gewoonlijk niet van he; want na het avondmaal kan ik niet veel
meer uitrichten, zelfs lezen gaat niet goed meer. Het is geen indutten, maar misschien onnozel zitten toekijken, tzij naar de T.V. of
iets anders.
— Dat is toch jammer.
M. Nou, dat komt wel eens terug.
— Ik hoop het.
M. (lachend) Ik hoop het zelf ook. De band is zeker al vol?
— Nog lang niet.
M. Ge kunt misschien nog een andere literator onderweg interviewen.
Dat moeten dan wel mensen zijn die dat gaarne doen natuurlijk,
die principiele verklaringen afleggen en toekomstplannen ontvouwen .. .
— Wat vindt u van de T.V.?
M. Ik ben het slachoffer van de moderne techniek lijk iedereen. Totnu toe heb ik me kunnen houden van de auto bijvoorbeeld, die
ook een van de erge kwalen is van onze tijd. Ik maak er natuurlijk
dankbaar gebruik van als het een chauffeur is die meevalt.
(Lachend kijkt hij in de richting van mevrouw Van Oorschot, die ook aanwezig is). Maar wat de T.V. betreft, ik heb dat aangegaan, omdat

er avonden zijn, waarop het u verveelt te lezen of gelijk wat te
doen. 't Is dikwerf vervelender dan zomaar op de stoel te zitten,
maar afijn, ge moet toch iets doen met uw tijd.
— Wat vindt u van Hugo Claus? Daar heeft u misschien iets van
gelezen of gezien?
M. Gelezen is veel gezegd. En gezien ook niet. Ik moet zeggen, ik ben
niet goed op de hoogte van de vlaams-nederlandse literatuur.
Daar weet ik weinig of niets van af.
— Louis - Paul Boon?
M. Ah, ik heb vooral genoten van zijn eerste boek, De Voorstad Groeit.
Ik zal niet zeggen dat ik alles van hem gelezen heb, maar dat was
een revelatie, en heeft grote indruk op mij gemaakt. Het was iets
volkomen nieuws in de vlaamse literatuur. En hij is natuurlijk
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voortgegaan in dat genre, Louis, hij is een produktief auteur.
— Soms al te produktief?
M. Ja ja, dat geloof ik van alle mensen die veel schrijven. Mensen die
weinig produceren kunnen natuurlijk ook te weinig maken, maar
de afzetmogelijkheden bij ons zijn zo gering; als iedereen zich nu
aan het schrijven gaat zetten die al eens geschreven heeft, en zonder einde ieder jaar twee drie boeken maakt, ja, er is niemand die
dat nog bij kan houden. En dan spreek ik nog niet eens van de
experimentele poeten enzovoort. Daar moet ge nog een speciale
geestesgesteldheid voor bezitten om dat te lezen natuurlijk. Ik lees
ze niet, ik ken ze niet. (Hij blaast door de neus) Iedereen schrijft
tegenwoordig in Vlaanderen, tot zelfs de dames toe. (zijn vrouw
vraagt traag dreigend: hebt ge daar jets tegen?) Absoluut niet. Er
zijn er die het wel goed doen. ( zijn vrouw droogjes: tiens).
Een literator, dat was vroeger een heilige, er waren er maar zoveel
per land of provincie, maar nu.
Wat ik tegenwoordig bij vele literatoren en literatoressen of hoe
moet ge die mensen noemen, opmerk – dat is de mise-en-scene.
Ik kan niet altijd zeggen dat die van hen uitgaat, soms is het de
uitgever die die mensen gebruikt zodat ze als siermasten optreden
natuurlijk : om voor te blijven moet men tenminste zeven a acht
maal gehuwd en gescheiden geweest zijn. En bij de dames in de
literatuur gaat het dezelfde kant uit. Zie Francoise Sagan. Dat
gaat te vroeg met elkaar naar bed, en komt naar huis om ik weet
niet welk uur, dat kan niet blijven duren. Dat kan heel interessant
zijn, dat is ook iets om te verwerken in memoires of zo, maar niet
als publicitaire slogan. Doorgaans is er van een huwelijk toch meer
te vertellen dan alleen de scheiding.
— Hier is vuur.
M. Ja, moesten we de tabak niet hebben bijvoorbeeld, wat zouden we
sukkels van mensen zijn. Dan zaten we zoete literatuur te brouwen. (triomfantelijk). Ik leg dus geen geloofsbelijdenis af!
— Ik ben ook niet gekwalificeerd om de absolutie te geven.
M. Toch heb ik eens als moordenaar in de krant gestaan. Dat was
vlak na de eerste wereldoorlog. Er was misschien een boekje van
mij verschenen of zo wat, en bij de foto hebben ze aan de ant91

werpse Volksgazet de onderschriften verwisseld : daar werd ik
voorgesteld als een canadese vrouwenmoordenaar. Ik denk dat
het met opzet en ironie gedaan was. Die man had zestien of zeventien vrouwen vermoord, zo ver ben ik nooit gekomen, en die moordenaar werd dan onder mijn naam voorgesteld, als schrijver van
dat en dat boekje. Misschien is er ook niet veel onderscheid tussen
een boek schrijven en zeventien vrouwen vermoorden. Enfin,
zolang ze nog zulke dingen doen is een krant nog het lezen waard.
Er moeten meer vergissingen begaan worden . . . (Hij zwijgt een
poos).

Nu kunt ge toch niet zeggen dat ik uw band verslijt: zij is maagdelijk op vele plaatsen.
— Zij wordt daar weer maagd, want ze was al bevlekt met een sportvergadering die nu wordt afgewist.
M. 0, dan hebt ge het kultureel gedeelte van uw band verloren, en
alleen wat gepraat in de plaats gekregen!
april 1960
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.Ian Wolkers, geboren in 1927 te Oegstgeest, studeerde beeldhouwkunst aan
de Rijksakademie te Amsterdam, in Salzburg bij Manzis en in Parijs bij
zadkine. Beeldhouwwerken van Wolkers zijn te vinden in Kruiningen,
zaandam, Amsterdam en Groningen. Hij is pas na zijn dertigste jaar gaan
schrifven en publiceer de verhalen in Tirade, De Gids, Podium en Merlyn.
In de herfst van 1961 verscheen zijn verhalenbundel Serpentina's petticoat,
in 1962 zijn eerste roman Kort Amerikaans, in 1963 de verhalenbundel
Gesponnen suiker, de eenakter Wegens sterfgeval gesloten en de
roman Een roos van vlees. In dat jaar werd ook zijn toneelstuk De Babel
opgevoerd, dat hij schreef in opdracht van de gemeente Amsterdam. In de
herfst van 1964 verscheen zijn verhalenbundel De hond met de blauwe

tong.
Jan Wolkers, die in Amsterdam woont, ontving de novelleprijs van de stad
Amsterdam 1963 voor Serpentina's petticoat.

Jan Wolkers

— Hoe ontstaat het idee van een verhaal bij je, waar begint het? Wat
is het kristallisatiepunt?
W. De hond met de blauwe tong, daar ben ik nu aan bezig, dat is een
groot verhaal, en daar heb ik mezelf alleen maar eerst gezien in
die grote engelse auto op weg door ijs en sneeuw naar mijn stervende vader en langs de weg vliegen steeds reigers op, ik zag een
beeld dat er steeds vogels opvliegen, en toen zag ik ineens dat die
reigers, als ze lang bleven staan, de kop van een maraboe hadden,
net als een ouwe grijze man, en een blijft er steeds voor me uitgaan, totdat ik thuis ben. Ja, en ik rij ook nog tegen een meeuw
aan, en die is verlamd en die neem ik achter in de auto. Maar hoe
dat verder moet, dat weet ik van tevoren nog niet.
Maar met zulk soort dingen begint het, ik zou zeggen het is bijna
mythisch, en ook oud-testamentische dingen. Dat verhaal van mij
met die wespen, daar zitten - en misschien als je je dat meer bewust was, dat je dat sterker zou doen, maar dan zou je misschien
de boel verpesten - daar zitten voor mij dingen in die teruggaan
tot vroeger, tot mijn jeugd, als ik aan het schrijven ben, die kan ik
niet verklaren. Bijvoorbeeld als die jongen die wespen vindt, die
raat en de hooiberg, dat is voor mij het raadsel van Simson, `Spijze
ging uit van den eter en zoetigheid van den sterke', je kent het verhaal natuurlijk wel, he? Dat zit er helemaal in voor mij, maar het
gekke is dat het allemaal echt nog gebeurd is ook, ik zie mijn hand
nog zo, geel van de wespen, krankzinnig. Het waren geen stokbonen alleen waar ik tussen rende, het waren dennen.
Ik geloof dat voor mij de bijbel van enorme betekenis is. Tot m'n
zeventiende las mijn vader drie keer per dag uit de bijbel, en op
school kregen we 's ochtends een uur bijbellezen.
Ik hoor in jouw voorlezen van verhalen de bijbeltoon.
W. Dat is wel de bijbeltoon, maar door m'n vader heen. Ook door mij
heen, ik ben tenslotte een kind van m'n vader, ik heb nog nooit
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iemand zo goed de bijbel horen voorlezen : bezield, die ziet het
echt voor zich en zo leest hij het ook voor, daar is een enorme
overbrenging door dat geloof van m'n vader, want laten we zeggen
een theoloog kan dat nooit zo voorlezen als mijn vader, die gelooft
dat nooit zo kinderlijk . . . en er gebeuren wat afschuwelijke dingen
in de bijbel. Je krijgt een portie kultuur en mensenkennis binnen.
Neem maar zo'n scene met dat bedrog tussen Simson en Delilah.
— Heb je gevochten met de engel? vraagt de vader plotseling als hij
zijn zoon onder veren van het kapotte kussen ziet. Hoe zit dat,
hoe komt die vader daar zo gauw aan?
W. Oat is weer een stukje oud testament. Die jongen ziet zijn vader,
gaat naar beneden toe, helpt hem, met zagen. Net of hij aan een
onzedelijke handeling bezig is met allebei de hand aan zo'n ding
en ze trekken zo naar elkaar toe, en het geeft hem een naar gevoel,
vooral omdat het met zijn vader is. Samen hetzelfde doen, alsofje
op de slaapkamer van je vader zou zijn. Dan sluit hij zijn ogen en
dan is er ineens dat blok en daar zakt hij door en dan schiet hij
naar voren en dan voelt hij die pijn in zijn heup, en tegelijkertijd
ziet die vader die veren op hem, maar het heeft ook te maken met
die heup van Jacob, weet je wel, Jacob zal zijn broer ontmoeten,
Ezau, en dat durft hij eigenlijk niet goed, want die heeft hij bedrogen, en dan heeft hij eerst een gesprek met God en dan worstelt
hij met die engel en overmeestert hem bijna, en dan raakt ineens
die engel om zijn macht te laten zien zijn heup aan, en dan strompelt ie, is ie mank. En dat zit er dus helemaal in.
— Maar is zoiets het eerste wat in je opkomt voordat je gaat beginnen, of ben je al ergens begonnen en kom je dan die geschiedenis
van Jacob en de engel tegen?
W. Nee, dat is in eerste conceptie in beelden alleraaal aanwezig.
— Wat noem je de eerste conceptie?
W. Ik kan het eigenlijk alleen op een stuk papier uitleggen. Als je een
vel papier voor je hebt en je gaat tekenen en je zet daar meteen —
of je nou een naakt tekent of een abstrakte kompositie — je zit
meteen met het vel voor je en daar moetdat komen en daar moet
dat komen en het heeft wel allemaal te maken met de natuur maar
het heeft nog meer te maken met dat stuk papier daar voor je waar
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alles op zijn plaats moet staan.
— Zoals Erik van Poelgeest, zittend in het weiland al tekent voordat
hij het landschap goed in zich heeft genomen.
W. Ja precies, daar is dat aangegeven. En dat kan je ook goed zien
aan die tekening ook, die is heel sterk van bouw, juist die tekening.
— Die tekening bestaat?
W. Ja.
— En daar zijn uitgevlakt links boven de woorden `laatste mogelijkheden?'
W. Nee, dat staat er nog. Maar het gekke is, in Kort Amerikaans is
dat een krankzinnige sentimentele uiting, die alleen te begrijpen is
in verband met de dood van die broer; ik heb me hier dus waarschijnlijk gekorrigeerd na al die jaren, terwijl ik het toen had willen
doen. Het is dus niet zo dat ik me nu schaam voor die gevoelsuiting van toen, dan had ik er niet over geschreven, maar dat ik
het toen al had willen wegvegen. Ja, je zou kunnen zeggen, het is
allemaal gebeurd, al die dingen, maar waar het dieper gaat dan
een gewoon gebeuren, daar duikt het op in verhalen. Je kan dus
niet zeggen: hij heeft het allemaal zo beleefd en daarom beschrijft
hij het zo, nee een mens beleeft alles. Je weet het, er zijn weinig
dingen die je niet beleeft in je leven, of ben je het daar niet mee
Bens? Nou, misschien heb ik wel gek veel beleefd hoor, dat zegt
iedereen dus wel, ik heb verschrikkelijk veel beleefd, maar ik kan
me niet voorstellen dat iedereen dat niet heeft. Maar dat is het niet,
het is niet het vele beleven, ergens moet het kontakt krijgen met
diepere lagen in je. En dan krijgt het dus ook een funktie. De
achtste plaag, dat zit hecht en sterk in elkaar, terwijl er nergens
iets uitspringt als bewust aangebracht zijnde. En dat is niet te verzinnen, dat zijn dingen die vullen zich vanzelf in. Dat verhaal dat
ik toen bij jullie gebracht heb, Springbok en perlimoen, waar dus
bepaalde dingen mis zitten, of, dat weet ik nog niet zo, want voor
een langer verhaal of voor een stuk van je leven zou het wel
kunnen. Maar hier in dit korte bestek krijgt het, omdat het hoofdthema is het van zijn voetstuk vallen van die militair in de ogen
van dat jongetje, krijgt het een enorme lange aanloop en op de
laatste vijf bladzijden komt dat stuk van die militair pas. Als er nog
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veertig pagina's bij waren, dan was het jets anders. Je kan nooit
zeggen dat iets op zichzelf niet goed is, maar alleen in verband met
het hele verhaal.
— Maar die struktuur die komt dus pas als je aan het schrijven bent?
W. Je kan niet zeggen : die richting zal het opgaan, maar die richting
xnelet het opgaan, of laten we zeggen : die richting is het opgegaan.
Want het gekke is, dat als een verhaal goed is, helemaal goed, dan
is er eigenlijk ergens een wonder gebeurd. Dan heb je gewoon een
verhaal, iets dat al bestond, dat heb je gewoon ingevuld, net of je
er achteraan schrijft, begrijp je, want ik kan me niet indenken dat
je een verhaal waar geen woord te veel in staat, komponeert of verzint. Dat bestaat niet. Je hebt een bepaalde vaardigheid, je hebt
een bepaalde aanleg, een talent, die je in een bepaalde richting
dwingen, maar of een verhaal helemaal goed is of niet, daar heb je
zelf niets over te zeggen. Dat is een kwestie van nou ja, weet jij
wat het is, ik weet het niet. Dat vind ik dus een vorm van genade,
dan hoef je helemaal niet aan een god te denken of aan een macht
boven ons .. .
— Maar jij hebt dus ook wel het idee dat de ontwikkeling van een
verhaal je wordt opgelegd door het verhaal zelf.
W. Ja, ja, ja, door het verhaal zelf wat al bestaat, of vind je zoiets nu
onzin? Er zijn wel xnensen die zeggen dat als jets goed is dan is het
er altijd al geweest, maar dat is ergens waar. Je kan ook zeggen
alles wat er is is er altijd al geweest. Je kan je niet voorstellen dat
zo'n blikje op tafel er niet geweest is als je het eenmaal gezien
hebt, vind je wel?
— Het doet me denken aan die passage in De verschrikkelijke sneeuwman, als de ik tegenover zijn moeder refereert aan die scene op het
toned als vader des vaderlands . . . Toen zei ze dus : `Nou, of ik dat
nog weet; op een toon als had men door haar oog de schedel als
een kiekkast binnenkijkend nooit een ander beeld kunnen vinden
dan van een etagere jongen op kisten staand, ( . . .)'. Dat is een
manier van omschrijven van de herinnering die vaak bij jou terugkomt.
W. Ja, want je merkt het ook, op de zelfde manier, in dat weiland nl.
in Kort Amerikaans, waar die jongen zegt: 'Het is niet te geloven
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dat die hele verzaxneling lichtbeelden in je schedel, miljoenen, miljarden, die je op het projectiescherm van je herinnering tot leven
kan wekken, dat die als een walgelijk slijmerig vocht uit je achterhoofdsgat in de aarde wegloopt.' Ik heb altijd sterk de tragiek gevoeld van dingen die voorbij gaan, gewoon, dat het weggaat, dat
het niet meer bestaat. Het blijft aanwezig zolang als je leeft en die
tragiek van de dood, dat laten we zeggen als xnijn vader direkt
dood gaat, alles wat in zijn kop opgestapeld zit van mij, dat dat
weg is, en als ik dood ga is het helemaal weg. Dat. Maar verder is
er voor mij geen eeuwigheid of niets.
— Het lijkt er dus wel op dat je sterk visueel schrijft, ook met veel
beelden in je werk.
W. Ja, 'mar als je zegt visueel, moet je niet denken aan een soort
impressionisme, dat is weer een fout, ik las een interview met Campert in Het Parool, die zei : Jan Wolkers, dan kan je net zo goed
naar de Hortus gaan, – of de hort op gaan. Dan leest hij net zo
oppervlakkig als hij schrijft . . . ik geloof dat je bij mij moeilijk een
natuurbeschrijving kan aanwijzen. Ik bedoel een natuurbeschrijving om de beschrijving van de natuur, het is altijd een neerslag
van wat er gebeurt, van de situatie. Bernlef, die liet me dat interview lezen, die zei : weet je waar die jongens zich in vergissen, jij
weet zoveel van de natuur. En dat is natuurlijk ook zo, als ik een
rij bomen beschrijf, dan weet ik ook wat voor bomen dat zijn, als
ik een vogel zie vliegen, dan weet ik wat dat is. En vergeet niet:
het scherpe zien heeft ook een heel andere funktie nog, vaak, het
heeft ook een fixerende funktie. Bijna een angstfunktie, een horrorfunktie, zoals iemand die als er iets verschrikkelijks buiten hem
gebeurt iets heel helders, kleins bij zichzelf in de nabijheid ziet.
— De titels van je verhalen dat zijn vaak titels die . . . je kijkt net
langs het hoofdgebeuren heen en fixeert je dan op een detail dat
je tot titel promoveert, zoals Dominee met strooien hoed, Wespen.
W. Maar wel dus waar een bepaalde horror inzit, zo van Zwarte
advent, Gesponnen suiker. Het heeft wel met de hoofdzaak to maken,
by. in Dominee met strooien hoed vind ik wel dat die dominee een
verschrikking is, die strooien hoed die symboliseert wel . . .
alsof je ziet dat je ouders in alle eerbaarheid en deugd leven en
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je ziet God ineens op de kermis lopen. Of uit een bordeel komen,
begrijp je? Die dominee die daar zit, gewoon op het strand met
z'n strooien hoed op.
— En is dat ook zo met Gesponnen Suiker? Een verbinding toch met
de kern van het verhaal?
W. Ja. Ik weet niet of je dat kent, dat wollegras, dat voor mij toch wel
`zonden., roder dan bloed, die witter geworden zijn dan wol' is gaan
betekenen.
Dat was een van de eerste beelden, die verbinding, en dan gaat het
niet zo dat je denkt, dan laat ik die meisjes daar met gesponnen
suiker . . . Maar dat hele verhaal had voor mij iets te maken met je
weet wel als je in gesponnen suiker hapt, de smaak en de bloederigheid, als het ware dat bloed dat er als zweet uitkomt, uit gesponnen suiker. Daar had het iets mee te maken, meer dan met
het illustratieve kermisbeeld van meisjes met gesponnen suiker.
Maar dat komt er dan vanzelf in voor. Laat ik zeggen, het hele
verhaal speelde zich mikroskopisch als het ware in die brij af. Wat
er aan zweet al uit die jongen komt als hij tegenover die pastoor
zit . . . als een soort spuugbeestje. Maar er is meer. Er is ook het
verschrikkelijke van die man, die verstikte daar in de aarde, en de
eerste jongen die mij in contact bracht met wollegras, dat was een
stotteraar, hij wurgde zijn woord eruit, en nu geloof ik, dat die
stikkende vlieger, dat wollegras en die stotterende jongen ergens
met elkaar in verbinding staan.
— En hoe zit het met Wespen. Dat heeft aanvankelijk Vissen geheten.
W. Dat titelveranderen was op aanraden van Fens. Die zei, ik vind
dat die vader, die op alle manieren belaagd wordt, in de titel teveel
wegvalt. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar er zit ook iets anders nog in. Dat weet ik van mijn vader, als hij zelf b y. een
konijn moest slachten of vissen, dat hij dat rot vond, dat voelde
hij 's avonds. Mijn vader was niet gewoon maar als de doorsneemens. Als je een vis hebt dan snij je hem zijn kop af, het grootste
deel van de mensen doet dat zonder enig skrupuul, maar ik merkte
aan mijn vader, hij is op dat punt toch gevoelig. De meeste mensen
kunnen zich niet de luxe permitteren om daaraan toe te geven, het
is gewoon het dagelijks leven. Je merkt dat ook steeds van die
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vader, die zegt steeds: laat dat beest niet langer lijden dan nodig
is, en als die jongen het water erop laat stromen dan krijg je een
soort misverstand, de vader denkt, hij is die beesten aan het pesten,
en de jongen wil ze in hun element terug doen, de vader neemt het
ook voor de vis op, hij is eigenlijk tragischer, want terwijl hij daar
in de keuken staat vlucht die jongen bij de radio, maar voordat de
lampen warm zijn krijgt hij toch de klap ook. Hij kan niet ontsnappen.
Dat deel van die lampen en die radio, dat was er al het hele verhaal door, maar dat heeft niet met zo'n moderne radio te maken,
het heeft te maken met dat kleine ebonieten kastje waarin je de
lampen zag, die langzaam warm werden en waarop zo'n gothisch
raam stond als mikrofoon, weet je wel, en jute stof, maar die was
helemaal vergaan, je drukte er met je vinger door . . . daar heeft
het dus mee te maken.
— Er wordt bij jou niet weggekeken van de verschrikkingen.
W. Er wordt beschreven in beelden die heel scherp gezien zijn ineens.
Zoals die baars in Wespen als die vader het haakje eruit trekt dan
wordt zijn bek doorzichtig, wat ook zo bij zo'n vis is, 'het is net
of zijn strepen zienderogen lichter worden'. Zulk soort elementen
zitten er telkens. Zoals de rat in Vivisectie. Hij kruipt rond in die
ton met zijn darmen naast zich als een zijspan. Dat vind ik wel
goed. Het gekke is, dat zijn niet zo maar vondsten, want als ik me
daar op toe ging leggen, dan kon ik tien maal meer opspuiten, ik
werk heel geserreerd wat dat betreft. Het is nooit zo maar beschrijving, iets gratuits. Je zegt nooit, go, wat heeft ie dat knap
gedaan, het grijpt verder in. Het heeft ook te maken met de innerlijke struktuur van het verhaal, met de psychische gesteldheid van
de figuren. In het begin van Wespen, met die tuin, de voorwerpen
daar die de kleur hebben van de aarde, en het zit ook heel sterk
in – wat dat te betekenen heeft weet ik nog niet maar, als ie dan
langs de zandbak komt, die voetstappen die erin staan, waar zijn
voet niet in past, terwijl hij er toch ook gelopen moet hebben, alsof
ze er in het donker door een blinde in gezet zijn – het tasten van
die dag die gaat komen .. .
— Heb je zelf eigenlijk voorkeur voor een of meer van je verhalen?
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W. Ja nou, er zijn een paar verhalen die ik zelf erg gaaf vind, Vivisectie bijvoorbeeld. En Serpentina's petticoat ook. En even kijken,
Het tillenbeest ook.
Gezinsverpleging vind ik een erg goed verhaal, xnaar dat zou ik nu
beter schrijven. Van sommige dingen vind ik het jammer, haast
zou je nog langer wachten. Wat moeten die jongens wel die op
hun twintigste jaar gaan schrijven.
— Hoe zou je Gezinsverpleging nu anders schrijven?
W. Bijna hetzelfde, xnaar meer verdiept, meer met het materiaal gedaan nog, laat ik zeggen menselijker benaderd. Wreder tegelijk en
menselijker, wat ik dus vind in Zwarte advent, met die pauw. Ik
heb in het begin wel eens gedacht dat het einde to anekdotisch is.
Er zijn wel xnensen die zeggen, Roald Dahl, maar dat is natuurlijk
onzin, want die is heel anders. Die is niet echt goed. Daar koxnt de
clou op het eind, anders is het verhaal weg, en dat is bij mij niet
nodig.
— Wat is het voor je, het opschrijven van het gruwelijke?
W. Het beste kan ik het vergelijken met als een ijskast achter me openstaat, dat het koud wordt op xn'n rug, als het echt goed gaat en
dan zijn er wel dingen die in elkaar schuiven, want die krab in
Dominee met strooien hoed, waaroxn moest het met een oculeerxnes,
niet met een gewoon xnes? Dat ben ik me pas een paar weken
geleden bewust geworden. Weet je hoe dat komt? Heb je wel
eens een blik crab gegeten, daar zit toch ook zo'n rond stukje
in waar het vlees een ander structuur heeft. Het is dat binnenstuk
en dan blijft er zo'n beetje Licht plastic, weet je waar dat het x-neest
aan doet denken? Heb je wel eens een beugeltje gezien van een
kind? Daar lijkt het op. Maar, waar lijkt het nog meer op. Het
lijkt op de binnenkant van je mond, waar dat beugeltje tegenaan
zit het lijkt op het gehemelte. En waaroxn is het nu een oculeerxnes?
Er is een ding, een van de grootste verschrikkingen uit xnijn jeugd,
ik heb eens een man gezien, die had kippen, jonge kippen, en die
pakte die beet, die moest ie dus slachten, honderden, en dan dee ie
hun bek open en dan nam ie dat oculeerxnes en dan ging ie er met
die punt zo van boven in, en dan stak ie ze zo hierdoor in bun
hersens en dan waren ze meteen dood. En ik hoor nog zo dat ge102

kraak, en zo deed ie ze achterelkaar zo achterelkaar, achterelkaar.
Dat was verschrikkelijk. En dat is daar teruggekomen, in Dominee
met strooien hoed. Maar ook heeft een man een krab opengepeuterd,
dat heb ik ook gezien. Maar dat was niet met een oculeermes.
Wat gebeurt daar nu? Dat zelfs de kleinste objekten bij mij vaak
een belangrijke funktie hebben. Maar misschien niet voor jou. Zou
dat voor de lezer nu ook . . .? Ik geloof het wel, als ik door een
gekke dwangmatigheid bier, op deze grafiek, iets moet zetten, een
bepaald tekentje en jij begrijpt helemaal niet wat het is (dat moet
by. ergens in xnijn jeugd een vlek zijn geweest in m'n kamer) maar
ik zou zeggen door het dwangneurotisch karakter waarmee het
daar moet, overtuig je. En nu geloof ik ook met dat oculeermes,
doordat het zo beschreven wordt, dat er iets van die horror van die
kippen meekomt. En zo zijn er nog veel weer dingen, ik denk er
meestal niet te veel over na, want dat wil ik niet. Van te voren,
verzin ik er niets over, en achteraf ook niet, maar sours dwingen
bepaalde dingen zich op .. .
Met die baars in Wespen. Ik heb dat verhaal voorgelezen in Delft
en daar was een man, een heel goed visser, en die zei, ja dat is
inderdaad heel goed, want dat gebeurt heel vaak bij baars, die zijn
zo inhalig, die slikken de hele boel in, dan zit de haak in hun
maag. Dat komt vaak in mijn verhalen voor, je merkt het bij die
jongen als hij dat konijnevel ziet in De achtste plaag, Tij zijn bek
was het vel gerafeld en er puilde zwart haar naar buiten. Het
moest met geweld van de kop afgetrokken zijn, ik voelde ineens
xnijn tanden heel groot en onhandig achter xnijn bovenlip zitten.'
Dat is heel goed, want dat zie je bij een konijn, maar dat is ook
een trek our je xnond als er iets is wat met horror, met verschrikking
te maken heeft.
— Hier lijkt het er dus op dat de jongen zich gelijk maakt aan het
konijn, een nabootsen ervan. Misschien speelt het een rol, het zich
identificeren met het geslachte beest?
W. Ja, het zal wel met die angst te maken hebben, want — en dat gaat
ook weer terug op oudtestamentische dingen — we hadden het over
Abraham die Isaak offert en toen vroeg ik aan mijn vader : en als
God dat nou eens aan u zou vragen our mij te offeren, zou u dat
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dan ook doen? Ja, zei hij, dus ik was altijd bang als mijn vader
met stenen achterin de tuin bezig was, dat hij een offerplaats aan
het maken was. Dat hij een bericht van God gekregen had. Dus
het heeft wel iets te maken met het idee zelf het beest te zijn dat
geslacht wordt. Dat mijn vader in zijn godsdienstuitingen tot het
uiterste zou gaan, dat wist ik, als kind.
— Met dat konijn, die gaten in het vel van het konijn en de gaten in
de reebruine broek, die parallel .. .
W. Hoe ontstaat zoiets? Verzinnen kan je dat niet. Die broek die voel
ik zo weer om mijn benen zitten, en ook met die gaten erin. Die
hooivork kwam op me afzeilen als een sprietig insekt door de
lucht, wat te maken heeft met de sprinkhanenplaag. Al zulk soort
dingen grijpen in elkaar in dat verhaal.
— Hoe komen die gaten in die broek?
W. Die zijn gegooid door die man.
— Ja, maar wanneer kwam je erachter dat die gaten te maken hadden
met de gaten in het konijnevel? Voordat je het opschreef, of later?
W. Zo kun je het niet zeggen, het had met die hele dag te maken, die
hele zondag. Toen ik begon met dat verhaal over het konijn wist
ik al dat ik naar het voetbalveld zou gaan, ik kan precies de plaats
aanwijzen waar ik onder het prikkeldraad ben doorgegaan. Dat
zei iemand nog: die voetballers, dat zijn A.S.C. en U.V.S., zwartrode en wit-blauwe shirts. Daar heb ik later geen moment bij gedacht, dat heb ik gewoon gezien. Gek he.
— Dat is dus werkelijk gebeurd, dat gooien.
W. Ja, helemaal. En ook op de eerste dag dat ik die broek had. Of
's ochtends dat met het konijn gebeurd is, weet ik niet meer. Maar
terwijl dat met dat konijn gebeurde ging het gewoon diezelfde dag
worden, en dat kwam allemaal vanzelf, het is net of het helemaal
gaaf voor je staat, ik kan het niet anders zeggen.
— De bezigheid van het schrijven zelf, vind je dat prettig of onprettig?
W. Nee, prettig niet. Het is veel prettiger om een beeld te maken,
fysiek, het lustgevoel. Maar het moet op de een of andere manier.
Als je een beeld maakt, dan vermeerder je jezelf. Terwijl, ja, wat
heeft de Prediker ook weer gezegd: Wie wetenschap vermeerdert,
die vermeerdert smart, en schrijven is een soort wetenschap, voor
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jezelf omtrent jezelf. Dat vind ik smartelijk.
— Maar op een gegeven moment gaat het er niet meer om of je je
eigen weten vermeerdert, maar of je het verhaal zijn eigen gestalte
kunt laten krijgen.
W. Natuurlijk, want daarvoor heeft het een, nee esthetisch kan je het
niet noemen, maar een verhaaltechnische kant. Bij mij valt dat
bijna samen. Het is een ballon: de adem is meteen vorm. Het zijn
dingen die in je opgestapeld liggen en die op een gegeven moment
vorm moeten krijgen, die eruit moeten. Omdat het anders verloren gaat. Dat heb ik altijd heel sterk gehad, het tragische gevoel
van alles wat voorbij gaat, dat wil ik vasthouden.
— Lukt dat wel eens niet?
W. Niet veel eigenlijk. Dan zou ik moeten beginnen met een half gegeven en dat doe ik nooit. Dan zou ik moeten beginnen als
schrijvers die zeggen: ik begin maar en dan zie ik wel wat ervan
komt, die net een trui aan het breien zijn, zonder dat ze weten voor
wie, de maten en waar de armen moeten komen. Dat moet je toch
weten, je weet toch ook hoeveel steken je opzet?
Als ik eenmaal een verhaal ga schrijven, dan gaat het heel snel,
vooral in het begin. Dat staat er meteen. En daarom moet het al
helemaal aanwezig zijn, en daarom moet er in de goeie verhalen
van mij al in de inzet alles aanwezig zijn. In Serpentina's petticoat
daar is oom Louis al in de eerste regel aanwezig. 'Met de regen
was daar ineens ook oom Louis.' De stralen van de regen – wat ik
heel goed vind zelf – en dat visgraatmotief van zijn jas, dat zijn
allemaal dingen die kan je niet verzinnen, want die man had zo'n
jas aan. In de dertiger jaren, visgraatjassen. Weet je wel, van die
dikke visgraten die de regen voortzetten.
— In je verhalen en romans komen telkens dezelfde entourages voor,
bijv. de springbalsemien staat achterin de tuin in Gezinsverpleging,
in de Verschrikkeljke sneeuwman, in Gevederde vrienden.
W. Die stond er dus. En die is van heel veel belang geweest. Ik zag
hem vandaag toevallig nog, want ik heb voor de kinderen een pol
van die springbalsemien uitgegraven en in een bak gezet en nu zag
ik vandaag allemaal van die rode puntjes bovenkomen. Dat is
gewoon een stukje tuin van ons vroeger. Die brandgang komt ook
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vaak terug, dat was voor mij, je kan wel zeggen een ontsnappingsmogelijkheid.
— Alleen, het is wel zo dat die hoofdpersoon in de verschillende verhalen sons anders heet, de hoofdpersoon in Gevederde vrienden
heet bijvoorbeeld Herbert.
W. En wat wil je daarmee zeggen?
— Daar wil ik 'nee zeggen, dat, terwijl de entourage hetzelfde is, er
andere hoofdfiguren zijn van waaruit het gebeuren beschreven
wordt, of die het toneel bevolken. Zoals die ooze, die heet nu ooze
Louis, in Gevederde vrienden en in Serpentina's petticoat, maar in
Kort Amerikaans heet hij oorn Leo. Dat zal toch wel teruggaan
op dezelfde man.
W. Dat is dezelfde man, ja. Zo heet de broer van de hoofdpersoon nu
eens Peter en dan weer Frans. Dat is gewoon dat de lezer niet
altijd die ene broer moet kunnen identificeren, omdat ik vind dat
het verhaal ook apart gelezen moet kunnen worden.
— Dat betekent dus dat de hoofdpersoon eigenlijk nooit met een en
dezelfde figuur moet worden geidentificeerd, en zeker niet met
degeen die de schrijver is.
W. Zeker niet. Psychologisch zit hij vaak goed in elkaar wel. Ik bedoel
ten opzichte van dat jongetje. In Dominee met strooien hoed de
angst van een jongetje van tien jaar dat onder zijn vader zit, in
Kort Amerikaans de jongen in zijn puberteit die opstandig is, in
Zwarte advent wat even daarna is, na de dood van die broer ziet
hij de vader uit het raam en dan ziet hij hoe grijs hij geworden is.
En dan gaat hij hem helpen.
— Het is niet even daarna, tenminste de chronologie k.lopt niet helemaal. In Kort Amerikaans gaat de broer dood even voor de bevrijding.
W. Nee, nee, dat is niet waar, de broer gaat dood in september, er
gaan trekvogels langs het kerkhof, de hoofdpersoon gaat dood
even voor de bevrijding.
— Maar in Zwarte advent komt de ik-figuur thuis in de hongerwinter.
W. Ja, de hoofdpersoon, maar dan is de broer dood.
— Terwijl in Kort Amerikaans komt de hoofdpersoon even na die
dood en dan gaat hij 's avonds weer weg. In Zwarte advent blijft hij
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een paar dagen.
W. Je zou je voor kunnen stellen dat Zwarte advent er gewoon tussen
had gezeten, niet qua verhaal, maar qua realiteit.
Ja,
de naam van de hoofdpersoon wisselt ook: Erik van Poelgeest,
—
Herbert, Herman, enz.
W. Poelgeest bestaat, dat bos, dat was dus gewoon in de oorlog van
mij, dat kasteel staat daar, dat speelt ook in Het tillenbeest.
— In Kurt Amerikaans heb je die scene met dat stilleven, bestaande
uit de blauwe fles, het doodshoofd en de viool. De ik voelt zich
daar betrapt, het is alsof zijn komst al bekend was, omdat die fles
geen blauwe, maar een paarsige schaduw werpt op die schedel,
dezelfde kleur als van zijn litteken. Bij een volgende beschrijving
is die schaduw weer gewoon blauw. Hoe zit dat?
W. Dat is echt zo geweest, want, heb ik bier een foto van die jongen?
Die jongen schilderde en dat vond ik heel typisch, want — op een
bepaalde manier was ie schilderkunstig veel verder dan ik was —,
die schilderde eerst de schaduwen paarsig, zoals veel mensen doen,
en later ging ie de eigenlijke kleur erover zetten, begrijp je wel?
Dus het was inderdaad zo, het was de eerste keer paarsig en de
tweede keer blauw. Dat heb ik gewoon onthouden.
— Dat paarsbruin komt ook verder nog voor, want als Van Grouw
zijn uniformpet afzet wordt zijn schedel ook paars .. .
W. J aja, alsof ie ternauwernood ontsnapt is aan een terechtstelling in
Karl May, want het is net een scalpering, of ze gesneden hebben
maar niet de roxnxnel erafgetrokken, weet je wel? Er is een bloederige band.
— En tegelijkertijd heeft de moeder een hoedje met een paars lint
erom.
W. Ja, ja, ja, is het een paars lint? . . . Zou je de kleur van mijn verhalen paars kunnen noemen? Ik hou erg van geel en paars.
— Da's mooi katholiek.
W. ja. 't Zijn magische kleuren.
— Dat paars, is dat de kleur van de dood?
W. Toch niet bewust. Maar je kunt het in al mijn andere werk zien,
het zijn bijna allemaal vrij grauwe kleuren. Dat vind ik ook de
grootste sensatie, als er in grauwe dingen iets gebeurt.
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— Als Erik van Poelgeest een kaars jat in de kerk, zegt een stem: God
ziet alles. Wie is dat?
W. Wie dat zegt? Dat was een geestelijke in de Hartebrugkerk. Daar
pikte ik inderdaad die kaarsen, dat waren hele mooie kaarsen want
het was hele goeie was. Die liet me gewoon m'n gang gaan. Dat
was typisch katholiek ook. Ze bemoeien zich ook wel eens met
mensen, maar ze kunnen de zondaars accepteren, daarom zijn
mensen als Frederik van Eeden en Verlaine op hun sterfbed katholick geworden, dat kan bij gereformeerden niet; als je zondig leeft
moet je er niet op rekenen dat je met de hakken over de sloot .. .
— Laatst las je De achtste plaag voor. Je legde de bijbel op de katheder
en begon daaruit het motto voor te lezen. Waarom?
W. Dat heb ik daarom gedaan. Ik zeg de titel : De achtste plaag. Dan
ga ik lezen. 'En dat er verschrikkingen zullen zijn . . .' En als ik
dat zo ga lezen van .mijn overdruk, dan denkt iedereen : verdomd
goed, maar veel mensen kennen de bijbel niet, dus lees ik dat uit
de bijbel, en dan doe ik hem dicht en begin met m'n verhaal. Alles
dus om te laten zien dat het een citaat is. Dat zou ik ook doen als
het een citaat was uit een of andere schrijver.
— Mij leek het verdacht veel op schriftlezing plus preek.
W. Ja, ja, daar lijkt het ook op. Het is ook zo gek dat het citaat de
lading helemaal dekt. En dat is ook gelijk gegaan, want ik heb
niet later dat stukje erbij verzonnen, maar dat was helemaal de
sfeer voor mij. Ik heb de hele tijd al geweten dat het citaat erboven
xi-west, maar ik heb het pas geschreven toen ik het naar Merlyn
stuurde en het in het net ging tikken.
— Hoe ervaar je het verschil tussen het geschreven en het voorgelezen
verhaal, maakt voorlezen het verhaal anders?
W. Ja, het voorlezen is vaak wel een vuurproef, want een verhaal
moet verdomd goed zijn, wil je het goed voor kunnen lezen. Maar
dat wil niet zeggen dat een verhaal dat niet goed voor te lezen is
daarom een slecht verhaal zou zijn. De achtste plaag bijvoorbeeld,
dat is zo goed getimed, van beschrijving, dialoog, humor, dat
tragische element met die broek, als dat voorgelezen wordt dan
word je je meer facetten bewust bijna. Het is alsof je een schilder
bezig ziet, hoe ie zijn penseel zet, het voorlezen van een verhaal
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door de schrijver, je ziet het ontstaan. Als jij iets van Carmiggelt
leest, iets geestigs, dan komt er misschien een kieine glimlach om
je mond; zit er nog iemand bij je, dan ga je harder lachen, en dat
is geen kwestie van akteren, maar van resonans, dat er ruimte is
voor die lach, dat hij opgevangen wordt. En als een verhaal voorgelezen wordt in een zaal, zal je harder lachen. Ook de gene worth
groter. De mensen lopen ook alleen getweeen weg. Als het inladen
van de dieren in de ark.
— Als je bezig bent met een verhaal of roman, zijn er dan wel eens
dingen die je niet kunt plaatsen en die je later tot een zelfstandig
geheel uitwerkt, sleept het ene verhaal het andere mee?
W. Ja. Neem dat verhaal Springbok en perlimoen dat je gelezen hebt.
Daar heb je dat stuk in van dat corset, dat jongetje met dat corset
en die spijl . . . wat ik heel goed vind op zich zelf, maar dat uit het
verhaal weggaat. Dat moet in een ander verhaal komen. Dat gaat
over een dag spijbelen, met een vriendje. Daar komt het in, het
hele verhaal gaat daarover, en dit verhaal gaat alleen over die
officier. Dus zo gebruik ik dat stuk wel weer.
— Hoe kom je aan dat surplus? Komt dat door het chronologisch
verband?
W. Ja, kijk ik geloof dat als de greep van te voren niet heel zeker is,
dat er dan dingen kunnen gebeuren, en dat zal wel op chronologie
berusten, die diezelfde dag gebeurd zijn maar niet in het verhaal
horen. Daardoor kun je soms in de war raken. Dat heb ik niet
veel; en hoe beter het verhaal is, hoe minder het je gebeurt.
Het is zo, als je wat verzinnen moet in een verhaal, dan is het mis,
alles komt vanzelf. Er zijn dingen b y. in het verhaal van die vissen
die mijn vader zegt, waarvan ik denk, verrek ja inderdaad, en dan
weet ik gewoon andere dingen te zeggen die hij daarna zei, en als
broers van mij het wel eens lezen dan zeggen ze, God dat je dat
allemaal onthouden hebt! En dan zeg ik, ik heb niet onthouden,
maar ik weet het nog, 'k weet het nog. Het komt allemaal terug.
Mijn vader kan nooit iets zeggen wat niet klopt, mijn vader, dat
bestaat niet. Het kan gewoon niet over mijn mond komen.
— De vader en moeder zijn altijd dezelfden?
W. Ja. Het zou interessant zijn om te kijken of dat niet altijd zo min
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of meer is. Je kan zien dat er niet met marionetten gescharreld
wordt. Ze groeien mee. By. in Roos van vlees is veel weer afstand,
veel meer humor vanuit de jongen die het ziet, want dat is niet
iemand van twintig jaar meer. En je merkt zelfs aan de man ook
nuanceverschillen, want hij is wel streng, maar het is toch iets
minder, die man is ouder geworden, hij is tragischer; alleen het
gebrek aan gevoel voor humor van mijn vader is even groot gebleven zou ik zeggen. (lacht)
— Als je aan het schrijven bent, moeten er dan bepaalde uitwendige
omstandigheden in orde zijn?
W. Er hoeft niet een stuk kristal binnen handbereik te liggen zoals dat
bij sommige dichters het geval schijnt te zijn. Maar ik ben wel vrij
neurotisch, als er een paar boeken ontbreken in de kast, zou ik toch
niet zo prettig liggen werken, er moet een bepaalde orde zijn,
misschien ben ik wel erg chaotisch, behalve . . . he, zeg ik liggen
werken? Dat is een mooie verspreking ! Ik had vroeger een zolderkamer waarvan de wand met jute was afgeschoten, behalve, om uit
te sparen in de dertiger jaren, achter een ouderwets bureau dat ik
had en waarop boeken stonden en daar was geen jute. En als er
dan boeken ontbraken, keek ik vanuit mijn bed in dat griezelige
zwarte gat. Mijn omgeving moet, nou ja wat je beschreven ziet in
Het tillenbeest, die dwangneurotische opa van mij met die kopjes
en schotels, dat stamt echt uit de familie, daar zal ik ook wel een
tik van hebben van die ziekelijke opa.
Wat ik ook nog vind. Kijk, die jongen in Roos van vlees gaat met
die vader naar het raam, en tegelijk komt er een man buiten met
een hondje met een groen dek, en dat hondje gaat zijn behoefte
doen op het trottoir en die man trekt hem naar de kant : volgens
mij heeft dat met gedwongen zindelijk maken te maken, vroeger.
Mijn moeder was er altijd zo trots op dat we binnen het jaar of zo
zindelijk waren, gedresseerd . . . Zo mooi he, die vader terwijl die
keutels van dat hondje afvallen, die vader kijkt er helernaal overheen, want die heeft die dwang we! uitgeoefend vroeger, maar
daar was het hem helexnaal niet om begonnen, het ging hem om
een veel groter gegeven, en hij kijkt naar buiten naar de natuur en
zegt, `hij werpt zijn ijs been als stukken' . . .
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— Wat de ikfiguren beleven zijn niet allemaal jouw eigen belevenissen.
W. Nou, waar dacht je dat eigenlijk?
— De kippeneukpartij in De achtste plaag.
W. 0 ja ja ja, dat is zo. Dat heeft dus een vriend gedaan van mij, een
vriendje en dat was een jongen die werd verschrikkelijk rottig behandeld en geslagen thuis, het was een stiefkind. En ik merkte,
toen hij mij vertelde wat hij gedaan had, dat hij dat niet gedaan
had alleen maar om to proberen, wat kinderen doen voor fantasie,
maar dat het wraak was, een wraak op die vader. Dat was een man
die hield kippen. En dat doet deze jongen ook, het is een wraak
op de vader, en op het eind komt er toch weer een soort verzoening als er staat dat het net lijkt of hij iets anders zoekt dan die
kip, een konijn; dat is toch een beetje zijn geweten. Het is dus wel
iets dat iemand anders beleefd heeft, maar het past heel goed in
het verhaal, maar het zou niet gepast hebben als die jongen het
trioxnfant deed, het is een dwanghandeling, want anders zou het
in tegenspraak zijn met wat die jongen later denkt als die dikzak
die kikkers van mekaar trekt en met die kikkerdril gaat gooien,
dan denkt ie, ik kan er toch niets tegen doen, het is alsof ik tegen
een muur loop .. .
Zou zoiets nou een christelijke trek zijn, is dat een humane trek,
het is meer, iedereen heeft het wel, bij mij is het iets van lotsverbondenheid, nou ja dieren was iets waar ik heel veel contact mee
had.
De meeste kinderen zijn erg wreed voor dieren, onnadenkend
liever. Ik weet wel dat ik zo'n grote waterschildpad had, en die
heb ik dagenlang in een exnxner water met een steen op zijn schild
laten zitten omdat ik zijn schild hebben wilde.
— In je beginverhalen speelt Van het Reve's manier van schrijven er
nog wel eens door.
W. Vind jij dat nou, waar bijvoorbeeld?
— Laat ik eens een passage nemen uit Kort Amerikaans: dat gesprek
met het standbeeld van Boerhaave: `Mijn broer krijgt acht dragers,
Boerhaave, zei hij zachtjes, zoveel xnensen hebben zich nog nooit
tegelijk met hem bezig gehouden. Maar het is droevig, hij weet
zelf niet dat ze zo voor hem in de weer zijn.' enz.
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W. Nee, dat zie ik niet. Ze hebben het wel eens gezegd in verband met
de verhouding tot de moeder en zo. Ik geloof dat die moeders erg
parallel lopen. En de vaders ook. Die strengheid en zo, alleen mijn
vader is veel heroieker. Dat komt waarschijnlijk door de godsdienst. In de ogen van een kind worth hij niet, eh, zijn kakldep
staat niet open. Die liet mijn vader ook nooit zien ! Het is gek,
Fens zei het ook, in dat stukje van die monologue exterieure, maar
dat klopt helemaal niet. Want dat komt uit het oude testament.
Ik kan zo iets bedenken, laten we zeggen de verloren zoon, `ik zal
opstaan en naar de vader gaan, en zeggen : vader, ik heb gezondigd, tegen de hemel en tegen U, en ben niet meer waard Uw erfgenaaxn te worden. Maak me tot een van Uw huurlingen.' Dat is
een monologue exterieure, en zo staat de bijbel vol. Juist omdat
de mensen tegen God spreken. Daar heb ik het van. En daar heeft
Van het Reve het waarschijnlijk ook van maar bij mij zit het veel
dieper. Zoals de hoofdletters bij Van het Reve, ik weet niet of hij
zich dat bewust is, het is iets dat ik zelf bedacht heb, die komen
van Winnie the Pooh. Volgens mij kan het niet anders. Of dacht je
niet? Maar het kan best dat Winnie the Pooh weer voorlopers
ergens heeft. Ik heb er nooit met hem over gesproken. Maar wat
Fens zegt over die monologue exterieure, dat ben ik niet met hem
eens. Bij Van het Reve is het vaak een beetje moedwillig, die
religieuze dingen en die monoloog, dat is bij mij veel natuurlijker.
Omdat ik het heb meegemaakt. De religie hoeft er bij mij niet zo
dik bovenop te liggen. Van het Reve heeft het later leren kennen
en het heeft hem geixnponeerd. Bij hem heeft het toch iets te maken
met jongens die een geheimzinnige club bedacht hebben.
Die achtergrond lees je ook uit dat stukje van 1k heb altijd gelijk,
waar die soldaat thuis komt: `zullen we hem nog een halfje geven'.
Hermans daar, in dat stukje met die ouders, dat is ook Van het
Reve, zou je kunnen zeggen. Maar dat niet alleen, dat is ook de
verhouding van ouders en kinderen uit de dertiger jaren. Uit de
crisistijd en zo stamt dat, dat geloof ik echt. Wat je tegenwoordig
niet weer hebt. Dat is een kwestie niet van ilnitatie, maar van
generatie.
— Het perspektief bij jou is altijd vanuit het heden naar het verleden
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toe. Ook in Kort Amerikaans is er een andere verteller dan Erik
van Poelgeest.
W. Ja, maar heel zelden. Meestal verrnijd ik dat. Komt dat procede
bij veel schrijvers voor? Ik geloof dat er weinig schrijvers zijn bij
wie dat zo minimaal voor komt. Het is heel moeilijk, het xnaakt
het veel moeilijker, schrijven vanuit een zekere identiteit tussen
schrijver en hoofdpersoon.
— Wat opvalt is dat jij heel korte zinnen schrijft.
W. Ik heb een hekel aan . . . ik mijd ook het gebruik van veel leestekens. Ik zet het ook heel duidelijk neer, niet tussen aanhalingstekens, ik beperk mezelf verschrikkelijk. Als je dat nagaat, gewoon
taalkundig, hoe verschrikkelijk ik mezelf beperk . . . Je hebt veel
meer uitdrukkingsmogelijkheden als je werkt met aanhalingstekens
en tussenzinnen en weer tussen aanhalingstekens, maar ik moet
alles in korte zinnen saxnenvatten. Dat brengt ook een bepaalde
objektivering mee, dacht je niet? Zo'n zin als bij Faulkner, van een
halve pagina, dat kan ik niet. Ik zie meteen hoe ik hem zou omgooien, hoe dat goed zou xnoeten.
— Heeft dat ook met je adexnhaling to xnaken?
W. Ja, dat zal wel. Ik geloof dat je het aan xnijn praten hoort, het
hangt samen met je hele ritme, trouwens je ziet ook boven je hoofd
die grafiek die uit kleine elementen is opgebouwd die met z'n alle
een bepaald totaalbeeld geven. Van het Reve's lange zinnen hebben natuurlijk ook hun effekt.
Gek, veel kan ik er niet over zeggen, hoe zoiets gaat, je verhalen.
Ik weet niet of andere schrijvers daar nou zinnige dingen over
zeggen. Het lijkt mij dat je alleen als je het allemaal verzint, als je
echt een intrigueschrijver bent, dat je er wel reele dingen over kan
zeggen. Nee, ik denk helemaal niet aan een lezer als ik schrijf, ik
schrijf voor xnezelf, ik denk geen moment aan een publiek en ik
geloof dat iedereen dat doet, hoor. Zelfbevrediging is het belangrijkste, als je dat bereikt . . .
leder verhaal is weer anders. Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe
meer ik xnij bewust wordt van dat schrijven, het is nooit zoals die
mensen zeggen: hij zal wel eens uitgepraat raken over zijn jeugd;
het is hoogstens de vraag of ik het niveau vol kan houden maar
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wat de stof betreft heb ik nog zoveel. Het is best mogelijk dat ik in
wat ik opschrijf steeds dichter bij het heden kom. En dan ben ik
aan de toekomst toe. Misschien haal ik mezelf in . . . (vertelt korte
inhoud van mogelijk volgend verhaal).

Waarom mag dat niet in het interview?
W. Het kan zijn dat ik er nog eens iets heel goeds van maak, dan
hindert het mij als er ergens iets over staat. Begrijp je, het is dan
net of het al gebeurd is. Het ligt dan vast, dan kan ik het haast niet
meer anders schrijven dan ik het nu gezegd heb. Net als jongens
die de hele dag met elkaar zitten te praten over meiden en wat
ze ermee zullen doen, die hebben 's avonds ook geen zin meer
om ergens te gaan naaien in de stad. Doodmoe gaan ze in bed
liggen slapen.
Van Kunstfruit heb ik wel vooraf veel dingen verteld, en al vertellend ging het steeds vastere vormen aannemen, begrijp je. In dat
geval was het iets anders, het was een heel reeel gegeven, dat kon
nil gebeuren. Dat er een meisje alleen door de dialoog op poten
wordt gezet, dat is weinig voorgekomen hier in Holland. Ze wordt
hier en daar wel beschreven, maar niet om haar te karakteriseren,
maar als lustobjekt. Of zo kan je het niet eens noemen, laten we
zeggen als ontroeringsobjekt. Ik geloof dat je in dat meisje een
stuk van mijn jeugd terug kan vinden, van de zwangere moeder.
Een lief meisje, een schat van een kind. Zo mooi als die was zeg,
zwanger, och.
Ze belde me laatst op. Toen hoorde ik die fijne stem weer van
haar, dag, zei ze, dag, je hebt over me geschreven, he? Ik zeg:
Over jou? Toen zegt ze : Ja. Ik dacht godverdomme, dat gelazer
krijg ik ook nog en toen zei ik: Kijk, als je schrijft, je hebt een hele
hoop ervaringen, bijvoorbeeld mijn ouders, dat zijn natuurlijk
ergens mijn ouders, maar ergens ook helemaal niet. Toen zegt ze:
Nee, ik ben het helemaal. En ze merkte al dat ik een beetje terughoudend was en toen zei ze: Maar ik ben er niet boos om, hoor.
En toen was bij mij ook meteen het ijs gebroken en toen zei ik:
Je bent nu heel beroemd, weet je dat? Toen zei ze heel spijtig: Ja,
maar niemand weet het! Vind je dat niet schattig?
Dat vind ik ook tragisch, dat zoiets weggaat. Ik bedoel gewoon
—
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doordat een vrouw een kind krijgt en het dan afgelopen is. Als je
ziet, die heupen, trouwens dat weet je zelf, die billen, hoe prachtig
van vorm die worden en die borsten en zo, dat is magnifiek. En
dat dat gewoon weggaat, aan het leven, dat dat opslijt, dat je, als
je van elkaar houdt, elkaar kapot maakt. Mijn moeder, die elf
kinderen gehad heeft, die gewoon aan het leven opgesleten is. Zo
moet het kennelijk dus. Als je je daartegen verzet en je wordt
homosexueel of je gaat andere dingen doen, dan eh, dan maak je
de zaken weer op andere manier kapot. Je kan het toch niet
konserveren.
— Behalve in het opschrijven?
W. Ook dat gaat weer weg.
Voor mij is een horror bijvoorbeeld dat een kind van je zelf dood
zal gaan en ze wil nog iets zeggen en er is niemand in de buurt, ze
wordt aangereden. De mensen dringen er omheen en er is niemand
om het op te vangen. Degene die er had moeten zijn die is er niet.
Zulke angstdingen heb ik.
— En die angstdingen worden in woorden gevangen, juist die verschrikkelijke dingen worden weergegeven. Is dat een soort afweer
ook? Zo in de trant van : als ik het maar opschrijf, dan hoeft het
niet nog eens te gebeuren?
W. Ja, een bezweringshandeling is het wel. Maar er zijn dingen, bijvoorbeeld die droom in het begin van Een coos van vlees van dat
huis dat omvalt, dat heb ik reeel zo beleefd, dat had ik toen ik in
Barcelona was en ik ineens wakker werd in een heel gek hotelkamertje, toen droomde ik dat. En ik droom bijna nooit. Nooit zo
dat ik achteraf iets duidelijk weet. Toen heb ik het meteen opgeschreven en dat doe ik ook nooit. Dat kwam alleen omdat ik
reisde, want hier zou ik dat niet doen. Maar omdat ik reisde lag
daar al mijn rotzooi naast me op een nachtkastje, wat ik hier niet
heb. Gek is dat, zulke dingen.
— Heb je wel eens de behoefte je verhalen te herschrijven als je ze
achteraf niet helemaal gaaf vindt?
W. Het is jammer dat je zo'n verhaal als De verschrikkelijke sneeuwman
niet vijf jaar later schrijft. Maar nee, misschien later nog es, ik
heb nu nog zoveel om over te schrijven, daar kom ik niet toe,
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en ik weet niet of het zin heeft. 't Is net of als het geschreven is dat
het dan gebeurd is. Dan hoeft het niet xneer. Het gaat er niet °In
het voor iemand helemaal gaaf te rnaken, – toch . . . Fens heeft
opgemerkt over die tweelingschedels daar op die zolder in Kort
Amerikaans, dit is net een beetje te romantisch, en dan denk ik,
verdomd, ik weet nog goed, ik kreeg de drukproeven, en ik was in
de stad en ik ging even bij Axnericain een kop koffie drinken en
toen keek ik zo die drukproeven in en toen las ik dat, en toen
kreeg ik gewoon een rooie kleur van schaamte en ik dacht godverdomme dat moet eruit, maar ja ik heb er verder nooit meer aan
gedacht .. .
Vivisectie, daar zijn wel twee versies van. De eerste in Podium, de
tweede in het bundeltje. Aan het slot, die broer. In Podium wordt
de broer de rouwkapel binnengedragen, in het bundeltje denk je
alleen, hij zal wel in de auto zitten, en dat is veel beter. Fens
schreef dat het binnendragen van die broer misschien net iets te veel
was. En terwijl ik schreef wist ik dat het teveel was. Maar kijk,
ik had toen helemaal niet het idee ik ben een schrijver, ik was
met het verhaal bezig, en die broer die moest daar zijn, maar die
broer die kwam pas later in die rouwkapel, en terwijl ik schreef
wist ik precies waar ik op had moeten houden, maar dat was gewoon dwangmatig, hij moest daar opgebaard worden, en pas later,
toen ie in Kort Amerikaans opgebaard lag, kon ik hem uit Vivisectie
halen, en dat is ook veel beter. In de roman is ie reeel zo. Ja
gek, dat heb ik altijd sterk gehad, dat ik dacht toen mijn broer
dood ging, dit moet bewaard blijven, hoe dan ook. Maar ik heb
nooit geweten hoe! Onbewust komt er toch een dosis raffinement
aan te pas. Mijn hoofdpersoon komt er vaak weerlozer of dan ik
ben. Terwijl ik juist sours irnpulsief, roekeloos en moedig was. Als
ik nu wel eens vrienden spreek wil ik altijd weten hoe ik was vroeger. Ik ontmoette laatst iemand en die zei ik weet een ding nog
heel goed. We waren op school aan het tekenen, het was dus in
de derde of vierde klas, je kreeg toen van die tekeningen, zwart
en zielloos, en die moest je invullen met kleuren, het was gras en
iedereen was dat groen in aan het vullen, en jij kraste het gras zo
recht met strepen, en toen werd de meester kwaad en zei wat is
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dat nou voor gekras, en toen zei jij Gras groeit recht omhoog – had ik gezegd, dat is wel mooi he, gras groeit recht omhoog. Er zijn dus bepaalde dingen dat ik ineens uit die wereld naar
voren stoof, impulsief was. Ik weet wel dat ik een man, een jager,
die mij een klap gaf om iets dat ik niet gedaan had, die sloeg ik
over de heg, het was een hele grote sterke man – ik kon zo driftig
zijn dat ik er werkelijk bang van werd, maar dat is vaak met
mensen die verlegen zijn of bang, ik schuif dus een brok van die
dingen in mijn broer. Ik geloof dat er wel een soort heldenverering
bij komt ook. Ik ben begonnen met toneelstukken to schrijven,
hiervoor, die niet goed waren. De verschrikkelijke sneeuwman is
ook eerst toned geweest. Ik zou dat verhaal nu met kleine veranderingen schrijven. Maar moet je zoiets nu gaan doen? Ik geloof
het niet. Ik zou wat literaire rotzooi eraf gooien, laten we zeggen
in dat begin.
— Ik vind het een heel overtuigend verhaal, het is alleen niet duidelijk
hoe het of moet lopen.
W. Weet je dat het eerst anders was? Het einde heb ik veranderd. Dat
komt omdat het eerst een toneelstuk was. In het toneelstuk en ook
in het verhaal later geeft de zuster die jongen vergif omdat hij
haar verlovingsfeest verpest heeft, en dat strooit ze op zijn eten, ze
is apothekersassistente. En dat ziet hij, maar hij eet het toch op.
Ik geloof dat hij er dan nog iets over schrijft, maar dat weet ik niet
xneer. En dan komen die ouders en als ze dan dat verband als een
motorhelm van zijn kop afh.alen dan staan zijn ogen gaaf en wijd
open, zoiets. Zo eindigt het eerst. Maar het eindigt nu wel goed,
met die lampions, het is eigenlijk een soort ontmaskering. Eigenlijk
ziet die vader er machteloos uit, dat vuur slaat tussen zijn handen
uit en het verlicht zijn gezicht alsof hij zo door zijn wangen bij zijn
tanden zou kunnen. En dat heb je ook in Zwarte advent dat hij zo
van bovenaf kijkt op zijn vader die in de tuin aan het werk is. Ik
zie nog zo het zinkoxnlijste raampje. En ook in De achtste plaag.
Soms hindert het me wel eens van xnezelf, dan denk ik, verrek dat
heb ik toch al eens geschreven. En dan vergelijk ik en zeg, ja het
is hetzelfde maar het is heel anders. Ik geloof ook dat het zo moet,
ze hebben het allemaal over beperking en beperktheid, maar ik
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geioot hoe beperkter hoe beter. Rexnbrandt is in z'n tekeningen
eigenlijk heel beperkt. Hij heeft xnaar een xnanier van uitdrukken.
En dan zeggen ze dat in Een roos van vlees xnijn skoop breder is
geworden, dat ik xnijn thematiek heb uitgebreid, en zulk soort
flauwekul. Laatst was er iexnand die xnijn werk bewonderde en er
een skriptie over ging xnaken, hij stelde me nog drie vragen : 1.
waar haalt u een petticoat vandaan in i 944? Ik heb toen geantwoord dat de enige kritikus in Nederland die zich dat had afgevraagd prompt binnen het jaar was doodgegaan, het was Marja.
Het klopt bovendien helemaal niet, in het verhaal komt het woord
petticoat helemaal niet voor, alleen in de titel, de verteller kijkt
terug. Vraag 2. hoe is de verhouding tot uw zusters, vooral dat
ene kreng? Toen heb ik geschreven, sinds ik met 'r getrouwd ben
gaat het wel een stuk beter maar het blijft toch moeilijk!
— Ja, dat is dus ook een punt, in jouw verhalen en romans wordt dat
hele grote gezin waaruit je koxnt, gekomprixneerd tot eigenlijk
maar vijf xnensen.
W. En soxns wat jongere kinderen, een koor van ruzie. Die zuster in
Het tillenbeest is niet mijn eigen zuster. In het verhaal wel, een
kreng van een zuster, daar heb ik zo gloeiend de pest aan, xnaar
denk niet dat ik dat verhaal verzonnen heb om haar een hak to
zetten, toen ik dat verhaal schreef dacht ik geen moment dat het
gepubliceerd zou worden, want het is een van de eerste verhalen
die ik geschreven heb, en het eerste gepubliceerd. Het was gewoon
een rotmeid, zij was de zuster die boven mij kwaxn, was het die
onder mij geweest – dat was een heel schattig meisje – dan was het
nooit zo'n figuur geworden. Want als de zuster die onder mij
kwaxn een kreng geweest was, dan had het geen rol gespeeld.
Zusters die ouder zijn, die drukken, van de jonge weet je dat
niet meer.
Dat van die broek in de mast dat weet ik van mijn eerste vrouw,
die had een vriendinnetje dat in de oorlog rnisgegaan is en als die
het soldatenkamp in kwam, ging de broek van haar gat en in de
mast. En dan ging ze van hand tot hand, `als een besmettelijke
ziekte werd ze doorgegeven'.
— Wat vinden je ouders van je werk?
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W. Mijn vader zegt dat ik ervoor gestraft zal worden. Dat vind ik wel
mooi. Niet wegens gebrek aan respekt voor hem, maar hij vindt
het goddeloos. Vreand om to bedenken dat ze misschien op deze
manier het eeuwige leven zullen ingaan.
r4 april 1964
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Hugo Claus

C. Lykophroon.
— Ja, ik heb Alexandra meegenomen. Omdat u het erover had toen
u door Calis werd geinterviewd. U zegt daar : `Als een alexandrische dichter zegt : "de in ooievaarsvellen geklede dochters van
Phalakra", dan worden daarmee boten bedoeld, omdat Phalakra
de godin was van de zee. Voor iemand die dat niet weet is dat onduidelijk.' Ik heb de indruk dat u dit voorbeeld in dat opstel van
Randall Jarrell uit Poetry And The Age hebt aangetroffen.
C. Dat heb ik gewoon overgenomen van Randall Jarrell. Dat is iets
wat is blijven hangen. Een heel mooi tekstje dat ik als handig bewijsmateriaal gebruik; zo heb ik altijd tien, twintig zinnen die ik
klaar heb ten behoeve van de interviewer.
— U heeft nl. een heel grappige vertaling gemaakt, die eigenlijk alleen maar uit het engels kan zijn : er staat bij Randall Jarrell: 'the
centipede storkhued daughters of Phalakra.' U hebt daarvan dus
gemaakt : 'de (honderdvoetige hebt u laten vallen) in ooievaarsvellen geklede dochters van Phalakra.' Maar `storkhued' is
ooievaarskleurig, u hebt van hue huid gemaakt.
C. Ik dacht dat die boten in huiden zaten, dat men hout gebruikte met
ooievaarsvel erom heen gespannen. Daarom vond ik het zo mooi,
omdat het zo'n technisch aspekt had.
— Maar u hebt in tweede ronde toch misschien weer een beetje gelijk,
want Lykophroon zegt zelf: `pelargochrotês,' pelargos is een lepelaar en chrotes komt van chroma-huid, maar chroma is ook kleur.
C. Wat vreemd, zou ik het ergens anders nog kunnen vinden, en wat
zegt Jarrell ervan? Geeft hij daar een uitleg over?
— Boats.
C. I{ij zegt niet waarom?
— Nee, dat, zegt hij niet. U zegt het ook niet, tenminste u zegt :
Phalakra is de godin van de zee, maar daar is niets van waar.
C. Nee, ik ben tot mijn veertiende jaar naar school geweest en daarom
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goochel ik zo graag met dergelijke termer'.
— Het is onduidelijk, maar de klassieke filologen menen dat Phalakra
te maken heeft met Zeus Phalakros, en phalakros is kaal, Zeus
Kaalkop. En die kaalkop is dan een naam voor de Ida, de berg
Ida, waar Zeus geheten heeft te vertoeven, en die is kaal. Ja, waarvan, mogelijk van het vellen van bomen voor boten.
C. U heeft Jarrell nagelezen en hij geeft helemaal geen uitleg? Dan is
dat wel brutaal van me.
— Ik vond het heel mooi hoe u op deze manier Piet Calls overdonderde.
C. Laten we het hem maar niet vertellen. De meeste gesprekken in
zijn boek zijn door de dichters zelf herwerkt; maar ik heb niets
meer vernomen, dat komt ook door die machine, als het eenmaal
gezegd is dan .. .
— Ja, dat vind ik een volkomen verkeerd standpunt, want er is geen
bedriegelijker apparaat dan zoiets.
C. Overigens, men zegt niet vandaag wat men morgen zegt. Het is
alleen maar voldoende dat u een vraag zo of zo stelt, dat ik precies
het tegenovergestelde zeg van wat ik bedoel. Aileen maar om te
reageren.
— Ik wilde voornamelijk praten over het werk, hoe het er komt.
Vindt u de bezigheid van het schrijven prettig of niet?
C. Ik zal proberen zo eerlijk mogelijk te zijn. Het is het prettigste wat
ik me voorstel te doen. Behalve schilderen ook. Maar schilderen is
zozeer fysiek, dat is de andere kant van de medaille. Schrijven, dus
het zien ontstaan van iets, dat is een avontuur, dus iets dat ik heel
prettig vind. Maar het aktuele doen, ik vind het verbazend dat ik
het zo vervelend vind. Het schrijven zelf. Ik heb geen plezier, zoals
ik me voorstel dat Merimee had toen hij schreef; het zou mijn
vurigste wens zijn om het ooit ook een keer zo te kunnen doen.
Kijk, ik heb nu dit: cahiers, ik zou willen dat ik straks alleen maar
zulke cahiers had, vlekkeloze cahiers. Dat probeer ik nu. Vanaf
het begin al: het ding (terwijl het vroeger een hoop papiertjes
waren.) Het hangt samen met dingen die ik nu helemaal anders
wil doen, bewuster.
— U schrijft op het ogenblik, heb ik de indruk, langer over een werk.
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Ja, want eigenlijk is zo'n eerste bock, De Metsiers min of meer een
farce in zoverre dat ik het heb geschreven voor een uitgever die een
amerikaanserig bock wilde. Dus ben ik eraan begonnen om Caldwell, ja liever Caldwell dan Faulkner, te schrijven, en toen hij het
niet meer wou, toen heb ik het naar die prijs gestuurd, en toen
kreeg ik de eerste prijs. Maar het is vrij onschuldig; Bennie en al
die amerikaanse cliché's die zijn erin gebleven. Dat bock heb ik
heel snel geschreven, ik heb het gevoel dat ik drie Metsiers per jaar
zou kunnen schrijven. Maar nu is het schrijven van een roman jets
veel bewusters, en er is geen sprake van dat ik althans onder mijn
naam nog zoiets zou doen. Ik zou wel willen, ik word vaak besprongen door ideeen om in het algemeen onder pseudoniem, eh
bewerkingen van andere boeken te doen.
— Ja, u hebt dat toneelstuk van Grabbe .. .
C. Dat was een opdracht, maar ik las in Time over het bock dat vroeger in Parijs verschenen is, die erotische versie van Candide, wel, als
ik zoiets lees, dan wil ik dat onmiddellijk ook doen.
— Is dat ook om te kijken of u ook onder pseudoniem erkenning zou
vinden?
C. Nee. Omdat ik misschien zo'n bock niet helemaal au serieux zou
nemen en me daarom minder veilig stellen, en dat zou ik als een
kwaliteit zien die ik anders ontbeer wanneer ik schrijf, want ik
wordt toch gehinderd door de domper van die vorige boeken.
Er blijft altijd Claus, 't is te zeggen, iemand die die vorige boeken
geschreven heeft. En onder pseudoniem zou je tientallen capriolen
kunnen uithalen. Goed, over het prettige van het schrijven: het
fysieke aandeel van het schrijven is niet prettig. Uren zitten met
pennetjes, dat is niet zo leuk.
— Zou u kunnen dikteren?
C. Nooit, ik kan ook niet met de schrijfmachine schrijven. J-{iermee,
met kroontjespennen, een hele bak vol. Zeer belangrijk! De paniek
van een keer zonder pen te zijn, die dan niet meteen klaar is om die
vluchtige gedachte te noteren. Zo heb ik ook van dit soort cahiers,
hele bergen. De dag dat ik zonder cahier zou zitten . . . wat pure
nonsens is; als ik op reis ben ook, heb ik dit soort notaboekjes.
— U maakt notities?

C.
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C. Nee, nooit, maar ik heb altijd een notaboekje bij mij. Het idee dat
niet bij mij te hebben, afgrijselijk. De twee eerste pagina's zijn altijd beschreven, want dan is er een nieuw notaboekje, dat ik ergens
anders gekocht heb.
— Zijn er bepaalde tijden dat u werkt? Ik kan me heel goed voorstellen wanneer u bezig bent met een roman bijvoorbeeld en u hebt
een stuk op papier staan en u moet de volgende dag weer verder,
dat het dan moeilijk kan zijn om weer een aanhechting te vinden.
C. Nee, dat is niet moeilijk. En dat is overigens iets wat ik me helemaal als discipline zou willen aankweken. Af en toe slaag ik erin.
Als ik aan een boek bezig ben dan is het als de kantoorbediende.
Dan ga ik elke dag zitten. Dat hou ik vrij makkelijk vol. lloewel, het
heeft meer te maken met het aantal bladzijden dan met het aantal
uren. Ik wil drie of vier bladzijden hebben, ik wil niet van acht tot
twaalf werken. Het enorme plezier bijvoorbeeld om het al klaar
te hebben om negen uur 's morgens. Dat is fantastisch, dan doe je
de hele dag niets meer. En dan toch nog even nippen, 's avonds,
om er wat bij te doen. Dat zijn de prettige dingen. De prettige
dingen zijn daarna, of eromheen. Niet het schrijven zelf. En het
boek natuurlijk. Dat is als een berg houthakken, fijn als het klaar
is. Het is ook een beetje opruimen. Dit bij dit en dit bij dat. Schrijven heeft ook iets met orde scheppen te maken.
— Jets heel anders: beschouwt u zichzelf als iemand die korte verhalen schrijft of meer als iemand die langer werk produceert? Er zijn
van die Paris Review interviews, ik weet niet of u die kent, en daar
wordt de onderscheiding gemaakt tussen mensen die typisch romanciers zijn en typische korte verhalenschrijvers, wat tot uitdrukking zou komen o.m. in het herschrijven: de korte verhalenschrijver schrijft Lien woorden en streept er twaalf van door, en de mensen die het langere werk doen, die veranderen er niet zo ontzaglijk
veel meer aan. Die zijn klaar, misschien komt er nog een enkele
versie achter, maar dan is het afgelopen.
C. Dan ben ik bij de tweede, ik herschrijf niet op de regel of op de
pagina, ik herschrijf het hele ding, van elk boek zijn er dus drie of
vier versies. Het hele ding moet er weer door. Ik zou willen eerder
de romanschrijver zijn, het vooruitzicht zes maanden doorlopend
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aan zo'n boek bezig te zijn, dat vind ik heel plezierig.
— En als we nu eens gaan volgen hoe het ontstaan van het werk loopt.
C. Ja, maar dan zou ik prefereren als u mij vroeg welk boek, want dat
verschilt ook van het ene bock naar het andere. Bijvoorbeeld dat
eerste boek, dat is puur maakwerk geweest, althans zo was het opgezet. Na twee hoofdstukken dacht ik, dat kan ik niet helemaal zo
doen, ik zal proberen het toch nog behoorlijk te doen. Lets van mijzelf erin te leggen of althans iets dat met mij zelf te maken heeft.
Maar de hoofdtoon was : een ding maken. Een werk dat verkocht
zou worden, dat een beetje sensationeel was, al die dingen zaten
erin, maat toch zodanig dat het van mij was. En dat is niet gelukt,
want wat van mij is, is op het eerste gezicht miniem, het maakwerk
overheerst, vind ik. En daarom vond ik wat dit bock betreft het
heel zonderling dat ook de kritiek het goed vond, iemand als
Vestdijk bijvoorbeeld heeft het een heel mooi boek gevonden.
Maar dat is omdat hij waarschijnlijk niet genoeg de achtergronden
kende, of nooit voor zich zelf de referentie met Caldwell of zo uitgemaakt heeft. Of hij dacht : het zit wel vol met die amerikaanse
invloed, maar het is toch iets op zichzelf. Er zitten wel thema's in
die ik later weer ophaal, bijvoorbeeld de liefde in een positie zetten
van onmogelijkheid, goed, dat is het Tristan en Isoldeverhaal van
heel West-Europa. Broer en zuster, dus heel dicht bij elkaar houden. Dan ook die voorkeur voor vrij simplistische naturen, wat ik
nu zie als een mij gemakkelijk maken, omdat ik geen tijd en geen
energie en geen hersenen genoeg had om andere figuren aan te
pakken. De techniek van schrijven van zoiets verschilt dus totaal
van die van De verwondering.
_ Hoe is De verwondering begonnen? Voor u. Het idee. Waar komt
het vandaan?
C. Ik heb u dus verteld dat ik het niet goed meer weet. Ik kan u wel
iets vertellen dat mij eerlijk verbaasd heeft, iets waar ik nooit aan gedacht had. Veenstra kwam mij bezoeken toen ik in Blaricum was,
en hij zei: ik heb je geinterviewd in Rome, Via Veneto in 1952, en
toen heb ik je gevraagd waar je aan bezig was en toen zei je: Verwondering om Crabbe. Of: Verwarring om Crabbe of zoiets. En toen ik
dat hoorde toen ben ik echt geschrokken, want ik herinnerde me
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dat helemaal niet, en zeker niet dat ik toen al bezig was aan zoiets.
Die Crabbe, die komt ook voor in mijn toneelstuk Het lied van de
moordenaar. Daar vervult hij een minder belangrijke rol. Daar is hij
de akoliet van de hoofdman. Ik denk dat ik toen het idee had dat ik
die Crabbe in een roman tot hoofdpersoon zou maken, maar wat
ik er toen over gedacht heb dat weet ik helemaal niet meer.
— Maar op een gegeven moment bent u toen aan het schrijven gegaan met De verwondering .. .
C. En nu moet ik mijn krachten inspannen om nog te weten hoe het
gegaan is. Wat wilt u weten, de dag dat ik het idee gehad heb?
— Die ligt dus in de grijze oudheid kennelijk.
C. Blijkbaar, ja. Daar kom ik zeker niet meer achter.
— Maar het is u dus blijven vervullen, er zijn aanknopingspunten met
later werk, en op een gegeven moment is Crabbe op de voorgrond
gekomen. En toen bent u gaan denken : ik ga daar een boek van
maken?
C. Ik heb gedacht : ik ga een boek maken, niet : daarvan, en het fysieke daarvan is gebeurd in Griekenland. Daar ben ik het beginnen
te schrijven.

— En hoe ging dat? Wat u toen hebt opgeschreven, de volgorde waarin u toen geschreven hebt, is dat ook de uiteindelijke volgorde gebleven, of hebt u eerst een paar centrale gebeurtenissen genoteerd?
C. Nee, de volgorde is bijna altijd die van het boek. Ik heb een ander
boek geschreven : De hondsdagen, en Louis Paul Boon schreef daarover in Vooruit of ergens anders dat ik het geschreven had in de logische volgorde van de diverse passages en dat ik die toen door elkaar had gehaald om een artistiek effekt te bereiken. En dat is helemaal niet zo. Ze zijn helemaal na mekaar zo geschreven. De
verbrokkeling van De verwondering en van De hondsdagen, nou ja,
de vrij simpele verbrokkeling, gebeurt me meteen. De wanorde, de
verwarring van het leven wordt wanordelijk overgezet en krijgt
door het boek pas de orde.
— Er zijn ook heel vaak overgangen tussen de laatste alinea van het
vorige hoofdstuk en de eerste van het volgende.
C. Jazeker, maar zou dat ook niet door mij zelf kunnen kunstmatig
aangebracht zijn? Er is wel een plan aanwezig, in De hondsdagen
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vanaf De Metsiers al, waarvan ik ongeveer weet, niet altijd wat
de story zal zijn, maar wel welk hoofdstuk nu moet komen na
een ander. Bijvoorbeeld in De verwondering weet ik dat de passages
van algemeen belang, zoals van die collaborateur Hakebeen
(eerst in het timmerbedrijf en later waar de collaborateur geknecht wordt in het openbaar) dat die logisch moesten volgen op
passages waar alleen maar de introverte man bezig is.
Heeft u ooit dat gedicht van mij gelezen in Podium: Schola Nostra?
Daar heeft nooit iemand een regel over geschreven, en dat is voor
het aandachtige lezen wat u voorstaat misschien wel gek. Niemand
heeft er ooit een kik over gegeven. Het is puur maakwerk, iets wat
de Rederijkers deden. Puur manierisme, alleen maar rococokronkels na mekaar. Die dan toch een zekere zin moeten krijgen. Dit
is in zoverre gek, dat het ontstaan is – ik woonde toen in Italie en
kreeg Podium regelmatig, en op een zekere dag, geirriteerd door het
pseudo-experimentele van zoveel beeldsprekende jongeren, schreef
ik een totaal automatisch gedicht. Ik herinner mij dat ik het een
beetje wijfachtig wou doen. En toen stuurde ik het aan de redaktie
van Podium met een briefje erbij dat ik een jonge nederlandse dame
was die aan een consulaat of een ambassade werkzaam was, en of
ze dat boeiend vonden. En of ze het konden opnemen. Prompt
kreeg ik een brief terug dat de redaktievergadering nog nooit zo
enthousiast was geweest over een gedicht als over dit, en Lucebert
en Hans Andreus en zo waren allemaal zo voor, en het werd gepubliceerd.
— Lucebert heeft nooit in de redaktie van Podium gezeten.
C. In ieder geval, zijn naam werd erbij genoemd, hij was misschien
aanwezig bij de lezing, want het trof mij dat Lucebert erbij was,
die het misschien had kunnen, moeten weten. Maar, zoals altijd,
is het de bedrieger bedrogen, want het gedicht was natuurlijk beter
dan ik me had voorgesteld, ontdekte ik toen ik Podium las. En toen
wou ik het voor mezelf nog zotter maken, en toen heb ik het gedicht dertig pagina's lang gemaakt, in een minimum van tijd,
puur, zonder een ratuur. Als pseudoniem voor het gedicht in
Podium had ik Thea Streiner genomen omdat Mea Strand die publiceerde indertijd, dus ik dacht dat gaan ze zeker zien, Mea
en
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Strand, Thea Streiner. Jaren later heb ik geprobeerd er iets van te
maken en dat is dit, Schola Nostra, het is wel vreemd. Wie doet dat
nou? Ik blijkbaar.
Goed. De verwondering. Kijk, zo ben ik eraan begonnen, zonder
veel te veranderen. En dan komt dit : de tweede versie : helemaal
omgewerkt, en dan getypt, en dan het tweede typeschrift en dat is
wat naar de uitgever gaat. Die eerste Lien pagina's, dat is ook gek,
die zijn veel groter geschreven.
..._ Maar wat is er veranderd tussen de eerste versie en de laatste,
zijn dat details?
C. Alles is detail. Ik kan nooit veranderen in de zin van de geest. Dus
niet bijvoorbeeld, dit karakter moet meer uitgebreid worden, of
dit karakter moet gieriger voorgesteld worden, ik zeg maar wat, of
wellustiger. Daarom moet ik die kroontjespennen hebben omdat
men fysiek krabt, op het papier krabbeltjes van details maakt om
de woorden been, de woorden die blijven staan worden eruit gehaald, als het ware uit een veelheid van details. Als ik meen dat
een karakter gieriger of wellustiger moet zijn, dan gebeurt dat zo,
in en tijdens het schrijven zelf. En vaak ontdek ik later dat het inderdaad zo moest. Alleen, het moeilijke is overzicht te hebben van
het geheel. In De verwondering ontsnapt het me wel of en toe, althans het geheel is wel een beetje brokkelig. Minder brokkelig dan
men over het algemeen vertelt, maar men moet het misschien twee
keer lezen, ik weet niet. Ik weet wel dat ik als reaktie op De hondsdagen Een koele minnaar geschreven heb, dat was alleen maar om een
lichter boek te schrijven, een boek zonder de minste artistieke pretenties en zo. Dat maak je jezelf wijs.
— Heeft u die afwisseling nodig?
C. Blijkbaar wel, althans ik doe het. Zoals toen Het lied van de moordenaar
is gevallen als een baksteen, toen dacht ik, ik ga iets schrijven
waarbij ze in het theater lachen of huilen, maar waar ze voor door
de knieen gaan, daarom is Suiker opgebouwd als een melodrama.
Een goed ouderwets melodrama met een goeie en een slechte en
alles. Wel in hedendaagse termen. Het is altijd hetzelfde patroon,
zelfs mijn eerste boek: iets willen doen, dat dan – hoop ik – ontsnapt aan die wil en dat meer heeft van mij. Zo heb ik Omtrent
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geschreven na De verwondering, omdat ik een simpeler verhaal wou, een niet zo komplex geheel, korter om te beginnen al. Ik
denk dat ik behoor tot het soort dat \reel moet schrijven. En dat
men na afloop moet overhouden wat men wil. Ik wil voor mezelf
openhouden te schrijven waar ik zin in heb op dat moment. Ik
wil me niet laten vastprikken op een genre, ook niet op een klimaat,
een thema. Ik zal wel vastliggen aan kleine thema's en kleine
genres, maar ik hoop van niet. Door het of te wisselen, door andere
dingen aan te boren, wat natuurlijk oppervlakkigheid kan meebrengen, wat kan meebrengen dat je iets doet om het anders te
doen, dat je dingen doet waar je helemaal niet voor geschikt bent,
of die je ontsnappen, maar dat risico loop ik dan maar.
— Het is natuurlijk niet mogelijk om slechter te schrijven dan je kunt.
C. Jawel, je kunt je ambities laag houden.
— Ja, maar lukt dat inderdaad?
C. Ja, want je ambities zijn niet altijd geformuleerd voor jezelf. Je
laat het soms afweten. Ik heb verschillende dingen laten afweten.
— Is het wel gebeurd dat u bezig was in een boek en dat u er geen gat
meer in zag? Dat u middenin ophield omdat u niet verder kon?
C. Ja, maar dat hoort erbij. Toen ik het had over het enorme plezier
als het ding of is, over dat opruimen, dan komt daar automatisch
bij : heb ik nu daarvoor zes maanden gezeten, dat lijkt nergens
naar.
— Laat u het vallen als u er geen gat meer in ziet?
C. Nee, daar ben ik te ijdel voor. Te ijdel en te koppig, dat wil ik niet.
Ik wil wel een gat hebben, die moeten er zijn, maar alleen maar om
de volgende dag al, of op dezelfde pagina dat gat te kunnen vullen.
Maar ik weet ongeveer wel na afloop waar de gaten geweest zijn.
— En gaat u die dan achteraf nog weer bijwerken?
C. Dan komt dat afgrijselijke, als het eenmaal gepubliceerd is, dat ik
het niet meer wil bewerken, terwijl ik het beter zou doen.
— Maar de eindversie die u heeft, daar bent u tevreden mee?
C. Die geef ik aan de uitgever en ongetwijfeld zou het winnen als ik
het vijf jaar later nog een keer opnam. Natuurlijk, al mijn boeken
zou ik kunnen herschrijven, dat ze beter zouden zijn. Maar dat
heeft weinig zin, denk ik.
Deedee
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— Een volmaakt werk zou u niet per se willen afleveren?
C. Ik zou het niet kunnen, daarom zie ik dat ik tot het soort behoor
dat hoopt dat in de grote massa dingen lukken.
— Voor u zijn er relaties tussen het ene boek en het volgende dus?
C. Persoonlijke. Het gaat mij om mijn tachtigste jaar, en dan moet er
iemand als u komen en zeggen dit was het goeie en dit was het
slechte. En dan zal ik het ongetwijfeld beamen. Maar in de ontdekking, in het avontuur van boek tot boek wil ik het zo los mogelijk en zo veelvuldig mogelijk allemaal. Maar dat is wil. Nu zie ik
al dat ik meer en meer tracht naar het boek op zich zelf al. Naar
het voorwerp, dus dat wijst misschien al dat ik toch tot de volmaakte boeken zou willen brengen.
— Het aantal versies, breiden zij zich de laatste tijd uit, of worden zij
geringer?
C. Er komen meer. Ik ben bijvoorbeeld nu, nu ik deze versie van De
verwondering zie, zelf verwonderd dat het zo keurig is. Ik had nu in
het begin van ons gesprek het idee dat als ik dit manuscript boven
zou halen, wat ik in geen maanden gedaan heb, niet sinds ik het
geschreven heb, ik had het idee dat het vol raturen zat.
— Maar het ziet er overzichtelijk uit. U tekent er ook zo nu en dan
bij?
C. Ja, maar dat betekent niets, het heeft geen relatie met de tekst.
Overigens, er zijn minder tekeningen dan vroeger.
— Er ontstaat een scheiding tussen uw schilderwerk, tekenwerk en het
schrijven?
C. Meer en meer, het schilderen is totaal op de achtergrond in die zin
dat ik het slechts aan weinige mensen laat zien, ik weiger to exposeren en als ik expose er zijn het grapjes.
— Het is meer voor uzelf?
C. Dat klinkt heel pompeus. Er zijn ook mensen die schrijven voor
zichzelf, of voor hun zoon later, dat heb ik ook wel gehoord. Nee,
het is niet voor mezelf, maar ik ben er nog lang niet. Ik wil het nog
niet laten zien.
— Kunt u praten over uw werk als u bezig bent met iets?
C. Nee, ik benijd zeer de mensen die het kunnen. Zoals Louis Paul
Boon, die besprak alles wat hij geschreven had de dag daarna met
130

andere mensen. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het wel willen.
— Waarom?
C. Omdat het me een valse toestand lijkt, een beetje ivoren torenachtig romantisch, om het dichtbij to houden, alsof het het meest
precieuze van de wereld is, ik zou wel willen er afstand van doen.
— Debt u niet het idee dat hetgeen waar u aan bezig bent dan lek
raakt?
C. Natuurlijk, daarom doe ik het niet. Maar aangezien andere mensen het kunnen zonder dat het lek raakt, integendeel, daar nog
winst bij hebben, want voor iemand als Boon is het ongetwijfeld
winst dat hij er over spreekt, want het geeft hem nieuwe inzichten,
Harry Mulisch ook bijvoorbeeld, die praat er ook over, ik zou het
ook willen, het is een soort gene; zoals ik ook niet kan dansen, een
soort lichamelijke gene.
-- Maar ik geloof dat juist bij Langer werk, waar veel dingen door
elkaar spelen, dat het misschien niet anders kan dan dat je je
mond houdt.
C. Er zijn bewijzen van het tegenovergestelde. Er zijn mensen die
samenkomen en discussieren. Vroeger was dat mode. De grote
reuzen onder de romantici, die lazen het voor.
— Kunt u al publiceren voordat het boek of is?
C. 0 nee, de krachtpatserij van Norman Mailer in Esquire, ik weet
niet of u het volgt, hij publiceert zijn laatste boek als feuilleton,
voordat hij weet hoe het afloopt, hij publiceert elke maand, het
zit vol met feuilletontrucs, zoals in Dickens' tijd, met een einde dat
naar meer doet verlangen. Dat is mooi, hoewel ik gezien heb dat hij
deze maand heeft laten afweten. Deze maand heeft hij er niets van
terecht gebracht.
— Ik heb al gehoord dat u op verschillende plaatsen in de wereld
kunt schrijven.
C. Ja, dat hindert mij niet, ik kan alleen niet in een café schrijven zoals Sartre.
— Wordt u beinvloed door het klimaat, de stad waar u in leeft, de
mensen waar u mee omgaat, critici, lezersreakties?
C. Bij ons zijn critici zo schaars en als ze er zijn dan is het alleen maar
dagbladkritiek, die alleen maar het verhaaltje vertelt. Ik zou wel
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willen door langere gesprekken komen tot verduidelijkingen. Het
moet mogelijk zijn daar iets konkreets aan te hebben.
— Dat boek Het geclausuleerde beest .. .
C
het is zo'n boek waarin men vanuit het werk komt tot een
psychologisch portret, u wordt o.m. opgezadeld met een Oedipuscomplex.
C. Natuurlijk heb ik zo'n complex, maar ik heb er nog driehonderd
meer hoop ik, want anders heb ik geen materie meer. Het is net als
het boekje wat ze nu gepubliceerd hebben bij Lannoo, van De Roey,
die heeft ook een verhaal rond mij opgebouwd, en dat ben ik ook,
zoals ik dat geclausuleerde beest van Govaert ook ben. Want aangezien iemand zich daarover gedurende maanden uit, en dit neerschrijft, ben ik het dus geweest.
— Er is indertijd ook zo'n boekje verschenen over het idool en symbool
Harry Mulisch.
C. 0 ja, dat is toen zogenaamd uit de handel teruggenomen. Je kunt
het nog wel komen bier en daar in de boekhandels in Vlaanderen.
Heeft u dat Bok-nummer gelezen? Van Weverbergh? Daar heb ik
meer aan. Omdat hij dingen tevoorschijn haalt waarvan ik denk:
he, eindelijk iemand die dat gezien heeft. En dat is plezierig.
— Ik was het met alle waardering niet overal eens met zijn analyse,
ik heb het idee dat het symbolische element wat te veel overtrokken is.
C. Ja, maar dat diende hem als zijn vertrekpunt. Hij had toch wel
veel dingen gezien, en dat is zo zeldzaam.
— Ik heb gehoord dat u onlangs herrie hebt gehad over die ontlening
van Charles d'Orleans in Het teken van de hamster.
C. Ja, er zijn imbecielen geweest die gezegd hebben dat ik een plagiator was, en dat hebben ze gretig overgenomen in allerlei kranten
en in de radio en zo. In de radio is er gedurende een kwartier gezeur over geweest in een soort satirisch programma. Dat ik het zo
ver gehaald had omdat ik dacht dat niemand het zou kennen en zo.
Terwijl ik aannam . . . het is het beroemdste gedicht van de Middeleeuwen bijna. Kijk, zoiets als Charles Orleans dat is zeer bescheiden een bepaalde vorm van kultuurhistorische kritiek.
•

• • • •

— . . .

132

Het beeld van de lente zoals dat vroeger geillustreerd werd door
Charles d'Orleans kapot maken, het is zoals Duchamp een snor
op de Mona Lisa zette.
— Er komt binnenkort een opstel van Van de Watering in Merlyn,
hij heeft zich afgevraagd : hoe komt De geverfde ruiter zo te heten,
wat betekent de titel?
C. Dat is iets, o, dat is pure onmacht. Ik had de indruk dat de hele
bundel een soort manierisme was, althans in de goeie zin. En toen
dacht ik, het beeld van de ruiter komt vrij vaak voor. Dat is iets
wat ik nogal vaak gebruik, het zitten op het paard, op de vrouw,
enfin op een groot aantal dingen, en ik wou het dus geverfd maken,
dus niet een man te paard, ook niet geschilderd, geverfd, waarin
hij zich maskeert tegelijkertijd, en ook daardoor verfraaid wordt,
een uithangbord van vroeger. In de geverfde ruiter had het eigenlijk
moeten heten. Maar dat wou ik ook weer niet, omdat dat Van
Nijlen oproept, die mensen uit die tijd die hadden dat ook, Bloem.
Die titel hangt dus samen met het gevoel dat ik had tegenover die
bundel, dat hij nogal artificieel was, met opzet, vol met kleine
binnenkronkeltjes.
— En veel materiaal van anderen.
C. Ja, dat heb ik altijd gehad, ook in De Oostakkerse gedichten, dat zit
ook vol met verwijzingen. Ik heb daar niets tegen. Wij schrijven
boeken nadat wij boeken gelezen hebben, nietwaar? Niemand
komt uit een boom vallen en ziet de wereld als iets nieuws.
— Ja, om over Het teken van de hamster te spreken, daarin gebruikt u
dus oude teksten van een groot aantal mensen, dat heeft u met
opzet gedaan, en wat was de bedoeling van het gebruiken van
deze techniek?
C. Omdat ik het gevoel had met de gedichten van Een geverfde ruiter
dat ik me in een privestolp beyond, dat ik gedichten schreef die mij
alleen maar interesseerden, en waarvan het sleuteltje dan weer
zozeer langs de emotieve kant moest gaan, enfin, het gevoel van
onvrede tegenover dit alles: ik wou een meer openbaar gedicht
maken, dus als je de drie stemmen van Eliot hebt, de derde stem,
de stem die spreekt in het algemeen. Maar de noodlottige moed
heeft me ontbroken om dat allemaal retorisch naar buiten te doen,
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met dramatische stem, ik heb het dus gezocht met steunpunten
van vrij makkelijk te achterhalen algemene verworvenheden.
Maar tot mijn grote ergernis is het precies tegenovergesteld gegaan; voor een aantal mensen wordt het alleen nog maar moeilijker, terwijl ik oprecht meende dat het makkelijker zou lopen,
met die kommunikatie. Met gevoel heeft de lezer veel meer aanknopingspunten, hij is op vertrouwder terrein als hij zich het gevoel of de emotiviteit van de dichter kan voorstellen, dan als hij
zich moet voorstellen wat er redelijk gezegd worth, in termen die
te achterhalen zijn. Een voorbeeld, ik haal Frank Sinatra aan, dat
betekent dat ik die uitspraak van Frank Sinatra als evenwaardig zie
met mijn eigen erupties en daarmee wou ik een soort collage maken waarbij je dus een foto uit de krant plakt midden in het
schilderij, zoiets wou ik doen, en ik dacht dat het openbaar was,
publiek.
De hamster is een beest wat ik heb, althans gehad heb, hij representeert niets, maar hij spaart zinloze dingen op, of zinloos, hij
weet wel waarom, maar wij zien dat niet altijd, en dit is wat wij
allemaal doen, wij sparen fragmenten van dingen op, die wij dan
weer uitspuwen als het nodig is, of aanboren, en de zin van dit
alles ontgaat ons uiteraard, het is zoals de leraar in De verwondering
die niets anders dan een leraar kan zijn omdat hij teksten die hij
geleerd heeft weer overbrengt en dit gedurende jaren en jaren en
daarom is hij een leraar en niet een landbouwingenieur geworden.
De hamster eet pas als hij genoeg voorraad heeft, en ik kon niet
verder gaan voordat ik dit gedaan had, voordat ik dit nestje gemaakt had, dat is mijn evolutie in poeticis.
— Dus dit is eigenlijk uw voorraadschuur om voort te kunnen gaan?
C. Ja, ik zal deze niet meer aanboren, maar als ik weer nieuwe
voorraad krijg dan maak ik weer nieuwe nestjes. Dit zijn nu toch
vrij makkelijk te achterhalen dingen, dacht ik, Het teken van de
hamster dat is evocatief genoeg, maar niemand heeft het gevonden.
Ja,
dat is nou een klimaatkwestie geloof ik. De gemiddelde lezer
—
die dan ook nog poezie leest, die is zijn roer kwijt, die zegt, ofwel
ik heb met een experimenteel te doen, en dan gaat het mijn pet
toch te boven, dat is die waanzinnige opvatting, ik hoef het niet
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te begrijpen als ik het maar aanvoel .. .
C. Dat maakt me dol, dit.
— . . . of men krijgt voor ogen dingen zoals in Gard Sivik staan; de
kroketten in dit restaurant zijn aan de kleine kant, ja, dat kun je
begrijpen en dan kijk je ook niet verder dan je neus lang is, dat is
konsumptiepoezie, en aan de kleine kant .. .
C. Dat is wat niet uit kon blijven na die beeldenopstapelarij van de naexperimentelen. Het is zoals de amerikanen, de nieuwe realisten een
afbeelding van een soepkonservedoos schilderen, dat is reaktie tegenover het abstrakt expressionisme. Men wil niet meer die achtergronden, men wil alleen nog maar het ding. Als korrektief is het
niet zo kwaad.
— Ja, maar als zelfstandig iets is het niks.
C. Ik moet zeggen dat ik wel lack, althans de eerste keer. Ik ben er
niet tegen.
— U spreekt in het interview met Piet Calis over het filter waarlangs
de beelden moeten passeren, u hebt niet veel op met de gemakkelijke beelden, maar wat is het filter?
C. Om te beginnen, indien er een beeld moet zijn, het juistere beeld,
zoals het juistere woord van Flaubert. Dus niet alleen vakmanschap, maar veel grotere aandacht voor wat het beeld op zichzelf is.
Precisie. Ik vertrouw heel veel op een soort machinerie dat mij
laat detekteren wat juist is en wat niet juist is.
— Laten we een gedicht nemen : een gedicht is een Iraakbaar altaar'. Het staat in Compos mentis. Laten we nu aannemen dat het
gefilterd is. Hoe is dit beeld nu gefilterd?
C. Wel, dat het dus niet bijvoorbeeld zou zijn : het gedicht is `een tabernakel belaagd door de wellust van mijn woord'. Begrijpt u?
Kraakbaar altaar, de aa's; op een groot aantal testjes, die pijlsnel
worden uitgevoerd is dit het enige beeld dat bruikbaar is. Het is de
klank en de betekenis. Een altaar is ook een voorwerp van verering, meer dan wat er in een altaar zit soms. Het is dus niet een
kraakbare god of een kraakbare hostie of een kraakbare kelk, het is
het geornamenteerde ding waar de blikken zich naar toe richten
en waarin men veronderstelt dat een godheid zit. Op een altaar
moet men met treden toegaan, dat is allemaal veel explicieter
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in dat woord dan het zou zijn in een ander.
Het is iets wat me altijd veel plezier doet als iemand anders dat
ontdekt bij mij : Weverbergh, die is bier twee keer geweest, hij had
dat stuk geschreven over Omtrent Deedee en toen pas wou hij verifieren, en dat was een goede methode, en op een bepaald moment
zegt hij tegen mij : de priester of iemand anders, ik weet niet meer,
leunt tegen een kast en daarop staat een porseleinen hengst, en hij
zegt: die hengst staat daar natuurlijk omdat hij daar staat voor
Poseidon die dan stond voor .. .
— Claude.
C. Ja, hij zei dat moet natuurlijk een porseleinen hengst zijn. Nu weet
ik zeker dat toen ik dat schreef, ik niet wist dat die hengst Poseidon
zou zijn, maar ik wist pertinent dat het een porseleinen hengst
moest zijn, het kon niet een aap zijn of een kakatoe. Het is fantastisch als ik dat herken bij iemand anders, daarom vertrouw ik op
die machinerie. Nou goed, als ik er niet op vertrouwde zou ik niet
schrijven. Maar ik bedoel, ik heb er een blind vertrouwen in. Vaak
zit je er naast, maar vaak is het niets anders dan winst, dat kan
niet anders. je kunt niet anders schrijven. Dat van die hengst, dat
heeft veel indruk op me gemaakt.
— Dit soort dingen zou door critici veel meer gedaan moeten worden.
C. Ja, desnoods op het ridicule af. Ik bedoel ridicuul in de zin van .. .
men heeft natuurlijk altijd een maniakkerij, enfin . . . maar ik ben
honderd procent voor. Hoewel ik het dus meestal niet lees, althans
niet helemaal lees, ik wil het alleen maar over mezelf lezen waarschijnlijk.
— Nu iets wat me opgevallen is : een van de sleutelwoorden in uw
werk is het woord `klem'. Dat komt in elke bundel in elk geval
enige keren voor, hebt u daar enig kommentaar op?
C. Een klemwoord bestaat, en dat betekent eh, enfin als ik het in een
woordenboek zou naslaan, wat zou er ongeveer staan?
— Nou, ik weet het niet eens, Ilemteken' bestaat, accent.
Maar u zegt ook bijvoorbeeld : de klem van een huis.
C. Ja, het is om het pompeus to zeggen de menselijke staat (menselijke
staat is overdreven) en de klem die op ons genet wordt. Door het
veelvuldig gebruik van het woord wil ik waarschijnlijk het feit
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minimiseren. Ik wil niet vrij zijn, mentaal, ik kan niet vrij zijn, maar
ik wil zo veel mogelijk klemmen onderzoeken. Zoals het konijn al
zijn hokken onderzoekt. Daarom denk ik dat ik zoveel klemmen gebruik. 'Licht' bijvoorbeeld is een woord van Lucebert en van
Andreus. Dat is mij totaal vreemd. Ik weet wel wat licht is, maar
ik zou dat nooit zo veelvuldig kunnen gebruiken. Jets geks was dat
iemand mij sprak over De verwondering, ik geloof dat het Sleutelaar
was, en hij zei: het onvolwassene in je boek .. En toen ging ik heel
brutaal zeggen : staat het woord `onvolwassen' erin? Hij had het
woord wel veertig keer aangestipt, terwijl ik overtuigd was dat ik
het niet gebruikt had. Ik was overtuigd dat ik wel een klimaat van
onvolwassenheid aanbood, maar ik wist niet dat ik het verwoordde. Dus je ziet, na al die versies, dat een heleboel dingen niet
alleen op het ogenblik ontsnappen, maar dat ook de herinnering ze
weg maakt. Klem, ja het gevoel van erfzonde waar je niet aan ontsnapt. Ik zeg niet dat het bij de Hottentotten beter is, maar de
onze is er nu eenmaal.
— Het gevangen zitten in een beperkt aantal mogelijkheden.
C. Ja, en ook de pagina, het gedicht, daar wordt ook iets onder een
stolp gebracht, stolp gebruik ik ook vrij veel. Stolp heeft het voordeel van doorzichtig to zijn, zodat je van buitenuit, de lezer kan
het gedicht zien.
— Ja, maar in een stolp zit altijd een dood ding, terwijl een klem, daar
zit iets levends in.
C. Ja, en dat is gekwetst. Maar stolp, dat evoceert bij mij niet : kaas,
maar iets levends ook, terwijl het niet kan, he? Nee, als ik aan een
stolp denk dan zie ik beelden, Mariabeelden, dat wel.
— Ja, nog weer eens wat uit de `schrijverskeuken'. In hoeverre hebben personen model gestaan voor de figuren die optreden in uw
boeken?
C. Welke figuren bedoelt u?
— Ik heb geen figuren op het oog. Ik vraag : is het in de regel zo dat
figuren die optreden in uw boeken, contrafiguren hebben in onze
werkelijkheid?
C. Het gebeurt. I-let gebeurt vaak. Maar als iemand lang en kaal is,
maak ik hem kort en ros, als het iemand is uit mijn onmiddellijke
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omgeving. Ik wil niet portretteren, want als ik dat zou willen, dan
zouden de akties die in mijn boeken voorkoxnen ongeloofwaardig
zijn.
— Maar laten we nu eens nemen Een braid in de morgen.
C. Dat is literair. Een extensie van De Metsiers. Alleen in de stad gebracht, onvolkomenheid van de vader, overmacht van de moeder,
dat is bijvoorbeeld iets dat ik tegenover mijn moeder lang gehad
heb, maar dat is zo vertrokken, dat is gemeenzaam. Maar diep is
het in het toneelstuk niet. Bij de familie van De Metsiers wel. En die
Bennie, hoe amerikaans hij ook aandoet, die heb ik wel gezien.
Maar de afstand is vrij groot. Ik gebruik wel mensen, maar het is
niet mijn bedoeling om de realiteit van buiten, die ik van nabij
meemaak in een boek te zetten. Wolkers en Van het Reve wel. Dat
het wel eens anders uitdraait bij hun, dat is een andere zaak, maar
mijn bedoeling is het niet. Zij gebruiken hun modellen met veel
meer precisie, zij tekenen naar de natuur, ik niet.
Kunt u zich herinneren die fragmenten die verschenen zijn van
een roman van Van het Reve? In Podium. Erik verklaart de vogeltekenen. Dat vond ik heel mooi.
— Ja, dat slobberen van dat ei, met schaal en al.
C. Ja, en dat kauwen op de kussens in de auto. Daar is nooit een vervolg op gekomen. En dat ontsnapte aan De avonden en Werther
.Wieland, de verbeelding scheen daar veel gekker, veel krankzinniger. Overigens, dat moet u al ondervonden hebben bij andere
schrijvers van uw interviews, als men een boek aan het schrijven is,
en men is niet geinteresseerd om de onmiddellijke realiteit precies
neer te schrijven, dan gebruik je alles wat je ook maar tegenkomt.
Wanneer ik de krant opendoe en ik zie drie regels, dan kan ik dat
meteen overhevelen, dat krijgt een draai en dat komt erin. Het
gebeurt niet zoveel, maar het gebeurt wel.
— U beschouwt dus mensen die u ontmoet als die krant?
C. Ja, en ik reken opnieuw op een filter die waar zal maken of ze erin
Koren of niet. En ik denk dat ik alleen maar overhoud wat erin
past. Dit is die late romantiek, die denkt – omdat je toevallig in die
zes maanden aan een boek bezig bent – dat alles wat je in zal vallen, zich automatisch ordenen zal, naar dat voorwerp dat een boek is.
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— Waarvoor dan die afzondering ook weer instrumenteel is.
C. Dat is een van de redenen. Maar ja, er zijn modellen, alles wat ik
hoor en zie. Dingen die in mijn zeer nabije omgeving gebeuren,
waarvan de devulgatie mensen zou kunnen hinderen of zo, dan
verander ik gewoon het fysieke aspekt of dan doe ik er iets anders
mee.
— Hoe zit het bij De hondsdagen?
C. De hondsdagen is vrij naar de natuur, alhoewel het meisje, het kleine
meisje niet bestaat, het is wel een wensdroom, zoals Andrea in Een
bruid in de morgen en meer symbolisch in De verwondering het boodschappenjongetje. Enfin, een soort klef klembeeld dat nogal gauw
opduikt.
— Hebt u wel Bens gemerkt dat het bepaalde soorten mensen zijn die
in uw boeken terecht komen, hoe verfomfaaid dan ook?
C. Wel, over het algemeen zijn het geen intellektuelen, er komen weinig mensen in mijn boeken voor die zich op een behoorlijke manier
kunnen uitdrukken. Dat is waarom ik ook niet spreken kan met
zo'n machine*). Wat bij Thomas Mann of in karikatuur bij Huxley
of zo voorkomt, komt bij mij nooit voor : de mensen weten niet
waar ze het over hebben, althans kunnen zich niet uitdrukken.
— Nee, maar het is toch zo dat de lezer heel goed weet waar het om
gaat.
C. Dat wel, maar dat is iets anders. Dat is omdat de lezer dan in mijn
positie is. Hier in dit land bijvoorbeeld, in Belgie, kan men zich
niet uitdrukken. Je hoeft maar naar de televisie of naar de radio
te luisteren, of op straat gewoon : dit is een bevolking die niet de
macht heeft over de taal. Ze kunnen niet spreken. Ze kunnen wel
vertellen. In dialekt kunnen ze urenlang vertellen. Maar vraag
een Gentenaar waar de Predikherenlei is bier. Wat je dan te horen
krijgt! Dan zeggen ze: je moet niet ginter gaan, maar wel naar die
straat, maar je neemt die straat niet, maar...
— Dat is bij ons toch ook zo.
C. Nee, in Amsterdam, lijkt me, de Amsterdammer gaat die zinnen
goed zeggen. Hij zal niet, zoals ik vaak doe en zoals iedereen hier
*) De lintspeler.
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vaak doet, een zin beginnen en op de heeft overschakelen naar een
andere zin. Dat heeft, lijkt me, wel aansluiting bij het soort figuren
dat bij mij optreedt. De lezer is zich bewust waar zij heengaan,
maar zijzelf niet. Dat hangt ook samen met mijn gebrek aan formele opvoeding: ik heb ook nooit geleerd om zinnen te vormen als
ik spreek.
— Ik weet niet of dat met opvoeding te maken heeft.
C. Jawel, dat Huxley zo schrijft heeft te maken met dat hij goed opgevoed is en dat hij logica gestudeerd heeft. En dat Faulkner behoort
tot het type waartoe ik zou kunnen behoren, eveneens. Dat is
anders dan Mann, Huxley en zelfs Dostojevski, die larven en lompen van mensen nemen, maar die zich volmaakt kunnen uitdrukken. In de Demonen weten ze precies hoe en waarom, bij mij niet.
Dat komt omdat ik de indruk heb – en dat is bijna meer realistisch
dan Van het Reve – door niets anders dan dit vormeloze omringd
te zijn.
— Gebeurt het u niet dat u door een woord dat u achteloos gebruikt
wordt gedwongen in een bepaalde richting verder te gaan, op
papier?

Natuurlijk, dat gebeurt zeer dikwijls. Maar dat is creatie. Ik bedoel, dat doet beroep op krachten in je die je moet ontdekken. Dat
is het avontuur van het schrijven, daarom schrijfje, om te ontdekken. Maar als u mij vraagt waar is deze weg, dan moet ik kunnen
zeggen deze weg gaat daarop aan; als u mij vraagt welke mensen
hebben model gestaan voor dit of dit, dan moet ik u duidelijk kunnen zeggen waarom die mensen er niet zijn of wel, en dat kan ik
niet. Dat is gewoon het technisch vehikel waardoor oorlogen ontstaan als men het niet beheerst. Het is gewoon de bron van alles en
daarom verwijt ik het mezelf dat ik het ook niet kan, omdat ik er
niet de moeite voor doe of geen training heb . . .
— Nog een klein vraagje: als u van tevoren wist wat u ging schrijven
zou u het dan nog doen?
C. (lacht ) Nee, nee, ik geloof niet dat er een schrijver is die dat zou
doen.
— Ja, er zijn van die mensen die blind worden, die moeten dikteren,
dat wil zeggen dat ze het in hun hoofd moeten hebben.
C.
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C. Maar zouden die ook niet rekenen op de inval van het ogenblik
als ze aan het dikteren zijn?
— Mogelijk wel ja.
C. Ik denk het wel.
Voor mij ligt het plezier en het belang erin dat ik dingen ontdek
die ik van mezelf niet wist, en korrelaties kan neerschrijven waarvan ik tevoren ook niet wist dat ze bestonden.
— Gaat het u dus in laatste instantie of daaromtrent om zelfontdekking?
C. Diet zozeer, maar kombineer het ook met de zucht om een voorwerp te maken, een ding dat dan ook zijn eigen intrinsieke wetjes
heeft, maar waar ik dan in zit, in de klem. Het is klemmen maken.
— Speelt het nog een rol voor u dat het langer blijft bestaan dan uzelf?
C. Ik denk dat ik er onbewust naar verlang. Redelijk niet. Maar ik
denk dat het mij ontsnapt. Harry Mulisch vroeg me een keer, als
je nu je hele leven zou moeten honger lijden en ziek zijn, en je had
niet de minste erkenning, maar je wist dat je het meesterwerk geschreven had . . . en toen zei ik prompt zei ik nee, ik zou het er niet
voor over hebben. Maar ik geloof van wel, maar ik wou het niet
toegeven aan hem, want hij zou het er wel voor over hebben, zegt
hij. Bij hem is het eeuwigheidsbesef en de historie van zeer groot
belang. Hij zit na jaren nog te peuteren aan Archibald Strohalm, dus
dat wijst er wel op. Maar ik denk dat ik er naar toe groei. Dat heeft
ook te maken met dat zelfontdekken, ik wil preciezer zijn, preciezere dingen te weten komen.
— De grote lijnen zijn ongeveer ingevuld?
C. Misschien. Daarom zou ik – nu weet ik het – die parodies en die
herschrijvingen onder pseudoniem willen. Omdat ik dat dan als
van iemand anders bijna zou kunnen beschouwen. Als ik zeg dat
ik diverse terreinen zou willen betreden, dan wil ik nu diverse
terreinen betreden alsof ze niet van mij zijn. Het zijn kinderachtige spelletjes, maar het helpt allemaal. Alles helpt. Maar ik geloof dat ik minder flaters zal begaan. Flaters als bijvoorbeeld zo'n
boek over Appel, dat is volgens mij gedateerd tot en met.
— Dat ken ik niet.
C. Gelukkig maar. Dat is iets wat . . . ik heb het geschreven in Ibiza, om
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ervan of to zijn. Het moest heel snel gebeuren. U weet hoe dat
gaat, dan kan het geen week langer meer uitblijven of het manuscript moet ingeleverd worden. Toen duurde het vier jaar voor het
verscheen, en toen ik het herlas, was ik gehorrifieerd, en dan zou
ik een man moeten zijn en zeggen het gaat niet door, maar dan
denk ik : ik ben verantwoordelijk, ik heb het gedaan. Dus, dan
moet het toch maar.
— Ik ga u een overbodige vraag stellen na alles wat we nu gepraat
hebben : de figuren die u hebt beschreven leven die nog wel voor u
nadat ze in het boek zijn opgenomen, ziet u ze nog wel eens? Ik
bedoel niet de mensen die eventueel model hebben gestaan, maar
de mensen in het boek zelf, denkt u wel eens, dit zou Crabbe hebben kunnen zeggen?
C. Nee, omdat het voor mij geen figuren zijn, het zijn in de eerste
plaats boeken waarvoor de figuren met hun psychologische implikaties niet mijn hoofdbekommernis waren. Dus zij zijn er niet.
Zoals de vader vanVan het Reve in De avonden er wel is. Zij zijn er
niet, zijn zijn alleen maar een soort archetypen. Bijvoorbeeld
Claude in Omtrent Deedee en Thomas uit Een bruid in de morgen dat
zijn figuren, zij zijn er niet. Dat ben ik, in haatvorm of in wensdroomvorm, en dan de moeder is ook weer een ander type, wat ik
dan, of ik wil of niet, op zie doemen, maar het heeft geen bepaalde
consistentie. Omtrent Deedee is mijn meest realistische boek, althans
realistisch in de zin waar wij het over hebben. Omdat dat vrijwel
volgt wat ik meegemaakt heb. Ik heb veel achtergronden ingevuld
die er niet waren, maar de story is . . . ik was erbij.
— Maar u speelde geen rol in de geschiedenis?
C. Nee, en die figuren, daarvan weet ik wie bij wat hoort.
— Dus daar waar veel ontlening uit onze werkelijkheid heeft plaatsgevonden, daar herinnert u zich ook nog de figuren?
C. Ja, maar de leraar uit De verwondering bijvoorbeeld die zie ik niet,
ik heb nog nooit zo'n leraar ontmoet. Die leraar is gemaakt van
twee leraars die ik gehad heb, is gemaakt van een groot gedeelte
van mij, van bedenksels ook. Maar hij is er niet. Ik zal nooit op
straat iemand tegenkomen waarvan ik denk, ja, zo ziet hij eruit.
Overigens, een van de eerste beelden die ik van dat boek had, was
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de man die een gil gaf op het einde, die een gil gaf op de dijk.
Dat was een van mijn allereerste images. Iemand moest dat doen,
en de weg die daar naartoe leidt is er niet een van karakter of omstandigheden, hij kon die gil net zo goed in het begin gegeven
hebben, of in het midden. Het is geen psychologische lijn die daartoe dwingt. Daarom zie ik ze ook niet, die figuren. Ik vraag me of
of W. F. Hermans ze ziet.
— Het zou kunnen, want bij het schrijven zegt hij dus dat hij alles
als een film ziet gebeuren.
C. Dat is iets anders. Ik heb ook een zeer duidelijke voorstelling van
wat ik beschrijf. Als ze in de tuin lopen in De verwondering, dan zie
ik dat ook gebeuren. Maar dat is iets anders dan ze uit de realiteit
tevoorschijn halen, of ze helemaal onafhankelijk van het boek te
kunnen zien ontstaan.
— De namen van uw figuren, hoe komt u daaraan?
C. Welke namen allemaal? Crabbe is iets wat te maken heeft met
krab natuurlijk, wat mij altijd ... ik kan niet weten waarom die ...
nee. De leraar beet De Rijckel, Victor de Rijckel, hij heeft een voornaam nog. En dat is een graveur, een graveur van manieristische
prenten. In de achttiende eeuw, een nederlander. Dit staat niet in
mijn boek. Citeer nog eens wat namen.
— De familie Heylen.
C. Nee, dat herinner ik me niet meer. Heylen is een boerennaam. Er
is een beeldhouwer in Diest, een boerenjongen en die heette
Heylen, het heeft niets te maken met heilig of zo. Vallen de namen
op door hun . . . is het zoals bij Bordewijk? Ik schrijf namen op.
Als ik een idee heb van een man of van een figuur, dan schrijf ik
meteen een aantal namen op. 0p een los papiertje. Ik heb hiernaast
nog een heleboel papieren, waar ik in het kort konstrukties op
maak. Bijvoorbeeld als ik een of ander incident gebruik, dat ik
goed onthou dat het op pagina 220 moet terugkomen. Anders is
het niet te doen, je kunt het niet onthouden. Maar nu, sedert mijn
laatste orde, gebeurt het allemaal in deze cahiers. Van het toneelstuk dat ik nu wil schrijven, is het allemaal onderverdeeld, dat is
ook omdat er een studie bij tepas komt over de middeleeuwen.
Maar er zijn ook pagina's waar ik alles noteer wat me te binnen
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schiet. In De verwondering zijn er vrij veel kruisingen. In Omtrent
Deedee ook, u hebt het kunnen lezen van Weverbergh, als Claude
zijn extase krijgt, is het bijna dezelfde zin als wanneer ze de
priester ziet. En de zin is de letterlijke vertaling van een uittreksel
uit een visioen van Teresa van Avila. Dat schreef ik eerst, althans
ik schreef drie of vier woorden, herinner ik me, en toen dacht ik:
dat ken ik, en toen heb ik het nagekeken bij Teresa van Avila.
Toen heb ik de drie letterlijke zinnen gebruikt. Helemaal identiek,
Dat zijn binnenpretjes. (lacht). Dat ziet niemand.
Namen, ik schrijf namen op. Ik denk dat dat komt omdat wat me
al jaren geintrigeerd heeft, dat zijn die notaboeken van Henry
James. Die heb ik tien of twaalf jaar geleden gekocht, dat was een
heel duur boek, ik herinner me heel goed het moment, want toen
heb ik dat allemaal na mekaar gelezen, daar was ik zeer onder de
indruk van, en hij doet dat ook, al die namen. En dat heb ik overgenomen, het stimuleert. Maar dit is gewoon theekransenpraat.
Ik heb een grote fout gemaakt in De koele minnaar door dat meisje
Jia te noemen en dat te schrijven met een J. Het had moeten zijn
met een G. De J bestaat niet in het italiaans. Ik kan me voorstellen dat iemand dat in een volgende druk onmiddellijk verbetert.
Ik denk er niet aan. Dat is raar, opnieuw dat verantwoordelijkheidsgevoel, misplaatst waarschijnlijk, dat ik die fout gemaakt
heb, dus, sta dan maar in je hemd. Je hebt hem gemaakt.
— Er is alleen een bepaalde periode waarin je veranderingen kunt
aanbrengen en dan is het afgelopen.
C. Ja, dat is de breuk. Met de drukproeven is het afgelopen. Want ik
verwacht nu bijvoorbeeld alles van de drukproeven van – er
komt een grote verzamelbundel uit, alles wat ik meen te moeten
bewaren van mijn gedichten. En ik heb het hele pak van wat ik
meen te moeten bewaren zo naar de Bij gestuurd, maar ik ben van
plan die drukproeven grondig te bewerken. Want met poezie is dat
anders, als ik nu die verzamelbundel maak, dat wil ik ook de vroegere dingen herzien. Omdat het, ja omdat het misschien meer
dan de rest voorwerpjes zijn. Waar je nog iets aan kunt doen.
Waar een snelle techniek iets aan kan veranderen, zonder het geheel opnieuw in Frage te brengen. En waar je dus dissonanten
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kunt wegwerken.
— 0, dus dat maakt wel verschil met toneelstukken en zo, neem
ik aan.
C. Ja, Ton Lutz is te eerbiedig tegenover mijn tekst. Hij zou meer
moeten optreden. Toneel verander je onder de druk van praktische omstandigheden.
— Op een gegeven moment is het gespeeld, het heeft een aantal opvoeringen gehad. Kun je daarna nog weer gaan veranderen?
C. Je kunt, als een stuk het goed heeft gedaan in Nederland, en je
denkt niet dat het het goed zal doen in Frankrijk of in Italie, dan
zou je kunnen, omdat toneelstukken bestaan uit trucs en foefjes,
je zou het kunnen adapteren. Dat zou mij helemaal niet hinderen. Een toneelstuk meer dan iets anders is een kwestie van vraag
en aanbod bijna. Daar mag je niet literair scrupuleus in zijn geloof ik.
— Nee, het moet gehoorzamen aan een heel andere funktie. En dan
praat ik helemaal niet over het bekken, want dat is het meest eenvoudige .. .
C. Dat is overigens nonsens. Dat bepaalde teksten kunnen bekken en
en andere niet. Wie overigens zeer streng is, is Beckett. Niet alleen
de tekst, maar ook de intonatie en zo.
— Het verlengstuk daarvan zou zijn leesaanwijzingen bij poezie :
hier moet een komma gelezen worden en daar moet de stem omhoog. Gelooft u dat de manier van hardop lezen essentieel is voor
uw poezie?
C. Nee, men moet, althans men moet . . . men moet helemaal niets,
maar ikzelf lees nooit hardop, maar dat is omdat ik het hardop
lezen van andere dingen ook niet kan verdragen. Lucebert, die leest
voortreffelijk voor, die maakt er een hele show van met uithalen
en zo. En dat is iets wat mij totaal vreemd is.
Nu weet ik nog iets in verband met de namen, Bea in De hondsdagen
was Beatrice, zoals van Dante. De geliefde waarbij je geen vleselijk
kontakt kon hebben.
Ik ben nog geirriteerd dat ik niet meer over die namen kan vertellen, omdat ze mij niet te binnen schieten. In zoverre kunt u zien
dat er helemaal geen figuren zijn. Maar ik heb geheugen voor
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films, voor akteurs. Dat weet ik wel, op een griezelige manier, en
waar ik ook sterk in ben, dat is in namen . . . ken je dat spelletje
van, eh, je zegt Napoleon, dan moet ik een naam zeggen die begint met de laatste letter, dus ook met een N. Kent u dat spelletje?
Wij doen het met algemene historische namen, daar ben ik een
crack in. Dat is ontstellend van oppervlakkigheid.
— Dus als het voor dit doel gebruikt wordt, hebt u ze wel paraat, de
namen, en voor een ander doel hebt u ze niet paraat.
C. Nee, maar dat zijn namen die behoren tot de geschiedenis, en dat
is niet mijn afdeling. En ik denk dat het komt uit een onderdrukte
zucht om . . . opnieuw die opvoeding. De autodidakt die wat er
allemaal gebeurd is wil opvangen. En de creatie is iets anders, de
namen moeten passen in iets wat daar gebeurt. Dat andere dat is
die onderdrukte afgunst op mensen die het op een natuurlijke
manier geleerd hebben op school. Denk ik. Maar goed, filmspelers in obscure westerns die kan ik onthouden .. .
Zitten alle goeie Nederlandse essayisten in Merlyn? Kees Fens publiceert daar ook in? Hij heeft een enorme Hater begaan bij Omtrent
Deedee, hij beweerde dat Deedee de broer was.
— Die fout hebben er meer begaan.
C. Nadat zijn recensie verschenen was zeker twintig, en voor die tijd
niet. Dat kan ik kontroleren aan die persknipseldienst. Men leest
gewoon af. Men kijkt wat Fens schrijft en dan past men het een
beetje aan. 1k sta natuurlijk dicht bij dit boek, en misschien trek ik
het me to zeer aan, maar toch is dit iets wat helemaal niet mag.
Een van de beweegredenen van dit boek is, dat de pastoor niet
bij de familie hoort. Dat er een familie is en dat hij als een soort
katalisator optreedt.
— Ik vind het, moet ik zeggen, niet zo vreemd, je kunt het nl. van
de andere kant komend ook beredeneren, en zeggen, hij is wel
familielid, maar hij is ook pastoor, en dat maakt hem tot de buitenstaander.
C. (afwezig ) Ja, dat zou kunnen.
Ik heb net iets afgrijselijks gepleegd, nl. een boekje over Louis
Paul Boon. Ik schrijf nooit essays, dat kan ik niet, zoals ik ook
nooit voordrachten of lezingen geef. Maar van het Ministerie van
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Onderwijs hier in Belgie hadden ze me gevraagd om zo'n brochure te schrijven, zoals er zijn over allerlei schrijvers, dat zijn
vriendelijke hommages over het algemeen. Het is zo'n reeks,
Manteau geeft het uit. Dat gaat dan naar de scholen en zo. Toen
ben ik daaraan gaan zitten, maar ik heb daar geen hersenen voor.
Het is een totaal ander complex van hersenen dan die ik gebruik,
dus heb ik het op anekdotische manier gedaan, alles wat uw tijdschrift haat, verteld over zijn leven en zo, precies wat ik nooit over
mezeif zou willen geschreven zien.
— 0, maar ik ben dol op anekdotes.
C. Ja, maar daar staan er weer te weinig van in. Dat kan ik me ook
goed inbeelden, nl. een boek vol anekdotes, over Balzac bijvoorbeeld, dat is verrukkelijke lektuur. Maar daarvoor ken ik Boon
niet goed genoeg. Enfin, ik wou het toch , behoorlijk doen en het is
een katastrofe geworden. Hij is een zeer groot schrijver, vind ik.
Hij mist natuurlijk een aantal dingen, maar ieder groot schrijver
mist dingen. Ik geloof dat ik tekort geschoten ben in dat boekje
over hem uit gebrek aan klinische aandacht. Dat ik me te zeer heb
laten verleiden door de sympathie die ik had voor hem. Ik had het
niet moeten doen eigenlijk, natuurlijk niet. Als je het niet kan moet
je het niet doen, heel simpel. Waarschijnlijk verwachtte hij van mij
dat het boekje niet met de klinische aandacht van Merlyn zou geschreven zijn. Want hij is veel gevoeliger aan blijken van sympathie dan aan ontleding.
— Dat weet ik, dat heb ik wel gemerkt toen ik hem interviewde. Dat
ging heel moeilijk, juist om dit punt. Weliswaar kom ik naar hem
toe omdat ik zijn werk erg waardeer, hem ken ik dus niet, maar
de botsing kon achteraf bezien niet uitblijven.
C. Hij heeft een enorm wantrouwen, maar ze hebben hem gedurende
zijn bestaan al een groot aantal keren zo enorm eh ...genegerd.
De laatste teleurstelling die ik heb opgelopen, dat was, als het u
interesseert, men zou hier in Gent een theatergezelschap oprichten; het Nationaal Toneel van Belgie heeft een vertakking in Antwerpen en een in Brussel. Er zijn maar twee beroepsgezelschappen
hier in Vlaanderen. Veel amateurtoneel. En men vond bij het
Ministerie dat het nodig was dat er hier in Gent ook een derde
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vertakking kwam. En ik had me kandidaat gesteld om daar
direkteur van te worden. Dat had ik graag willen doen. Omdat ik
voor een tijdje, laten we zeggen voor twee of drie jaar zou willen
ontsnappen van achter deze tafel hier. Ik wou een keer iets, een
beetje zoals Het teken van de hamster, ik wou niet iets hermetisch, ik
wou iets publieks doen. Enfin, een aantal dingen. De minister, van
Elslander, voelde er heel veel voor. Hij is katholiek, een militante
katholiek, maar met een passie voor toned, geloof ik, hij had daar
enkele miljoenen voor uitgetrokken van het budget van onderwijs
en schone kunsten. En toen alles in kannen en kruiken was hebben
de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen besloten dat ze niet
inzagen dat er een toneel moest zijn in Gent. Dus het hoefde niet.
Dat was een enorme teleurstelling voor me. Een stad van 250.000
mensen zoals Gent, acht het niet nodig dat er een theater komt.
Terwijl die miljoenen er liggen. Zot he? Dat zou nu bijvoorbeeld in
Nederland niet kunnen, ik geloof dat je dan toch wel een bepaald
protest zou horen van mensen en hier reageert niemand, men
vindt dat ook normaal. Wat moeten we met een theater, we hebben toch de televisie en de watersportbaan en de Gantoise voetbalclub?
Ik had het allemaal een beetje bestudeerd, ik had vreemde dingen
bedacht, althans vreemde dingen... ik ben exhibitionist genoeg
om te weten dat ik het niet te avantgardistisch moest maken. Maar
ik had de mensen wel naar het theater kunnen lokken. Dat zou
plezierig geweest zijn.
13 juni 1964
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Gerard Kornelis van het Reve, geboren in 1923 te Amsterdam waar hij enige
jaren het Vossiusgymnasium bezocht. Debuteerde als Simon met De ondergang van de familie Boslowits in het tijdschrift Criterium. Hij publiceerde De avonden (1947) waarvoor, hij de Reina Prinsen Geerligsprijs verwierf, De laatste jaren van mijn grootvader en Werther
Nieland (1949) in De Vrije Bladen).
Na de weigering van staatssecretaris Gals om Van het Reve de reisbeurs toe
te kennen die de adviescommissie hem toegedacht had voor zijn novelle
Melancholia, besloot deze Nederland te verlaten en legde hij zich op de
studie van het Engels toe. In 1956 publiceerde hij The Acrobat And
Other Stories. In 1961 volgden Tien vrolijke verhalen. In 1962 verscheen zijn in opdracht van de gemeente Amsterdam geschreven toneelstuk
Commissaris Fennedy dat ook opgevoerd nerd, en in 1963 de vertaling
van zijn

The Acrobat And Other Stories

door Hanny Michaelis:

Vier Wintervertellingen. Van zijn toneelvertalingen verschenen o.a.
vertaling van Harold Pinter' s The Caretaker)
De huisbewaarder (1961,
en Wie is er bang voor Virginia Woolf? (1964, vertaling van Edward
Albee' s Who's Afraid Of Virginia Woolf?). In 1963 verscheen Op weg
naar het einde, een verzameling reisbrieven.
Gerard Kornelis van het Reve is redacteur van het tijdschrift Tirade en
woont voornamelijk te Greonterp (gem. Wonseradeel) in Friesland.

Gerard Kornelis van het Reve

R. Hugo Claus, als ze van hem toestemming willen hebben voor het
gebruiken van een tekst, voor het theater of de radio of televisie,
dan geeft hij eerst gewoon niet thuis en twee en een halve dag voor
de uitzending, dan dikteert hij zus of zoveel, en dan moeten ze wel,
gelijk heeft hij.
— Hij vertelde ook hoe het gegaan was met zijn eerste boek, De
Metsiers, dat had hij in opdracht geschreven en toen zijn opdrachtgever het niet wou accepteren heeft hij het ingezonden voor de
Leo J. Krijnprijs en die heeft hij gekregen en toen wou Manteau
het wel uitgeven. Hij heeft dus een kontrakt gemaakt met Manteau,
daar stond in dat hij een royalty zou krijgen van nou ja noem maar
wat 21/2 % of zo na 3000 exemplaren, dus de eerste drieduizend
exemplaren daar kreeg hij niks over. Hij had immers al een prijs
gehad? En tevens moest hij zijn eerstvolgende acht boeken aan
haar aanbieden op dezelfde voorwaarden.
R. Godverdomme.
— Zulke verhalen boor je nogal eens uit Belgie.
R. Jezus Christus.
— Enfin, dat eerste boek dat gaat goed, en hij komt met zijn tweede
boek aan, De hondsdagen, en hij zegt, mevrouw Manteau, dat eerste

kontrakt dat is natuurlijk dwaasheid. De Metsiers is goed gegaan,
het risico is verminderd, ik wil nu toch wel wat meer geld zien.
Het spijt me, zegt ze, maar we hebben een kontrakt. Claus
probeert een nieuw kontrakt to krijgen, maar ze blijft bikkelhard.
En toen heeft hij gezegd, dan spijt het mij ook, maar dan ga ik
procederen, want u hebt dat kontrakt met mij gesloten indertijd,
en niet met mijn ouders, en ik was minderjarig en dus is dit kontrakt aantastbaar. Dag mevrouw Manteau.
R. Jezus Christus, hij had nog gelijk ook. Kijk, dat je uit literaire
overwegingen of voor je fonds iets waar geen geld in zit tegen heel
lage kondities voor iemand drukt, goed, maar dat je dan nog
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zoiets . . . maar ook zo dom he, dat zo'n uitgever niet begrijpt dat
iemand zich daaraan gaat ontworstelen, dat hij dat eenvoudig
niet blijft dulden. En toen heeft ze de zaak verloren? Is het een
proces geworden?
— Nee, want ze zag wel dat ze daar niets uit kon halen.
R. Waarom heeft die stomme trut dan niet gezegd, goed ik wil wel
een nieuw kontrakt maken. Maar is het daar nog helemaal de
sfeer dat een schrijver helemaal niks verdient? Dan is in Nederland
het klimaat toch wel iets gunstiger geworden. Het is toch ook
veelal de schuld van ( gemiata.v ) , dag schatje, kom maar op schoot,
van de auteurs die altijd zo achterlijk zijn.
...._ Ja, ik vind wat die schrijversaktie betreft, dat eigenlijk de richting
verkeerd was. Van de overheid geld lospeuteren is ook best, maar
laat ze primair maar eens de uitgevers te grazen nemen.
R. Ja, het moet in allerlei richtingen; er is een kentering aan de
gang, maar een goeie organisatie en een vakbond is er nog niet.
Komt misschien wel op den duur, maar de meeste schrijvers
vinden het schrijverschap in de eerste plaats een distinktie, pas
in de tweede plaats een bron van inkomsten. En dat is nog steeds
die nasleep van de romantiek, waarbij men iemand die zijn
artistieke arbeid met inkomsten verbindt, als een minderwaardig
sujet beschouwt.
— Maar er zit ook schaamtegevoel bij, de schaamte dat je schrijver
bent.

R. Ja, het is de grote moeilijkheid om dat, nog niet eens zozeer maatschappelijk, maar menselijk te plaatsen: wat is schrijven nou
precies voor aktiviteit, waarom doe ik dat nou precies? Dan is het
altijd : ik weet het niet, of: ik rotzooi maar wat aan, of: ik doe iets
hoogs en moois waar ik niemand wat van kan vertellen, want het
is zo moeilijk. En niet gewoon : ik probeer vlijtig te werken en mijn
tijd goed in te delen en het voor grof geld te verkopen. Wat een
gezond standpunt is, hoor.
— In dat interview met Gorre Mooses heb je het over de moeite
waarmee je iets maakt. Het herschrijven en het vastlopen en het
dan tenslotte weer een uitweg vinden. Hoe gaat dat nou? Is dat
sindsdien veranderd?
152

R. Nee, ik geloof dat in principe in iemands hele leven aan iemands
werkmethode, aan iemands manier van scheppen en iets maken
nooit iets verandert, al denkt hij van wel. Die reisbrieven bijvoorbeeld : daarvan dacht ik, dat ze sterk uit elkaar vielen in
allerlei genres, dat ze zo heterogeen waren dat ze nooit bij elkaar
konden. Als je ze goed leest dan merk je dat die brieven eigenlijk
Been kwart graad van elkaar verschillen, dat het over hetzelfde
gaat, behalve dat je kunt zeggen dat die Brief uit schrijversland een
iets geforceerder, een iets rationeler, een iets nuchterder toets heeft,
maar toch wordt dat weer gekompenseerd door de krankzinnigste uitbarstingen. Dus alles blijft hetzelfde. Maar daar komt bij,
in de loop der jaren, dat je ouder wordt, dat je wat kalmeert, dat
je ook wat ervaring krijgt, dat je bepaalde wetmatigheden zich
ziet voltrekken, dat je dus weet . als ik dit doe, dan gebeurt er dat.
Dat, als er in het midden van een aquarium een glazen plaat wordt
gezet, dat dan na dertig keer de karper niet meer naar de andere
kant van het aquarium op een andere vis afvliegt; dat je dus weet :
zus en zo moet ik werken.
— Heb je daar een voorbeeld van?
R. Ik bedoel dat ik nu in een paar weken iets kan maken, in plaats
van vroeger in een paar maanden. Maar nog wel steeds die
geweldige schijnbare verspilling.
— Je hebt het dus niet over het literaire effekt nu, maar over de

techniek van het schrijven.
R. De techniek ja, van het moment dat je bedenkt dat je het moet
opschrijven tot het moment dat je het uit handen geeft en het
gezet gaat worden. Maar ik bedoel, die karaktereigenschappen,
die manier van werken, die berust op je hele visie, op jezelf, op de
maatschappij, op het artistieke proces; dat verandert dus wel niet,
maar er wordt als het ware een bedding uitgeslepen waardoor
zelfs dat moeizame proces niet meer op zijn allermoeizaamst wordt
gedaan.
— Dat heeft dus niet to maken met het genre dat je kiest, novelle of
roman of verhaal ,of reisbrief, maar dat geldt voor alles?
R. Je verandert toch niet? Je bent toch geboren zoals je bent, en je
geraakt onder bepaalde omstandigheden, het loopt je mee of het
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loopt je tegen, je hebt geluk of je hebt geen geluk, maar in principe
is het helemaal toch een modulatie van je aanleg en karakter.
— Zie jij jezelf meer als romancier of meer als novelleschrijver?
Daar is een groot verschil tussen.
R. Nou ja, verschil?
— Het verschil wordt vaak zo omschreven, dat de romancier die
maakt twee, drie, vier versies, maar schrijft vrij makkelijk, terwijl
de korte-verhalenschrijver die zit eindeloos te herschrijven en te
wurmen en te schrappen en om te werken.
R. 0. Nou ja, dat is het eigenlijk niet. Je kunt natuurlijk wel zeggen
dat hoe korter het werk, hoe genadelozer de eisen, dat is natuurlijk
wel waar. Neem maar een gedicht : als een paar regels in een gedicht niet deugen, dan is het gedicht ook niet goed meer. Maar
een grote roman met een zwak hoofdstuk, dat is niet zo vreselijk.
In een novelle van dertig, veertig pagina's, daar kunnen ook een
paar slechte pagina's de novelle bijna onleesbaar maken. Maar
wat ik precies ben voor genre schrijver, dat weet ik nog niet. Dat
weet ik echt niet. Ik geloof niet dat ik een romancier ben. Ik kan
me dat haast niet voorstellen, omdat ik bijna niet tot objektiveren
in staat ben. Hoezeer ik dat ook probeer. In artikelen, in betogen,
hoe exact ik ook ben, op vergaderingen de zaak uiteen zetten en zeggen luister eens, zo is het of zo en zo, en we moeten van die en die
werkelijkheid uitgaan; op mijn manier ben ik dus wel geweldig
exact, maar mijn hele manier van denken en beschouwen is zo
subjektief, zo mythisch, zo manisch, zo vervreemd van enige
tastbare werkelijkheid geloof ik, dat ik eigenlijk wel de adem heb
van een romanschrijver, maar niet die objektieve of kwasi objektieve aanpak.
— Maar je techniek is wel het objektiveren van al die subjektieve
belevingen.
R. Ja, kwasi objektieve voorstellingen maken, die de geldigheid
krijgen, op het eerste gezicht, van iets objektiefs; dat komt alleen
maar omdat ik als het ware de mensen met een moker op het
hoofd sla, zodat ze alleen maar kunnen knikken en zeggen ja, het
is zo; dat is gewoon het effekt van het schrijverschap, maar wat er
staat is krankzinnig, dat is nog nooit bewezen of vertoond, dat is
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waanzin. Slaande waanzin.
— flet wordt door jou bij elkaar gehouden.
R. Ja, maar wat is een roman. Een roman is tegenwoordig, zeker
wat de reuzenpocket betreft, alles wat boven de vierenzeventig
twaalfpunts pagina's uitgaat, dat is een roman.
— Nou goed, laten we dan gewoon zeggen korter werk en langer
werk.
R. Ja, langer werk kan ik wel maken, maar als je nou neemt Voyage
au bout de la nuit. Ik merk meer en meer dat die man, Celine, mij
sterk beinvloed heeft, ik heb altijd die man enorm bewonderd. En
je merkt dat toch ook wel vaak, die bizarre gedachtensprongen en
uitroepen, dat is naar de lengte een roman, maar dat is een
vreemd . . . er is alleen maar een bouw die er op den duur als het
ware door de natuur ingekomen is. Een soort natuurlijke kristalvorming. Maar een voorgenomen bouw is er niet te ontdekken.
Ja,
Celine verschilt natuurlijk wel van jou in het nieuwe woorden
—
maken. Terwijl jij de conventionele taal gebruikt, zelfs iets wat
men dan noemt de stadhuistaal.
R. Het archaiserende. Nou ja, laten we zeggen het beschouwende
langere werk dat bestaat uit autobiografische herinneringen, uit
woest gekanker op alles en nog wat, plotselinge invallen, plotseling
weer zeer sterk geobjektiveerde beschrijvingen van de lotgevallen
van allerlei mensen, dat hele mengsel, dat is eigenlijk de laatste
dertig, veertig jaar sterk de mode geweest, hoewel de roman helemaal niet dood is nog. Laten we zeggen dus Celine, Du Perron tot
op zekere hoogte, de traditie gaat nog veel verder terug, Multatuli
bijvoorbeeld, het is nog een vrij jonge europese traditie. Ik weet
niet wat ik precies ben, maar ik denk dat ik niet moet proberen
een verhaal te schrijven, dat de ervaringen van andere mensen
behelst, of een historisch gegeven, of wat ook, want daar kom ik
helemaal geen wijs uit, daar begrijp ik niets van.
Ja,
maar je schrijft natuurlijk wel dingen die je zelf gehoord hebt
—
over anderen, bijvoorbeeld die beer Phal, daarvan vertel je dat hij
zich kapot geschrokken is van die man met dat waterhoofd en die
kleine extremiteiten, die daar achter dat bureau zit, dat is een
verhaal dat ik ook uit de mond van Melle heb gehoord en dat
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voorrecht zal jij ook gesmaakt hebben, dat is tegelijk daardoor ook
weer een ervaring van jou geworden. Maar waar ligt de grens nou?
R. Dat weet ik niet, ik kan alleen maar schrijven als een soort
wanhoopsdaad eigenlijk.
— Wat is schrijven voor jou? Laten we het wat nader bepalen. Weet
jij van tevoren wat je gaat beginnen met schrijven? Welke kant je
opgaat of de entourage, wat weet je precies? Of heb je alleen maar
een Ahnung van het moet die kant uit maar het zou best nog weer
een draai kunnen nemen, of weet je heel precies daar en daar, en
daar been?
R. Nee, ik weet nooit lets. Het gaat helemaal anders, maar niet vlotweg. Er zijn van die aardige dames en heren die zeggen: het gaat
zo mooi met schrijven, ik begin, maar het wordt heel anders, maar
ook heel mooi.
— Je hebt gesproken, in dat interview, over een driedeling die je
altijd maakt, dat is een jaar of vijf geleden en je zegt dat die driedeling in ieder geval geldt voor het werk van daarvoor, dat moet
dus bijvoorbeeld in De avonden zitten, die driedeling. Je maakt een
schema, zeg je .. .
R. Dat doe ik niet meer, ik maak geen schema's meer. Ik zit dus te
denken hoe ik beginnen moet en hoe de inzet moet zijn en er zijn
altijd die dingen, die onzinnige dingen, die je niet beschrijven
kunt en die nergens bijhoren, en die ook niet uitgelegd kunnen
worden. Zo dol, zo idioot, ik noem het helemaal onliterair, niet
in te passen, niet verwant met jets, die mij zo kwellen, en die
willen erin, die moeten erin, absoluut, daar is niks aan te doen. En
op een gegeven ogenblik dan denk ik nou dan moet het maar, alle
rotzooi en verkankerd en hier heb je het en nou horen jullie het
precies eens en kom er zelf maar eens uit wijs, vertel mij dat het
dit is wat zin heeft en waar je wat aan hebt, en waar iemand iets
van begrijpen kan. En zo is het en verder kan ik het echt niet
beter uitleggen. En dan staat het er en dan zeggen ze in de kranten
dat het goed is en dan vindt mijn vader het verschrikkelijk en
waanzinnig slecht en dan leest hij in allerlei bladen dat het goed is
en dan vindt hij het schitterend en prachtig. Laten we zeggen die
helemaal niet meer te achterhalen waanzin van de Brief in een fles
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gevonden over

het zinloze feit bijvoorbeeld, dat soort dingen dat een
beetje wegdraaft.
— Een zinloos feit, dat dan toch weer zinvol wordt omdat het in een
verhaal wordt opgenomen. Maar wat ik wel begrijp is, dat in jouw
verhalen de hoofdzaak niet wordt uitgesproken, die is impliciet
aanwezig.
R. Ja, die kan niet uitgesproken worden.
— Laten we zeggen de genegenheid van Frits van Egters wordt
nergens expliciet vermeld, de betrokkenheid. Die word je gewaar
aan reakties van Frits van Egters op zijn ouders, maar er staat
nergens dat dit nou zijn probleem is.
R. Nee, het probleem kun je nooit uiteenzetten. Het wezen van het
schrijverschap is het inzicht van de schrijver, dat dat, waar het om
gaat, nooit te beschrijven is. Dat alle artistieke middelen, dus niet
alleen die van het schrijverschap, maar inzonderheid die van het
schrijverschap, gewoon te kort schieten, en dat het effekt uiteindelijk berust op dat inzicht; als je iemand als Nescio neemt, de
ontroering die hij teweeg brengt, berust op het besef, op een gegeven moment, van zijn onmacht: het zijn altijd die momenten
dat hij een half woord zegt, en zegt: nou ja eh, en wat zeg je er
verder van, die en die is later ook in de handel gegaan. Of als er gezegd wordt die en die werkt nou gewoon op een kantoor en die mag
's middags als het zonnetje schijnt soms een uurtje gaan wandelen
van zijn baas omdat hij Dante vertaald heeft. Daarmee is alles
gezegd, hij duidt verder niets aan, hij heeft helemaal geen hoop,
als hij dat schrijft, dat er daarmee iets overkomt, maar zo is het:
dat gebeurt er met de man die wat gevoelig is en met artistieke
aspiraties die verwerkelijkt kunnen worden en dat is het beste wat hij
hopen mag. Als je dat zegt, hij mag van zijn baas een uur gaan
wandelen omdat hij Dante vertaald heeft, . . . over vijftig jaar is
dat ook nog goed, over honderd jaar ook nog, zolang de wereld
draait is daarmee de zaak aangeduid, eigenlijk.
— Jij schrijft dus in de allereerste plaats voor jezelf.
R. He, wat? Voor mezelf?
— Omdat je zei Nescio, je weet helemaal niet of er wat overkomt.
R. Nee, daar gaat het niet om, hij wil dat wel, dat het overkomt,
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maar hij weet dat als hij meer doet, dat het dan in ieder geval niet
overkomt. Maar het is dat op de drempel blijven staan waardoor
hij dat effekt bereikt. Het is ook wel dat zogeheten understatement,
maar dat heeft vaak iets opzettelijks, bij vele auteurs. Wat het bij
Nescio weer niet heeft.
— Ja, dat kan natuurlijk het railtje van de ironie worden, wat ook
erg gaat vervelen op den duur.
Dus die driedeling, dat heb je nou wel opgeschreven in dat interview, maar daar hou je niet meer zo aan vast. Het is een typische
toneelindeling.
R. Je kunt het wel aantonen in veel mensen hun werk, vooral in iets
langere novelles : het echoeffekt, dat er aan het eind weer terugkomt, waar het mee begonnen is, maar het nieuwe werk van mij
heeft het niet meer, die enkelvoudige struktuur, geloof ik.
— Nee, ik zie ook niet een twee drie hoe je die brieven daarin in kunt
passen, er is altijd wel eenzelfde soort slot. De Grote Droon spreekt,
in die trant .. .
R. Dat eind over Algra is ook mooi.
— Ja dat is ook in die trant, het perspektief verbreedt zich, er wordt
aan de echoknop gedraaid. Algra, de man maakt zich onsterfelijk
belachelijk. En dat terwijl in onze Kamer naar men zegt specialisten zitten, je hebt een landbouwspecialist, een veeteeltspecialist en een kunstspecialist, dat is Algra. Voor zijn club, want
hij doet het elk jaar als de begroting van 0. K. & W. behandeld
wordt, dan staat hij op en heeft zijn zegje over het verval van onze
letterkunde.
R. Amateursexuoloog ook nog.
— Je hebt gesproken over de administratieve moeilijkheden van al
die verschillende versies.
R. Ik probeer het niet te lang allemaal op te stapelen, ik probeer dus
echt wel met zeven, acht versies eruit te komen, snap je. Niet meer
dus drieentwintig. Het worden aardige pakken. Maar toch niet te
gek meer.
— En die heb je allemaal op je schrijftafel liggen?
R. Nee, ik verkoop ze tegenwoordig. Als het klaar is.
— Ja, maar hoe gaat het als het nog niet klaar is?
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R. Ik leg het zo op volgorde dat het op een bepaalde manier toegankelijk is, dat is ook weer routine geworden zo langzamerhand,
ik kan nu weer meteen versie zes altijd vinden, nee dat is niet zo
gek meer. Ik weet nu of ik de laatste of de eerste versie boven moet
leggen, dat weet ik nu allemaal precies, er is een snort . . . een
ander kan er niet uit wijs, maar ik wel, ik kom er wel doorheen.
En weet je, het beroerde is, als het verkocht moet worden, om het
zo te leggen dat het overzichtelijk is, dat iedereen weet dit is toen
gedaan, dat toen, weet je wel. Want het is niet altijd zo gegaan,
dat ik bijvoorbeeld de eerste acht bladzijden aldoor overgeschreven
heb, maar bijvoorbeeld een bladzij is elke keer herschreven, en om
dat zo te doen dat het zonder glossarium of kommentaar of klapper
toch nog overzichtelijk is, want daar hebben die mensen recht op
als ze daar geld voor geven. Ik doe het dan op de ideale wijze die
het minst moeilijk is. Voor hun.
— Heb je zelf voorkeur voor bepaalde dingen die je geschreven hebt?
Wat vind je nou echt zo gaaf mogelijk werk en wat vind je minder?
Herlees je wel eens?
R. Ik moet De avonden nog steeds lezen, dat weet je, ik heb het nooit
na het schrijven en publiceren ooit herlezen. Dat durf ik nog
steeds niet.
— Hoe komt dat?
R. Ik heb wel eens toevallig, half dronken, het opengeslagen en toen
de moed gehad om vier, vijf pagina's te lezen, maar het viel me
enorm mee, ik dacht wat een vaart, het is toch heel kompakt.
Beperkt, maar wel knap. Maar nou, ik vind nog steeds Werther
Nieland heel mooi. En ik vind van de reisbrieven de Brief in een fles
gevonden erg mooi, en . . . nou een paar ervan zijn ook nog wel goed.
En uit de Tien vrolijke verhalen, ach, dat is minder. En eh, van de
stories, van die vier verhalen vind ik zelf Gossamer, nu verschenen
als Herfstdraden, dat vind ik een bijzonder mooi verhaal. Dat vind
ik erg mooi en obsederend en hallucinerend van kompositie ook
helemaal. Dat is typisch, daar kun je wel die zo geeiste drieledige
struktuur in zien. Begin thuis, middenin die tocht, eind weer thuis.
Eind goed, al goed.
— In De avonden heb je een heel precieze beschrijving van Amsterdam
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gegeven en als je namen geeft, geef je niet de namen van Amsterdam, maar geparafraseerde namen, maar op een sleutelmanier.
Het Berens-gymnasium is te herkennen als Vossiusgymnasium en
de namen van de mensen die erin voorkomen zijn ook parafrases,
Spanjaard-Romein, enz., waardoor het dus als het ware het karakter krijgt van een sleutelroman, maar dat is toch niet de bedoeling
geweest?
R. Nee . . .
— Waarom heb je de namen zo dicht bij huis genomen?
R. lim . . . ja, dat weet ik niet. Ik geloof dat dat boek met een volstrekt rationele aanpak toch in een soort trance tot stand gebracht
is. Het is wel, toch, ik geloof dat met alle gebreken en beperkingen
die het heeft, vooral dat ik heb moeten werken met een nog gebrekkig ontwikkelde stijl, dat je gewoon allemaal dingen doet die
een volleerd schrijver niet meer doet. Die herhalingen en die
onhandigheden, als het ware, die overbodigheden . . . maar dat
het het bezeten karakter is wat het zijn kracht gegeven heeft.
Meer dan de techniek ervan, je voelt gewoon die waanzinnige
stuwing erachter. Het is een boek van iemand die nog niet
schrijven kan. Maar dat zie je vaak, dat iemands techniek tekort
geschoten is, maar dat er toch genoeg gedaan is om die noodzaak
dat het neergeschreven werd voelbaar te maken. Waardoor de
lezer vanzelf aanvult wat niet voldoende is, dat is ook een voorwaarde van de artistieke vormgeving; er is een werking van het
kunstwerk naar degene die het ondergaat, maar er is ook omgekeerd een verkeer vanuit de richting van degene die het ondergaan
moet, de lezer, de bekijker van een schilderij, die in dat werk
projekteert. En die daar ook de ruimte voor moet hebben, er
moeten dingen in het midden gelaten zijn, het moet ietwat gebrekkig neergezet worden, opdat die voltooiing uit de lezer kome.
Ik geloof dat dat de kracht en de magie is van het werk van
Hermans bijv., die slordigheid die gedeeltelijk opzet is en gedeeltelijk niet, maar die bijzonder effektief is. Die rare bijna dubbelzinnigheid waarmee bij hem een bijwoord een eind weg kan raken, dat
je niet meer weet of het nou bij het werkwoord of bij het bijvoeglijk
naamwoord hoort, en in beide gevallen maakt het betekenis, jets
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van elkaar afwijkend, niet zoveel. En daar komt een bepaalde
kracht uit.
— Ik geloof dat het toch wel zo is in jouw werk dat altijd een zekere
identifikatie van de schrijver met een van zijn figuren is opgetreden,
de sleutelfiguur, zoals Frits van Egters in De avonden, en, nee het is
niet altijd zo, want in Gossamer bijv. kun je moeilijk aanwijzen of
de schrijver meer in George zit of in zijn moeder, maar niettemin
treedt het zo nu en dan op, en dan blijkt, als je jouw werk tot nu
toe leest, dat verschillende van die figuren dezelfde soms kleine,
maar opvallende, eigenschappen hebben, bijv. Frits van Egters
die mag graag in dingen bijten en Darger wil ook in dingen bijten.
R. Ja, ja. Nou goed, een schrijver mag nog zo vindingrijk zijn, maar
al zijn figuren zijn afsplitsingen van hemzelf, tenminste, ik kan me
dat niet anders voorstellen; ik kan me een karakterbouw voorstellen van een auteur, waarbij hij – werkelijk – figuren zou
scheppen die verder zouden strekken dan zijn eigen persoonlijkheid, maar ik moet het nog zien, ik geloof het niet. floe zou je nou
over iets anders kunnen schrijven dan over jezelf, ik bedoel daarmee, hoe zou je iets kunnen begrijpen dat niet jezelf is, dat lijkt
me onmogelijk.
— Ja, jij haalt ook je eigen ervaringen bij mekaar natuurlijk, een
verhaal van Melle dat begrijp je op een gegeven moment en dat is
daarmee dus een stukje van jouzelf geworden.
R. Ja, maar ik kan dus niet begrijpen wat niet aan mij verwant is. Ik
zou niet kunnen beschrijven gevoelens of hartstochten die ik niet
zelf bezit. Of althans theoretisch zou kunnen bezitten. Er zijn een
aantal dingen die ik gewoon kan delen, die zodra ik ermee kennis
maak als het ware een deel van mezelfworden en andere die ik nog
wel kan billijken en begrijpen, en andere die mij wezensvreemd
blijven, helemaal. En die ik niet eens zou kunnen beschrijven, niet
eens feitelijk. Of met zulk een distantie, met zulk een verachting
dat er toch weer een bepaalde band mee ontstond. Bepaalde
strevingen en hengsterijen van de mensen, dingen die ze najagen
en belangrijk vinden, daar zou ik me niet eens mee bezig kunnen
houden, omdat het niet eens de moeite waard is.
— Ja, er zijn natuurlijk heel sterke autobiografische elementen in
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jouw werk, er is bijna altijd een oudere broer die je dwars zit, een
beetje, met wie je vrij vriendschappelijk omgaat maar die je toch
ook wel jent, dat komt geregeld voor. In Werther Nieland is het dat
hij niet op zijn mandolien wil spelen voor de klub, en dat zit
natuurlijk ook in De avonden waar de oudere broer wel al uit huis is,
maar waar toch een zekere spanningsverhouding mee bestaat.
R. Ik geloof dat bij elke kunstenaar het allemaal maar om een ding
gaat, in het hele werk, en dat ontwikkelt zich van simpel naar
barok, of van barok naar simpel, het wordt klassieker en ingetogener en geserreerder, of het wordt woester en demonischer en manischer, maar het gaat uiteindelijk altijd maar over een ding, zelfs
al denkt men van niet, zelfs al denkt men in het werk van een
auteur een groter variatie te ontdekken. De zusperiode en de zoperiode en dergelijke. Dat zijn maar hele oppervlakkige uiterlijke
verschillen.
— En dat ene ding is?
R. Wat in iemands leven het centrale probleem is, bij de ene gaat het
over niets anders dan bijv. macht of verantwoordelijkheid of

ambitie of nou ja noem maar wat. Bij grote toneelauteurs zie je
het nog veel duidelijker eigenlijk, omdat toneel elementairder is
dan literatuur, bijv. bij Ibsen, allemaal verschrikkelijk verschillend,
maar het is allemaal precies hetzelfde. Het gaat om de problematiek van de enkeling die ontdekt wat volgens zijn geweten juist en
goed is en die op een gegeven moment in konflikt komt met de
maatschappij, en niet alleen met de maatschappij in het algemeen, maar zelfs met de mensen om hem been die hem het allerdierbaarst zijn, hij moet dus alleen staan, hij moet beslissen. Dat
is in alle stukken van Ibsen, het gaat nergens anders over. De onontwarbare, smartelijke verstrengeling van liefde en haat, bij
Albee, het zijn allemaal dezelfde stukken, ze gaan allemaal over
precies hetzelfde. Er is geen enkele variatie in eigenlijk.
— En als je nou jouw primaire problematiek zou moeten beschrijven,
wat zou je dan zeggen?
R. Ja, ik zou zeggen, het gaat over de dood eigenlijk, nergens anders
over. Dat zou ik eigenlijk zeggen. Als tijd, vergankelijkheid, haast
dwang om nog iets vast te leggen, de zucht of het verlangen om
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iets onvergankelijks neer te kunnen leggen.
— Ja, maar dat is dus waarom je schrijft, je drijfveer, maar wat de
inhoud van je werk betreft, dat is heel iets anders, je kunt heel
goed zeggen, ik schrijf om iets duurzaams te maken, wat mezelf
overleeft .. .
R. Nou, nee, dat is onzin, dat is allemaal een fiktie. Ik bedoel, als
iets het wat Langer uithoudt dan jezelf, ach dat is natuurlijk wel
een aardig idee, meer dan dat is het toch niet, he? Want het is
allemaal fiktief, het is allemaal even vergankelijk. Of iets het nou
honderd of tweehonderd jaar uithoudt of twintig jaar, dat maakt
niets uit, uiteindelijk wordt het vernietigd en verdwijnt het en
wordt het vergeten, met de hele aarde en de hele schepping zal
het allemaal eens verdwijnen. Dat heeft geen zin. Nee, je wilt
waarschijnlijk als je iets goeds maakt dat allerintenste effekt
hebben, op dat moment dus bij of in het brandpunt zijn van het
bestaan of hoe het allemaal heet. Ach nee, ik kom meer en meer
tot die negatieve omschrijving, het is een aktiviteit uit het ongerijmde, wat zou ik anders moeten doen in godsnaam. Je kan
gewoon zitten tobben en je eigen gek maken en tenslotte je eigen
ophangen en je kan ook je tobben een beetje in een vorm zetten,
schrijven, er geld voor krijgen, je eigen in leven houden, niet
afhankelijk zijn van andere mensen en onopgemerkt, in onopvallende kledij rondlopen en door iedereen met rust gelaten
worden, dat is prachtig. Met al je zenuwen en al je gevoeligheid.
Want er zijn er tienduizenden en honderdduizenden die zoals ik
rondmarcheren en die leggen zich toevallig niet op het schrijven
toe en kunnen niet schrijven. En dat is een stuk lastiger. Want ze
moeten door anderen in leven gehouden worden of ze moeten
zich schikken op een kantoor.
— Zoals Frits van Egters.
R. Ja, misschien is dat een schrikbeeld dat me voor ogen staat.
— Dat achterhalen van de zin van het leven...
R. Dat is niet te achterhalen, maar om daarover na te denken, ik
bedoel, mij komt het voor, maar ik ben erg onverdraagzaam wat
dat betreft, maar mij komt het voor dat de mens die zich daar niet
mee bezig houdt geen mens is, omdat dat nou het wezen is van
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het hele mens zijn. Die problematische situatie waarin hij zit, dat
hij gewoon passief onderworpen deel van de natuur is en tegelijkertijd aktief, heersend, scheppend deel van de natuur is. Wat men
dus altijd genoemd heeft het goddelijk aspekt van de mens.
— Het gaat er natuurlijk ook wel om om jezelf in de kieren te krijgen.
Jou met jouw eigenschappen in staat te stellen een leven te leiden
in overeenstemming met jouw mogelijkheden.
R. Ach ja, het leven, nou ja, daar is geen zinnig woord over te zeggen,
dat is zo verschrikkelijk individueel.
— Een van de lijnen die er dus in jouw werk zitten is die van de latente homofilie naar de openbare homofilie.
R. Vies woord is dat toch, homofilie, he?
— Wat zeg jij dan?
R. Homoseksualiteit. Ik weet niet, het kan mij niet schelen boor,
maar ik vind altijd, nou ja het is nou gemeengoed geworden, maar
ik vind altijd het woord homofiel voor homoseksueel net zoiets als
israeliet als men bedoelt rotjood. Vind je niet?
— Het is wel op z'n zondags; door de week zeg ik altijd homoseksueel
of flikker enz.
R. Maar, als iemand bepaalde eigenschappen heeft, dan zullen die
eigenschappen wel in zijn werk blijken. Ik weet niet wat me nou
behalve gewone maatschappelijke schijterigheid weerhouden
heeft om het eerder te berde te brengen, ook andere dingen natuurlijk, dat ik een geweldige hekel heb aan goedkope sentimentaliteit. En dat bijna alle auteurs die dat onderwerp behandelen
te kort schieten omdat het allemaal larmoyant en .. .
— . . . liefdevolle benadering van de zieke medemens .. .
R. 0 Jezus Christus. Ja, ziek, ach kom. Flauwe kul. Maar kijk, het
gaat er altijd om, niet of je daarover schrijft, maar of het de
moeite waard is, ik bedoel of in een bepaalde bijzondere toegespitste problematiek zich de algemene menselijke problematiek
weerspiegelt. Is dat het geval, dan is het leesbaar. Is dat niet het
geval, dan is het niet leesbaar. Wat iemand nastreeft, en zijn kopzorg, dat moet aan mij appelleren, anders is het voor mij niet te
lezen, maar als ik Lolita lees, dan deelt zich die heimweeachtige,
wonderlijke bizarre geilheid van die man voor kleine meisjes van
164

ongeveer elf, elf en een half, aan mij mee, die wordt op mij overgedragen, terwijl het me heel vreemd is hoor, ik ben al niet zo
geweldig woest op vrouwen, maar kleine nog net niet geslachtsrijpe meisjes, dat zegt mij nou net helemaal niets. Dat ligt mij wel
het verste weg, maar als ik dat lees dan begint alles te gloeien in
me, niet dat ik nou een harde lul krijg, maar : ik ben die man die
beschreven wordt, en dat betekent dat Nabokov een bijzonder
probleem algemeen heeft kunnen maken. Dat is het wezen van het
kunstenaarschap. Zolang je dat niet kunt, moet je met jouw
bijzondere problematiek van de literaire ijsbaan blijven als het
ware. Dat is niks waard. Dat zal de reden zijn geweest, het heeft
ook te maken met dat alles nog zo raar vermengd is als je zo Jong
bent en zo onvolwassen. En als je ambitie, maatschappelijk aanzien, geld, komfort, al die dingen, goed, mooi werk maken, weet
je wel, beroemd zijn, al dan niet met maatschappelijk aanzien,
maar dan later misschien, maar dat je al die dingen, infantiel en
schooljongensachtig door elkaar mengt. Terwijl je later opeens
merkt, dat het er allemaal niet toe doet, dat het allemaal dwaasheid, ijdelheid is. Dat alles op weg naar de dood is en dat dat het
doel ook van het leven is. Tjonge, tjonge. Wijze woorden.
— Ik zie het wel als het eindpunt, maar niet als het doel: of we er
wezen willen dat is punt twee.
R. Ja, o Christus nog aan toe. Deze kultuur heeft zijn groot tekort, de
kultuur waarin wij leven. Een kultuur die wezenlijk de dood ontkent. Die de dood wegstopt als iets onsmakelijks waar we niet over
praten mogen, als iets obsceens. Als iemand gestorven is weten we
niet wat we met hem doen moeten. Het wassen en in het doodskleed
doen en waken en al die dingen laten we aan anderen over. Dat is
niet gezond.
Ja, ik bedoel met die hele worsteling met nonsens en de illusie : in
jezelf blijft er zo weinig definitiefs over wat je kunt zeggen ergens
over, dat is verschrikkelijk. En je kunt alleen maar gewoon een
paar richtlijnen voor jezelf opstellen. Die niet voor een ander
gelden, waar je een ander niet mee lastig mag vallen, en verder
niks. Ik heb altijd gedacht er is een tijd geweest waarin de drieheid
geloof, hoop en liefde diepe indruk op mij maakte, maar ik dacht
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dat het nu is : moed, arbeid en aanvaarding. De moed om de zinledigheid van het leven onder ogen te zien, om je ermee te verzoenen dat het leven met de rede beschouwd, helemaal geen zin zou
hebben, integendeel, en de dood onder ogen te zien, ook echt als het
einde, weer terugvallen in een eindeloze nacht, de moed daartoe, die
een eerste vereiste is en die geen mens praktisch bereikt en die verband houdt met wat ik noem de ware religiositeit, die eigenlijk niet
bestaat, die je eigenlijk bij geen mens aantreft, behalve bij enkele
mystici, en dan tenslotte is het enige wat je overblijft gewoon te
werken, zonder ook maar de geringste hoop, en te aanvaarden
tenslotte dat wat je maakt nergens blijft. En mocht je beroemd
worden of blijven, gedurende enige honderden jaren, dan zal het
zijn op grond van een totaal verkeerde interpretatie van de
werkelijke bedoeling.
— Ja, dat had ik je dus ook willen vragen, dat succes van Op weg naar
het einde, wat zegt jou dat, ik neem aan dat het je weinig zegt?
R. Het verbaasde me erg. Maar, ach ik heb er niks tegen. Het brengt
geld op.
— Maar het is geen literair succes in jouw ogen. Of wel?
R. Weet ik niet. Wat wel fijn is is dat een aantal mensen die televisieuitzending toen gezien hebben, en die dachten God wat een aardige jongen, we moeten dat boek maar eens kopen, we kopen nooit
een boek, maar laten we nou maar eens niet een plaat van Max
van Praag kopen, maar laten we eens een boek kopen, het is wel
twee gulden duurder, maar ja . . . enfin dan gaan ze naar de boekwinkel en dan zeggen ze, dat boek van die jongen met die bakfiets,
weet u wel, het ging over boeken en zo, die jongen had het geschreven, hoe heette dat ook al weer, u weet wel voor de televisie,
over een schrijver, een schrijver was dat en die andere schrijver
vraagt hem zo van alles, en er was muziek ook bij. En dan verkoopt die boekhandelaar het ze en dan merken ze : verrek, ik kan
het best lezen en ik begrijp het ook allemaal. Er zit toch tempo in,
in die brieven. Er zijn echt mensen die nog nooit van hun leven
een boek gelezen hebben.
— Heb je antwoorden op je brieven gekregen?
R. Honderden, honderden, en die mensen begrijpen er eigenlijk heel
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veel van, eigenlijk alles. En op die manier heb ik een gebied
gekregen van mensen die helemaal a-literair zijn, die het waarderen, niet mensen die rare literaire ideeen hebben, en alleen maar
gedichtjes over viooltjes weet je wel, goedkope bundeltjes, lezen.
Dat is heel wonderlijk. Er is een heel gebied ontstaan, dat weet ik
zeker, er zijn daardoor zeker vier-, vijf-, zesduizend mensen gekomen
die gewoon in de toekomst wel eens een boek kopen. Omdat ze
ontdekt hebben dat een literair bock niet altijd alleen maar verveling is. Dat is ook mooi, een van deze boeren die ik toestemming
vroeg om door zijn land heen te mogen, om in het meer te kunnen
zwemmen, die zei, u bent toch die schrijver die hier is komen
wonen? Ik zeg ja. Van Huize Algra? Ik zeg, ja. Wat is dat dan voor
een bock zegt hij, is dat een leerboek? Ik dacht wat bedoelt die
man, maar toen begreep ik het, met muziek bijv. heb je muziek
die leuk is om te horen en je hebt muziek, dat is leermuziek. Bach,
Telemann en zo. Moeilijke muziek dus, die niet voor je lol is, en je
hebt boeken en tijdschriften die fijn zijn om te lezen, lekkere boeken, en je hebt boeken daar kom je niet doorheen, maar die zijn
wel, zeggen de kranten, heel leerzaam. Dat is een leerboek. Dat is
mooi, daar had je niet van gedroomd.
— Jets anders. In dat interview heb je gezegd dat kunst niet zozeer
met schoonheid te maken heeft, als wel met waarheid. Hoe bedoel
je dat, wat voor soort waarheid is dat? De soort schoonheid dat
is mij wel duidelijk, dat is de niet echte schoonheid, dat zijn de
krullen, de schoonheid van de melomaan en dat soort mensen.
R. Nou kijk, de echte schoonheid is een schoonheid die ook onesthetisch is en ook gruwelijk, en die behalve aangenaam ook bijzonder
smartelijk is.
— Welke waarheid wordt in jouw boeken nagestreefd? Formed is
het natuurlijk een subjektieve waarheid, het is jouw waarheid.
R. Ja, ik bedoel met waarheid ook vooral de onvoorwaardelijke
inzet, niet het voorbehoud van kom maar tevoorschijn met die
waarheid, maar houd hem voor je als hij mij misschien niet zou
zinnen. Ik kan me niet bezig houden met de vraag of het iemand al
of niet welgevallig kan zijn. Maar al deze dingen houden nauw
verband met een heel standpunt over het leven en het menselijk
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bestaan. Die hele kwestie dat ik eigenlijk weinig dingen kan doen
zonder inzet als het ware .. .
— Dat is duidelijk. Waar naar mijn indruk die inzet ook niet zo groot
is, daar vind ik je verhalen ook minder. De Tien vrolijke verhalen,
daar zijn er dus een paar minder bij. Dat is ook te ver verwijderd
van jouzelf.
R. Ja, ik heb het gewoon geprobeerd omdat ik dacht dat ik dat genre
wel kon beoefenen om geld te verdienen, het zit ook technisch
behoorlijk in elkaar, het zijn wel leesbare verhalen, maar ze hebben
weinig met mij te maken.
— Je hebt zeker de behoefte gevoeld er postskripten aan toe te voegen
om de stoel onder de lezer weg te trekken.
R. Waarschijnlijk heb ik dat gedaan omdat ik eigenlijk wel wist dat
die stoel inderdaad weggetrokken moest worden. Omdat de
mensen zouden verwachten dat ik er andere ideeen over had.
— Dat zijn dus wel verhalen die je herlezen hebt.
R. 0 ja, die kun je rustig herlezen, daar gebeurt je niks van.
— Maar met De avonden is dat dus moeilijker.

R. Dat is zo iets geks, dat is nou, even kijken, dat is 16 jaar geleden,
17 jaar bijna, het is in mei 1947 voltooid. 17 jaar. Met alle beperkingen heb ik iets aangeraakt wat algemeen geldig is, een
algemeen ontvoogdingsprobleem, van opgroeiende jeugd, want
nieuwe generaties, skripties makend en voor eindexamens werkend,
en niet alleen dat, allerlei h.b.s.-ers en gymnasiasten, elke generatie
opnieuw, elk jaar, elk jaar komt er weer een stroom van brieven
van mensen die het met alle geweld willen kiezen voor hun eindexamen en zo en die ook wel de portee begrijpen en die met de
konkrete gegevens niks te maken kunnen hebben, die typische
ervaring, dat krankzinnige milieu, die oorlogservaring, die rare
onstabiele naoorlogse situatie met die blaseheid, dat is toch allemaal heel bijzonder en uniek, niet meer voor herhaling vatbaar,
maar blijkbaar zitten in die beschrijving ervan elementen, ergens,
die erdoor been lopen, waardoor een moderne puber van 15, 16
gegrepen wordt. Dat is heel curieus.
— Om nog even op die waarheid terug te komen, het is dus niet zo
dat je volstaat met beschrijving van wat je hebt meegemaakt, je

168

selekteert, en vervormt.
R. Ja Jezus Christus, dat moet je zeker, ja.
— Je bent ongetwijfeld opgegroeid in het milieu dat in De avonden
wordt beschreven, maar er zijn natuurlijk dingen sterker geprononceerd en andere dingen weggevallen. Het is dus niet de
waarheid die overeenkomt met wat je inderdaad hebt meegemaakt,
dat is niet de waarheid die je bedoelt.
R. Nee, de waarheid die ik bedoel die is ergens of die stel je je voor
als ergens te zijn. Maar die is onbereikbaar. Ongrijpbaar. De waarheid is woordloos en tijdloos. Alle dingen die daarom been zijn
zijn in het beste geval tijdgebonden verwoordingen ervan. Ik
bedoel je moet ermee werken, je kunt ook wel helemaal ophouden
te bestaan, gaan zitten en staren. Als ik over dingen denk dan stel
ik me ze zus of zo voor. Wat ook weer niets zegt, maar ik stel mij
voor dat er maar een waarheid is. Maar dat die wel allerlei gestalten heeft. Maar wat betekent dat nou eigenlijk?
— Een soort metafysische en zelfs mystieke waarheid.
R. Ja, maar een waarheid die niet grijpbaar is, maar waar . . . eh ja,
in welker aanschijn men zich dan soms wel bij gunstige konstellatie
en goede weersomstandigheden kan koesteren misschien. Een
ogenblikje.
— Die dromen in De avonden, elk hoofdstuk eindigt bijna met een
droom van Frits van Egters, wat is het karakter van die dromen,
wat doen ze?
R. Weet ik dat.
— In Podium hebben indertijd twee fragmenten gestaan van een in het
engels te verschijnen roman In God We Trust: Erik verklaart de
vogeltekenen en Erik raadpleegt het orakel. Wat is daarvan geworden?
R. 0 Jezus Christus. Dat is helemaal afgeschreven, dat is helemaal
klaar, dat ligt ingepakt in paktouw, het is helemaal klaar, er is
vlees en huid, maar de geest ontbreekt, als je begrijpt wat ik
citeer, nee he? Ezechiel 37. Ik heb het nog weer eens opnieuw
bekeken en ik heb gedacht misschien kan ik het met een kleine
verandering van hoek zoals dat beet, dienstbaar maken, maar dat
is toch niet zo; er zit wel materiaal in boor, maar jongen ik heb
zoveel gemaakt wat nooit afgemaakt is. Wat ik gemaakt heb is de
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punt van het ijsbergje hoor, werkelijk. En de rest heb ik dus ook
gemaakt, maar niet .. .
— Dus helemaal afgezien van de 7 of 8 versies zijn er dus ook nog
klare versies die tot nog toe nergens toe geleid hebben.
R. 0 er is zo vreselijk veel van dat soort dingen. Ik zou iemand moeten
hebben die mijn karakter begreep en mijn werkmethode begreep
en die gewoon mij aan het werk zette en dat allemaal ordende en
dan in vechtpartijen, deliriumaanvallen en allerlei dingen toch
daaruit een beetje iets maakte waardoor ik iets rendabeler kon
werken. Want ik geloof eerlijk gezegd dat ik talent genoeg heb
hoor. Daar ontbreekt het niet aan, ik ben echt niet op mijn hoofd
gevallen. Maar ik word zo tegengehouden door duizend-en-eendingen.
— Heb je het idee dat je door je verhuizing hierheen nog weer beter
aan de slag zult kunnen komen?
R. Ja. Zonder twijfel. Het verschilt niet van overal elders ter wereld,
deze plek. Behalve dat je rust hebt. Een paar dagen geleden stond
ik in die tuin een beetje te werken en toen luisterde ik en deed mijn
ogen dicht en dacht: gaat er een telefoon? En toen bedacht ik: ik
heb helemaal geen telefoon bier. 0 jongen, dat is fijn. Dat is als
jongen, dat je denkt: ik moet op, en het is vakantie, of het is
zaterdagmorgen, zondag. Ach het is jammer, maar ik heb het
ook zelf aangehaald, het uitlekken van het feit, maar ik vond het
natuurlijk ook weer zo mooi, Huize Algra. Het is ook echt als een
groot stuk vuurwerk ingeslagen. In het Handelsblad en Het Vrije
Volk, frontpage news, de N.R.C. geloof ik ook. Ik heb uitgerekend
dat dat weer duizend exemplaren heeft betekend. De zesde druk
is vandaag uitgekomen, die drukken zijn niet groot, tussen de 5
en 6000. Samen is het nu toch wel tussen de 25 en 3o duizend
geweest. Een goed kontrakt, goeie voorwaarden. Dus het is
financieel goed, en het loopt nog steeds; dan ging het weer naar
beneden en dan zeiden we: nou is het afgelopen, nu blijft het gewoon een literair boek waarvan er gewoon een paar duizend per
jaar verkocht worden. En dan woep ineens weer zeg, en toen begon
Algra weer te kankeren en toen ging in 3 112 dag de hele vierde druk
de deur uit. Vandaar Huize Algra. En de vijfde ook. Alles in een
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maand tijd.
— Om nog weer eens op die dromen terug te komen.
R. Dat zijn mijn eigen dromen en dromen van jongens van toen uit
mijn omgeving, maar ze komen eigenlijk op hetzelfde neer, ze zijn
niet verschillend.
Het
zijn altijd achtervolgingsdromen of vertrekdromen, doods—
dromen, schepen, treinen.
R. Dat weet ik niet, die ps ps ps psychologie daar weet ik weinig van.
— Aileen er zijn natuurlijk toch wel literair-technische verschillen
met wat je hebt meegemaakt, want soms stond er, hij droomde dat
en dat en hij werd wakker en hij kon zich alleen nog maar herinneren dat er bijv. een nijlpaard in voorkwam.
En meer wist hij niet, maar jij als schrijver wist meer.
R. (verbaasd) 0 ja. Ja, dat is die objektiveringszucht, of wat ook.
0 ja, he, wat curieus, is dat bij al die dromen zo?
Nee,
sommige dromen weet hij precies, maar de meeste daar blijft
—
alleen maar een hoofdpunt, waar hij dan verder niks mee beginners
kan.
R. Dat is in de praktijk ook altijd zo. Tenminste, niemand weet het
natuurlijk eigenlijk. Maar het is inderdaad zo. Wat in de droom
nog enige samenhang heeft, heeft er geen meer bij het wakker
worden, of een valse.
— Maar daar heb je dus al zo'n verschil tussen laat ik zeggen de
objektieve waarheid en de literaire verwerking ervan. Frits van
Egters weet minder dan jij toen wist toen je het opschreef.
R. Hm, ja, een heel uniek gebeuren dat boek, lijkt me, een hele
wonderlijke konstellatie moet dat geweest zijn. Dat dat zo gelukt
is. En dan te bedenken dat ik het ontelbare keren wou weggooien
en verscheuren en verbranden, maar dat een aantal mensen bij het
schrijven me ervan weerhouden hebben. Mensen die telkens stukken lazen. Vreemd he.
Ja,
die eerste aanzet van de gruesomes, de eerste gruesome-rage
—
kwam pas na 10, 15 jaar of zo. In De avonden wemelt het van de
gruesomes, 'elefantiasis is ook erg, dan kun je op je zak zitten als
op een poef'. En dat soort grappen.
R. (lacht ) 0 ja, nee ik was een angry young man al negen of twaalf
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jaar v66r Engeland, schrijft James Brockway.
— Ja, maar heel ingehouden, niet op het podium springend en boeroepend, maar het ketste terug allemaal. Er zijn maar heel weinig
uitbarstingen in. Vat Frits van Egters doet doet hij vrij weloverwogen. Maar je kunt je niet herinneren waarom je die dromen
in De avonden hebt neergeschreven.
R. Ik vermoed formeel gewoon uit een soort volledigheidsdrang. Er
is dit gebeurd, en dat beleven die mensen overdag, dat doen ze
allemaal, en dan gaan ze naar bed en dan beleven ze 's nachts ook
nog wat. Ze naaien wel niet, maar ze dromen toch iets en dat moet
ook opgeschreven want dat hoort er ook bij, laten we in godsnaam
het onderwerp De avonden verlaten, want Jezus Christus ik word
er altijd zo beroerd van.
— Dan iets heel anders, je leest natuurlijk ook wel werk van andere
mensen.
R. Ik lees schandelijk weinig, ik lees veel te weinig. Ik vind Hermans
nog altijd degene, ja ik vind dat werk van Hermans heel bijzonder.
— Hermans heeft over jou gezegd, die man die herschrijft en herschrijft en die zit zo vast en die gelooft niet in het intuitieve
schrijven eigenlijk, en dat is heel slecht voor zijn schrijverschap,
een zinnetje per dag.
R. Ach ik weet het niet, hij heeft nu al jaren lang niets geschreven en
verliest zichzelf in onvruchtbare strijd, en die strijd, hoe bizar en
onreeel die ook mag zijn, dat moet hij zelf weten, maar als hij die
een adekwate literaire vorm zou geven zou het ook goed zijn
natuurlijk, maar die vindt het niet, het is zonde, van zijn geld en
van zijn tijd. Al het werk van Hermans heeft een hoog niveau,
sommige dingen zijn machtig, geweldig, andere dingen zijn niet
zo machtig, maar het is altijd een niveau dat je in een soort vibratie,
een soort tinteling brengt. Ja Claus, ja ik moet zeggen, misschien
is het oneerlijk, het is mij gewoon wat de instelling betreft te
zinnelijk, te rubensachtig, te vlaams, hoe noem je dat, he? Te
weinig metafysisch, te weinig nederlands, te weinig noords, te
weinig calvinistisch. Hij zal een heel andere persoonlijkheid hebben dan ik, ik weet niet hoe hij astrologisch in elkaar zit, wat voor
mensentype hij is, ik denk een stier met tweelingen als ascendant
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of zoiets. Maar gewoon, het is anders, het is mij niet verwant.
Wimie moest over Omtrent Deedee ontzettend lachen, en ik lees het
en godverdomme ik begrijp het niet, ik begrijp niet wie wie is en
wat ze willen. Ik gun iedereen alle goeds, ik vind het fijn dat hij
een van de weinige jongens is die een paar centen verdient, en die
een beetje een goed zakenman is en zo, maar ik begrijp het niet,
ik vind dat het absurde van het bestaan en van sociale tegenstellingen en van geilheid en van allerlei wonderlijke hunkeringen
bij flermans veel beter te voorschijn komt. Maar goed, het is
gewoon dat hij een ander type is, Claus.
— Jan Wolkers.
R. Die ligt dichter bij mij, maar het werk van Wolkers loopt geweldig
uiteen. Van waar ik helemaal niks meer van volgen kan tot wat
heel dicht bij is.
Ik geloof dat er wel verwantschap is in zoverre dat de problematiek
van hem eigenlijk dezelfde is, maar dat zijn methode van benadering van die problematiek anders is. Ik heb het vaker gezegd boor,
maar terwijl ik probeer de dood te bezweren door hem te bevleien
en te bezingen, probeert Wolkers hem te bezweren door hem bespottelijk te maken, hij wordt ook wel eens de pornograaf van de
dood genoemd. En dat vind ik een soort vreemde overmoed die
mij niet ligt. Maar als Wolkers raak schiet is het ook verdomd mooi.
Een verhaal als Dominee met strooien hoed is machtig he. Maar er zijn
andere verhalen waarbij ik denk ja, je schiet er langsheen. Je
wordt dan meegesleept door de gebeurtenissen die hij beschrijft,
en niet door het wezen van dat gebeuren. Maar hij is een goed en
belangrijk schrijver en als hij nog veel meer werk maakt, wat hij
waarschijnlijk wel zal doen, want hij werkt goed en snel en zo,
dan zal hij een paar uitschieters maken die heel hoog zullen liggen.
Je hebt mensen bij wie er een soort globaal niveau is en bij hem is
het zeer wisselvallig, en dan moet je niet vergeten dat hij niet van
huis uit iemand is die de taal als uitdrukkingsmedium heeft
gebruikt. Hij is dus eigenlijk van huis uit geen literator, wat een
voordeel zou kunnen zijn, maar als je heel exuberant en uitbundig
wilt schrijven, bijzondere plastische uitbeeldingen en woordspelingen, en je bent dan van huis uit niet een man die met de taal
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werkt, dan biedt dat ook moeilijkheden. En wonderlijke barriêres.
Hij begint te werken, meteen, zonder zich van zijn linguistische
beperkingen bewust te zijn. Terwijl ik begon met me bewust te
zijn dat het waarschijnlijk helemaal niet mogelijk zou zijn om ooit
op schrift ook maar iets neer te leggen.
— Hoe kwam dat?
R. Hoe dat bij mij kwam? Algemene geremdheid denk ik gewoon.
— Ook milieu?
R. Nou ja het hele idee dat wat je zelf denkt of voelt niet belangrijk is,
alles is in dienst van de wereldrevolutie en van . . . dat zijn dan
kleinburgerlijke ideeen wat jij denkt van de kleur van de theepot
of als jij over het land uitkijkt en er over nadenkt wat er elfeneenhalf jaar geleden gebeurd is; als het nuttig is die gedachte voor de
bewustwording van de werkende massa's, wanneer ze die lezen,
dan is het wat anders natuurlijk.
— En Mulisch?
R. Nou dat is me ook tamelijk vreemd boor. Ik vind bij Mulisch zo
gek dat eigenlijk de zelfspot bij hem ontbreekt. Het is een soort
eigenaardige spot met Nederland drijven die verschrikkelijk goedmoedig is, het is nooit boosaardig. Echte agressiviteit ontbreekt,
ik ben erg benieuwd wat hij nou astrologisch voor een mens zou
zijn. Want het is een soort ijdelheid en een soort opschepperij die
toch met veel voorbehoud geschiedt, vind ik altijd. Het is weinig
absoluut. Hij kan wel schrijven en de taal gebruiken, maar zijn
probleemstelling is mij helemaal vreemd. Daar begrijp ik niets
van. Een boek als Voer voor psychologen vind ik echt onzin. Dat is
flauwe kul.
— En je bent nou ook poezie gaan schrijven de laatste een, twee jaar.
Hoe is dat zo ineens gekomen, ik herinner me van Tirade-vergaderingen, dan zei je wel eens wat over poezie: `dit is herfstpoezie a la Van Geel' of `dat is mijn afdeling niet'; en daar was
alles mee gezegd.
R. Ik heb geen verstand van poezie, echt niet boor, maar ik moest
opeens iets onder woorden brengen en ik merkte dat het alleen
maar in die eigenaardige, hortende bezwerende vorm kon, die
naar mijn eigen idee zelfs niet eens zo gek gelukt is. Een heel rare,
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ja anti-esthetische vorm die wel werkt. Een paar ervan vind ik zelf
echt wel mooi. Zo'n kort gedicht als Droom bijv. vind ik een mooi
gedicht. En Gedicht voor mijn 39ste verjaardagvind ik ook mooi. Dat kun
je zelf wel zien als je het na een tijd weer opnieuw leest, dat dat
wel goed is gebleven. Ja, kennelijk is er een bepaalde gemoedstoestand die zich alleen maar in een gedicht laat neerleggen. En
het is mijn wantrouwen geweest tegen de vage esthetiserende
artistieke aktiviteit die mij weerhouden heeft om dat te doen. Kijk,
het is ook een gevaarlijk metier, ik denk dat het feit dat ik poezie
ging beoefenen, bewijst dat ik mij gewoon technisch op vastere
grond voelde. En ook dat ik voor het eerst eigenlijk dacht, ja, ik
ben schrijver, ik ben een kunstenaar. Wat ik altijd betwijfeld heb
tot zeg maar een, twee jaar terug. En ik denk dat ik dat nu wist en
zei: nou goed, als ik dus een gedicht wil schrijven, dan kan dat wel.
Dan zal dat nog wel lukken ook. Omdat poezie een genadeloos
metier is, zoals ik al zei. Je maakt je eigen volslagen belachelijk of
je maakt een goed gedicht. Er is geen tussenweg mogelijk dat je
zegt: god, het is wel aardig, weet je wel? Schilderen bijvoorbeeld.
Iemand die wat kleurgevoelig is en met wat gevoel voor sfeer,
die komt bier een paar dagen logeren, stel je dat voor, nietwaar,
en die maakt een doekje. Van een gezicht op een boerderij en een
dak en zo en de kleur van de lucht en je zegt god dat heeft er iets
van ergens, ja, de lucht is niet goed, maar het landschap, die
eigenaardige dubbelheid van kleur waarvan je niet zeggen kan of
het nou blauw of groen is, die nevel, die verlatenheid, die knusheid,
dat heeft hij gepakt op een of andere wijze. Dan is het nog geen
mooi schilderij, maar dan kan het zonder dat iemand er bezwaar
tegen heeft in de hal hangen of in de eetkamer. Begrijp je, er zijn
takken van kunst, waarbij iedereen die wel iets van huis uit meegekregen heeft, toch iets kan maken wat . . . Maar met poezie niet,
volgens mij, het is rijmelarij, het is onzin, of het is poezie. Grensgebieden bestaan er niet. En daarom heb ik zolang geaarzeld om
het te beoefenen. Het is ineens raak of niet. Je kan niet een maand
op een gedicht gaan werken. Je schrijft het op een avond op, je
doet er nog wat aan, je laat het een paar dagen liggen en dan zie
je eindelijk dat die zin omgegooid moet worden, anders loopt het
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niet. Maar, nou ja dat geldt voor proza ook, je kunt niks kunstmatig maken als het ware.
— Er zijn wel mensen die er lang op werken, Achterberg die maandenlang bleef wachten omdat hij voelde dat dat plekje nog niet
deugde.
R. Dat is heel wat anders, je maakt het dus. En dan zie je er deugt
iets niet, en je weet niet waarom, en dan kun je later nog . . . goed,
maar ik geloof dat de produktie van een gedicht zich voor mij
afspeelt in een tijdvak van drie, vier dagen, tussen het moment dat
ik een eerste versie neerzet en het moment dat ik het prijsgeef.
— Zijn er nog andere mensen van wie je met plezier dingen leest, of
met displezier?
R. Nescio natuurlijk.
Wat poezie betreft hou ik erg van Bloem en van Slauerhoff; nou
hebben ze me laatst gezegd dat dat allebei romantiek is, van Bloem
wist ik dat niet, maar het schijnt zo. Ik waardeer Slauerhoff heel
erg, hij wordt nu trouwens herontdekt ook. De enige grote romantische dichter die we hebben. Ik vond dat laatste ding van Hillenius, in Tirade, van dat dienstweigeraarskamp, heel mooi, Restjes
weeshuis of zoiets heette dat. Ik hou helemaal niet van die jongen,
van wat hij schrijft, van dat eigenwijze, rationele gelul weet je wel.
Dat een kat toch niet van zijn jongen houdt, want je moet het zo
beschouwen, weet je wel . . . Die ontluisterende dingen die het je onmogelijk maken om to leven eigenlijk. Daar hou ik helemaal niet
van. Ik word ontroerd door een beest met zijn jongen, en als hij
me nou vertelt dat, als een beest zijn jongen niet verzorgt, dan
krijgt hij jeuk onder zijn veren of zoiets, en dat het alleen maar
instinkt is, dan kan dat best waar zijn, maar daar heb ik geen
boodschap aan. Dat zijn inopportune waarheden. Daar koop je
niks voor.
— Waarom heb je het niet zelf vertaald, The Acrobat?
R. Het zit in een vreemde technische vorm, het engels is helemaal
goed, in tegenstelling tot wat veel mensen beweerd hebben, maar
een kritische kritikus van The Spectator heeft het indertijd geprezen.
Maar een aantal nederlanders zeiden dat het geen goed engels was.
Dat is altijd zo, maar het was geschreven in een vorm en een aan1 76

pak die de mijne niet meer was, je kan niet zeggen ik stond er niet
achter, ik stond er best achter, maar ik schreef niet meer zo. Dus al
vertalend moest ik het ook zo schrijven als toen. Dat kon niet, ik
moest het anders schrijven, dus ik kon alleen maar op basis van de
vertaling opnieuw schrijven, en dat viel me weer zo lastig, omdat
ook de hele kompositie niet meer zo was als ik het nu zou doen. En
toen heb ik het Hannie gevraagd, die het heel kompetent gedaan
heeft.
— Heb je het zelf nog bekeken daarna?
R. Ja, natuurlijk, jazeker. Maar ik had er niet veel aan te doen, ze
had het heel goed te pakken. Alle bladen schrijven prachtig,
magistraal, schitterend enz., ze kijken nergens naar, en dan schrijft
een blad dat het van steenkolenengels overgebracht is in steenkolennederlands. Ik weet niet meer wie het was, een of andere
rankuneuze kolerelijjer.
— Heb je iets aan kritiek?
R. Nee, ik heb er niks aan, het heeft ook geen invloed op het werk.
Het kan me niks schelen. Als iemand op wiens oordeel ik prijs stel
er wat over zegt, is dat natuurlijk van belang, maar hoeveel mensen zijn er in Nederland, wier oordeel ik van belang acht? Dat
zijn misschien twee mensen, drie mensen. Mensen bijvoorbeeld die
je dingen duidelijk maken die je zelf nog niet in je werk gezien
hebt. Dat is belangrijk. En dan nog twee of drie mensen die het
werk goed uit elkaar halen, uit elkaar nemen, die gewoon zeggen:
zo en zo zit het in elkaar, het is opgebouwd uit dit of dat, het lijkt
daarop, het is verwant aan dat en dat, het had door de jonge
Beethoven geschreven kunnen zijn. Je weet wel wat ik bedoel.
— Vestdijk heeft een paar kritieken gegeven, zowel op W erther
Nieland als op De avonden. Dat is ook opgenomen in Zuiverende
kroniek. Wat vond je daar nou van?

R. Als Vestdijk gunstig over je schrijft, dan zegt dat niks. Ik heb nog
nnoit een ongunstige kritiek van hem gelezen ergens op, jij? Nou
ja, een of twee mensen waar hij gewoon persoonlijk om een of
andere reden wat tegen heeft.
— Maar aan het oordeel van welke kritikus of kritici hecht jij enige
waarde?
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R. Nou, ik vind wat Gomperts schrijft wel van belang. Gomperts
heeft bepaalde dingen over mijn werk gezegd waar ik echt wat aan
had, die gewoon mij een inzicht verschaften in de . . . ja . . . ik ben
het met Gomperts helemaal niet eens, over de literatuur helemaal
niet, hij is helemaal een kind van de Verlichting en van het
rationalisme, en is gewoon blind voor een heleboel dingen hoor.
Maar dat was knap geanalyseerd, knap gezien, dat ik om die en
die reden dat en dat deed. Dat was inderdaad ook zo. Over bepaalde
motieven die in mijn werk telkens opduiken, en waarom ik in het
engels schreef, vooral dus het zichzelf zeer moeilijke taken stellen,
het worstelen met de chaos bijvoorbeeld. Gomperts is een kostbaar
kritikus, al ben ik het vaak helemaal niet met hem eens en is er
geen kommunikatie, maar hij is een knap vakman, die de kunst
verstaat om een stuk literatuur uit elkaar to nemen, zo scharniert
dat, dit en dat verraadt de invloed van die en die, dat is een voortzetting van de traditie zus en zo; zulke mensen heb je helemaal
niet meer, er zijn mensen die zo maar wat losse woorden aan
elkaar krijsen. Ik zou het niet kunnen, ik kan alleen maar zeggen
als ik enig werk lees, dit doet mij aan als echt of vals, weet je wel,
dit is maar een aansteller, laat hij op een kantoor gaan zitten
werken.
— Ja, laten we nou eens praten over Op weg naar het einde.
R. Ha, dat is een mooi boek, dat geeft iemand iets mee.
— Dat is dus opgezet als brieven, maar het zijn geen brieven natuurlijk. Ik stel me voor dat er grote verschillen zijn tussen het moment
en de plaats waar ze geschreven zijn en het moment en de plaats
waarop ze geschreven zijn volgens de brieven zelf. Bijv. in je
laatste brief Uit schrijversland, daarin staat dat je twee a drie weken
doet over een brief, met schrijven en omwerken enz. Die Brief uit
Edinburgh, daarin staat dat je schrijft op het schip, waarschijnlijk
zat je toen allang niet meer op het schip, maar heb je die brief veel
later geschreven.
R. Nou een stukje van die Brief uit Edinburgh aan boord van dat schip,
die ontboezeming, een of anderhalve pagina, heb ik inderdaad
aan boord van dat schip geschreven, in de lounge, maar over het
algemeen geldt het inderdaad natuurlijk niet, heb ik ter plaatse
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alleen een paar vage notities gemaakt, wat krabbels, en die later
uitgewerkt. Aileen de Brief uit schrijversland is inderdaad in Rotterdam voltooid, maar nooit aan boord van dat schip, maar dat
geeft niet, ik wist precies hoe dat schip eruit zou zien, en wat ik van
de kade zou zien en alles. Dus ik kan het gewoon van to voren
schrijven ook, dat maakt niet uit. De enige brief die werkelijk ter
plaatse is geschreven, is de brief uit Algeciras, de Brief in een fles
gevonden. Die is inderdaad in kamer 21, Hotel Madrid, in Algeciras, geschreven.
— Natuurlijk wel met omwerkingen?
R. Nee, ik zat daar, ik ben naderhand pas teruggekeerd en ik heb hem
op zoveel Julij, een of twee dagen voor de afgesproken tijd, aangetekend, per expresse en luchtpost uit Algeciras van het postkantoortje afgezonden naar Geert van Oorschot. En toen de proeven daar ontvangen . . . of de proeven in Amsterdam gecorrigeerd? Nee, daar. Maar het maakt niet zoveel verschil, het is eigenlijk waar men dus als het ware voor die brief domicilie kiest, een
gerechtelijke futiliteit en absurditeit. Deze nieuwe reisbrief heb ik
nu geschreven, Brief uit Huize Algra, maar er is geen letter uit dit
huis geschreven, en toch is dit het domicilie van de brief.
— Het is eigenlijk voor het eerst dat je deze vorm kiest, van brieven.
R. fa, ach, kijk, iets artistieks lukt volgens mij altijd op het moment
dat je alle pogingen opgeeft, en geen artistiek doe! meer nastreeft.
Dat heb ik in wel meer gesprekken gezegd, maar Andersen, de

bekende Deense sprookjesschrijver, die wilde graag de kunst in,
en die schreef toneelstukken die geen hond wilde opvoeren en die
schreef romans die wel uitgegeven zijn, maar die geen aandacht
hebben getrokken geloof ik, maar voor kinderen schreef hij zo'n
beetje sprookjes, daar vond hij zelf niks aan, maar daardoor heeft
echt een bevrijdend proces plaats gevonden waardoor hij dus echt
kon scheppen, want van die sprookjes zijn er toch zeker tien die
tot het einde der wereld zullen standhouden. En zo is het met die
reisbrieven, niet dat die tot het einde der wereld zullen standhouden, maar ze hebben een langere geldigheid dan iets wat ik
met grote artistieke opzet heb gedaan. 1k schreef ze voor Tirade, we
hadden geen kopij en ik moest wat maken en ik had er ook wel
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aardigheid in en zo, maar ik had geen enkel idee dat ze literaire
merite hadden, echt niet. En Geert zat me achterna, en ze moesten
gebundeld en ik heb me tot het laatste verzet, tot hij opeens zei
nu moeten er nog twee brieven bij en dan Beef ik ze uit, en toen
kreeg ik erg nuchtere ideeen over geld en zo en toen dacht ik godverdomme ja, ik schrijf een brief uit schrijversland, uit Rotterdam,
en dan schrijf ik er een uit Spanje en als die binnen is, zijn het er
zes volwaardige geworden en dan kunnen ze uitgegeven worden.
Niet dat ik dacht dat er veel geld in zou zitten hoor. Maar ik
dacht : ik krijg er geld voor, gewoon per pagina en hij gaat ze
bundelen, en, op mijn naam worden er wel tweeduizend geplaatst
en dan nog eens in de loop van een jaar, twee-, drieduizend, dus
die oplage, die eerste druk komt wel weg. Dat had ik eerlijk gedacht,
en toen zei Gomperts, jongen, dit wordt iets enorms, maar het
moet niet in de Stoa, het moet in de Witte Olifant, gewoon als roman
en toen heeft Geert er nog een ogenblik aan gedacht, maar achteraf is het niet zo gek dat het in de Stoa zit, dat heeft de vlucht enigszins vertraagd, maar niet belemmerd. Want wat is nou bijv. bij
De Bezige Bij een reuzepocket die een succes is? Dat is een ding
van een week, veertien dagen, drie weken, dan is het voorbij. In
een Stoa-reeks bij Van Oorschot zitten betekent altijd toch dat je
een bepaalde verdienste hebt, het is een goeie entourage.
— Iets heel anders, je hebt nou die brieven geschreven, en heb je bij
het schrijven iets gemerkt van de ruimte en de beperkingen van
dit genre?

R. Minder beperkingen natuurlijk dan elk ander genre, want het zijn
je eigen belevenissen die je niet hoeft te objektiveren, dus je kunt
schrijven wat je wilt. Wat natuurlijk ook een geweldige beklemming is, dat te weten. Kijk, ik kan achter het papier gaan zitten
en schrijven bij wijze van spreken kut pik neuken, en het gaat
gewoon die machinerie in en ze drukken het. Dat is geweldig
griezelig natuurlijk, dat ik helemaal mijn eigen kritikus en mijn
eigen uitgever moet zijn als het ware. Ik moet de man zijn die
zegt, nou, ik vind het wel aardig wat je geschreven hebt, maar dit
vind ik niet zo goed. Schrijf maar wat anders. Het is doodeng.
— Ja, dat zijn dus al beperkende vrijheden. En nu. Een brief ver18o

onderstelt wel een afzender, maar ook een geadresseerde. En wie
is nu de geadresseerde, gegeven het feit dat je in een van je brieven
schrijft dat alle lezers van die brief de kanker kunnen krijgen.
R. De lezers van Tirade, dat is ook de laatste brief: Van Gerard Kornelis
van het Reve aan de lezers van Tirade. ‘Voor de orkestmeester, een
kunstig lied.' Heb je dat begrepen, nee he? 'Op de wijze van
Een duff van verre terebinten. Voor de orkestmeester. Een kunstig
lied.' Dat is psalm zoveel. De psalmen van David hebben allemaal
die aanduidingen aan het begin, weet je wel. 'Op de wijze van de
Hittitische' of ‘nadat hij genezen was van een zware ziekte, een
lied van David.' Al die melodieén zijn verloren gegaan. Nee, ze
zijn dus geschreven voor de lezers van Tirade, lijkt me.
— Die toch de kanker kunnen krijgen.
R. Ach, je moet alles niet letterlijk nemen wat ik schrijf. Dat is met
alle geinspireerde boeken, de letter die doodt.
— Schrijf je met de hand of . . .
R. Vulpen, bah nee, en die balpennen die doen het nooit, die breek
ik dan meteen in tweeen, nee ik schrijf ook vaak meteen op de
schrijfmachine, maar ook vaak de eerste versies en ideeen gewoon
met kroontjespennen. Niet met een ballpoint, dat kan ik niet.
— En zijn er bepaalde tijden waarop je prettig werkt, of doet dat er
niet toe.
R. Ik kan alleen maar 's morgens werken. Eigenlijk. 's Middags ook
nog wel boor. Vanmorgen had ik me verslapen, toen was het zeven
uur, maar ik sta meestal op tussen zes en zeven of tussen half zes
en zes uur. Dat moet bier wel, het leven begint hier om half vijf.
Om kwart over zeven komt de postbode. Het maakt een slechte
indruk als de postbode komt en je bent niet op, dat gaat niet.
— En vroeg in de bedstee ook?

R. Dat hoeft niet. Je kunt vroeg naar bed, tussen negen en tien, bier
gaan de mensen om negen uur naar bed ongeveer. Je kan ook laat
naar bed, om middernacht, maar dan moet je 's middags slapen.
Dan heb je vaak de verwarring dat je denkt dat het ochtend is,
als je opstaat. Dat had ik laatst, wat een vreemde donkere ochtend
is het, het lijkt wel winter dacht ik, en dan ga je het huis uit en
dan zijn alle winkels dicht, om negen uur 's morgens denk je dan.
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— En zijn er verder nog omstandigheden die in orde moeten zijn
voor je aan de gang kunt, of hoeft het alleen maar ochtend te zijn?
R. Nou, ik kan niet zo erg goed tegen lawaai. Ik moet rust hebben.
Ik had hier een radio een paar dagen en die heb ik gewoon buiten
gebruik gesteld. Want ik wil bepaalde muziek hebben die mij in
een goede stemming brengt. Ik heb een keer een hele dag, van
's morgens half negen tot 's avonds half tien alle stations gedraaid
waarop muziek zou kunnen zijn die voor mij verdraaglijk zou
kunnen zijn. Nou hoeven dat helemaal niet Brandenburgse concerten te zijn hoor, maar, ja, muziek waar enige melodie in zit of waar
enig idee achter schuilt. Maar dan komt er voortdurend dat
gekwek uit van . . . Ada Broodboom en het vokaal ensemble de
Broodbaardjes, gewoon dat gerammel, weet je wel, van een stem
die zingt de bloemetjes bloeien, de koetjes loeien, tatatata, meisje
ik hou zoveel van jou. En daar kan ik niet tegen. Nou heb ik de
radio gewoon weggeborgen en sedertdien heb ik mij zeer wel
bevonden. Maar goed, stilte, rust. Verdere voorwaarden zijn er
eigenlijk niet. Maar het is hier wel stil. Als het heel mooi weer is
dan spelen er wat kindertjes, en die babbelen wat en die schreeuwen wat, maar zodra het wat guurder weer wordt, zoals dit, dan
zie je geen mens. En als je op straat bent, ofje bent in de tuin bezig,
dan moet je met de mensen babbelen die bier zo rondkuieren.
Daar is niks tegen. Maar verder is het duizend maal diskreter dan
in Amsterdam. Als je hier op straat bent, moet je de mensen
groeten en met ze praten over alles, over wat je daar in dat huis
gaat doen en hoe lang je er woont, en ofje het fijn vindt hier en hoe
het gaat met de plantengroei en hoe je het gaat bemesten en wat
er in de grond zit en hoe die planten heten, alles, alles. Maar een
voordeel is weer, dat ze niet zullen aanbellen en zeggen, zo ben je
thuis, ik kom eens even binnen, weet je wel. Schenk maar eens wat
je aan drank in huis hebt uit. Hier niet, er is nog niemand aan de
deur geweest. Verder zijn het ongelofelijk eerlijke, degelijke
mensen. Fantastisch. Die echt nog gewoon een afkeer hebben van
het idee geld maken, geld verdienen. Dat is iets zondigs eigenlijk.
— De bezigheid van het schrijven zelf, vind je die prettig?
R. Nee, afschuwelijk.
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— Kun je dat beschrijven?
R. Het is toch niet zo ellendig als helemaal niks doen en op en neer
lopen. Je moet het doen. Anders kom je er helemaal niet uit.
Het is voor mij een aktiviteit waardoor ik in leven kan blijven en
als ik het doe voel ik me minder ellendig dan wanneer ik het niet
doe.
— Als jij van te voren wist waar je uit zou komen met schrijven, zou
je het dan nog opschrijven? Ik geloof het niet, want met Gossamer,
daar zeg je dus zelf, je bent begonnen met schrijven en hoofdzaak
was in het begin het bleken van die kamer terwijl steeds meer het
frauduleuze dragen van het uniform en de fake van die George
naar voren is gekomen. Dat betekent dat je van te voren nog niet
precies wist waar het toe leiden zou. Of liever gezegd, misschien
wist je het van te voren wel, maar toch is het een andere kant
opgedraaid.
R. Dat is gewoon het grondprobleem van het aandeel van bewust
en onbewust in het artistieke proces. Ik vind altijd dat ik duidelijk
zie dat alles komt uit een grand die met de rede niks te maken
heeft. Maar dat de rede toch ordenend en organiserend optreedt.
En wie geen toegang heeft tot die bron kan een genie van pienterheid zijn, maar toch geen leesbare zin op papier krijgen. Heel vereenvoudigd kun je zeggen dat alles wat je schrijft uiteindelijk
aangevoerd wordt uit een bron waarover je geen zeggenschap
hebt, maar als je het niet ordent komt er onzin tevoorschijn, en
dat dus de rede noodzakelijk is, maar dat het maar een uiterlijke
ordeningsvorm is. Mijn werk maakt een zeer redelijke indruk, is
zeer rationeel van bouw, maar er is geen logika in te vinden. Het
is slaande waanzin eigenlijk, een soort schijnorde waarbinnen je
werken kunt.
3o juni 1964
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Leo Vroman, geboren te Gouda in 19r5. Daar HBS. Studeerde biologie te
Utrecht r932-1940. Tineke ontmoet en verloofd gedaan' 38. Gevlucht 14 mei
'40 naar Engeland. Naar Indie, daar dankzij Tineke's vader afgestudeerd
(drs. ); assistent Geneeskundige Hogeschool Batavia. Van begin tot eind
van de oorlog met Japan, soldaat; krijgsgevangene o.a. in Bandoeng, Tjilatjap, Batavia, Singapore, Osaka en Nagaoka; toen naar Manilla (vrij),
onderweg naar Holland (en Tineke) in New cork blijven steken dankzij
dr. Snapper in 1946. Free-lance illustrator en schrijfwerk, toen naar New
Brunswick, Research Associate met Tineke samen, die 9 september 1947 aankwam (we trouwden ro september). Geraldine geboren '50, Peggy Ann
geboren' 52. Naar New York in '55, Research Assist. Mt. Sinai Hospital
tot '58. Ph. D. graad in Utrecht '58; Res. Fellow Mus. Nat. Hist. van
'58 tot '6r, nu Physiologist, Vet. Adm. Hospital, Brooklyn, N. r.

Publicaties (niet wetenschappelijk): Gedichten (1946), Gedichten,
vroegere en latere (1949), Poems in English (1953), Inleiding tot
een leegte (1955), Uit slaapwandelen (1957), De ontvachting
(1960), Twee gedichten (1961), Fabels van Leo Vroman (1962),
Manke vliegen (1963).
In 196o verscheen een bundeling van het proza: Tineke, De adem van
Mars, en Snippers van Leo Vroman; in 1964 verscheen 126 gedichten,
een verzameling van zijn tot dan toe gepubliceerde bundels.
Leo Vroman woont in Brooklyn, N. 1.

Leo Vroman

V. Ik sta in een winkel die heet Sterling en daar zijn allemaal aardige
mensen en die laten me voor niets een grote Neuralco taperecorder
gebruiken. Het is jammer dat Tineke niet achter mij staat te strijken
zoals jouw wijfje bij jou, er zijn bier alleen maar klanten die soms
een beetje verbaasd kijken.
Ik hoor dat je vrijwel accentloos nederlands spreekt. Hoe staat
het overigens met je tweetaligheid? Ik weet dat je zo nu en dan
gedichten en ook proza in het engels schrijft. Ben je van plan dat
te blijven doen? Merk je iets van verschil in mogelijkheden of van
overeenkomstige resultaten bij het schrijven in het nederlands en
in het engels?
V. Ja, ik ben nu langzamerhand geloof ik precies tweetalig; het is
waarschijnlijk net zoiets als een mug die over de arm van een
balans kruipt of een kind dat op het midden van de wip staat, het
kan allebei de kanten op. En ik hoop het zo te handhaven. Ja, ik
ben van plan ook in het engels te blijven schrijven ; ik schrijf zo
nou en dan in het engels en waarschijnlijk zal ik het steeds meer
doen; ik weet niet of ik steeds minder hollands zal schrijven, maar
misschien toch wel een beetje meer engels.
Je moet toch wel minstens vijf of den jaar in een taal geleefd hebben, geloof ik, voordat je êchte gedichten erin schrijft.
Zoals ik al vroeger schreef zijn die eerste dingen die ik vertaalde
met die woordenboeken en zo en die in Poetry kwamen een soort
van ongelukken. Ik geloof dat de verwringing de aantrekkelijkheid was voor hun. Dat is dan meteen bijna het antwoord op je
volgende vraag of de resultaten gelijksoortig zijn.
Dat is vreselijk moeilijk, gelijksoortigheid. Bijvoorbeeld Tineke
was bezig een paar vragen van Bert Voeten te beantwoorden over
enige uitdrukkingen van Miller in After the Fall, bijv. de uitdrukking 'just cruising around in the forties' dat is iets wat je helemaal
niet kan vertalen, het betekent: een beetje rondrijden in de veer185

tiger straat, maar die bestaat in Holland niet, en toch moet het
de indruk van New York geven. En dat heb je natuurlijk in gedichten net zo. De meer obscure vorm van gelijksoortigheid lijkt
mij die van de reactie van Amerikanen op iets wat je schrijft
vergeleken met de reactie van Hollanders op iets wat je schrijft;
als het je werkelijk om reacties gaat. Dan weet ik niet of die ook
wel gelijksoortig zijn natuurlijk, en ik weet niet of ik daar ook naar
toe schrijf ooit. Het is erg moeilijk te zeggen. Ik geloof dat je dat
per ongeluk doet omdat je in gesprekken al naar mensen toepraat
en die gewoonte, vind ik, mag je niet zomaar overboord gooien
als je gedichten schrijft, en dat betekent dus ook wel, dat er nieuwe
mogelijkheden zitten in het schrijven in een andere taal,
speciaal in het leven in een ander land, dat je de mensen anders
benadert en dat ook leert met je vroegere wereld te doen.
— Bezig je het nederlands ook nog buiten je werk? Ik weet het van
brieven.
V. Ja thuis, ik praat met Tineke vaak nederlands, we praten geen
hollands als de kinderen erbij zijn liefst, behalve als we bezoek
hebben : dan praten we meestal nederlands, tenzij het bezoek
engels begint te praten. Ik geloof als ik goed naga, dat we een hele
serie gewoontes en ingewikkelde regels hebben daarvoor, waarvan
we ons niet eens bewust zijn. Wacht eventjes. (Say, don't be afraid
to talk aloud, this boy likes background noises, so I am still
recording in the microphone, give him some local color . . . I like
your consideration, but don't let it inhibit you. Why don't you sing
something?) Dat is tegen een zwart mannetje en tegen een wit
mannetje in de winkel bier, allebei erg aardig .. .
Nou dan, waar was ik? Andere manieren van hollands gebruiken
zoals je zelf zegt in brieven en zo, verder eigenlijk niet. Hollands
bezoek vind ik altijd leuk omdat het tegelijk een goeie oefening is
en een goeie herinnering aan Holland en leuk om mensen te leren
kennen, maar ook wel leuk om allerlei verschillende soorten
hollands te horen: want de accenten worden veel sterker wanneer
je ze door vreemden hoort vertellen.
— 'Vroman, ook een amerikaan, leest per week ongeveer dertig
artikelen over bloed, eiwitten, en diktemetingen; inhoudsopgaven
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van 8o tijdschriften op dergelijk gebied; 2 detective verhalen; 3
nieuwsberichten; 31 gedichten (dat / is door mij en nieuw) ; 0,04
romans; ongeveer 11 keer het woordje "up" en i i keer het woordje
"down" (bij verschillende liften). 0 ja, en alle besprekingen over
zich zelf en brieven.' Dat herken je natuurlijk wel als uit die brief
van je in de N.R.C. Over die drie andere gedichten, heb je
bepaalde voorkeuren voor gedichten of dichters? Zijn er dichters
voor jouw ontwikkeling van betekenis geweest?
V. Allemaal eigenlijk, ik heb een erg slecht geheugen voor namen,
en het komt wel eens voor dat ik iets erg goed vind en achteraf
merk dat ik van diezelfde persoon al eens iets eerder gelezen had.
Ik heb niet an sterke voorkeur voor bepaalde dichters. Ik hou
van veel van alien, en van geen van alien hou ik van alles. Ik weet
niet of dat nou duidelijk is, maar zo is het dan toch bedoel ik
eigenlijk eerlijk gezegd.
Achterberg is natuurlijk van betekenis voor me en de mensen die
het meeste op mijzelf lijken vind ik natuurlijk het beste. (Het
geluid op de achtergrond is de kassa; er wordt net iets verkocht
blijkbaar) .
Ik heb nooit opzettelijk iemand als voorbeeld genomen geloof ik;
waarschijnlijk heel vaak per ongeluk. Toen ik klein was heb ik
mensen bewonderd, maar dat was eigenlijk voordat ik zelf gedichten schreef.
— Wanneer ben je begonnen met het schrijven van gedichten? Heb
je veel weggegooid of niet afgemaakt?
V. Ik ben pas geloof ik onder de invloed van Ton Koolhaas, die toen
in het studentenblad Vivos Voco zat, begonnen met mijn eigen
gedichten ernstig op te nemen. Daarvoor schreef ik wel eens proza,
maar ook alleen maar flauwe kul, omdat ik het leuk vond.
Ik geloof dat ik nooit iets heb weggegooid. Ook, nou, als ik het
in percenten moet zeggen misschien ifl00% niet afgemaakt.
Zodra ik van mezelf vind dat iets goed genoeg is om te beginnen,
dan is het zeker goed genoeg om af te maken. En hoe meer tijd
je eraan besteedt, hoe belangrijker het wordt om het af te maken
ook.
— Zijn er specifieke plaatsen en tijden dat je schrijft, en wanneer vind
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je dat iets 'klaar' is? Besteed je veel tijd aan omwerken en toespitsen? Het mag misschien gek klinken, maar ik stel me altijd
voor dat je 's avonds laat in de huiskamer aan je gedichten zit.
V. Ik schrijf 's avonds, ja, in de huiskamer soms, op bed, in de slaapkamer met de deur dicht; zelden, maar wel eens, in het midden
van het werk, in het lab of in de bibliotheek van het hospitaal, en
buiten in de vakantie natuurlijk in het gras onder de bomen.
Ik geloof dat ik het ergens geschreven heb dat ik wel eens een vers
heb gemaakt terwijl ik met iemand praatte, dat was natuurlijk
geen erg druk gesprek, maar ik heb het toch afgekregen. Meestal
schrijf ik toch helemaal alleen, waar dan ook : de rest van de omstandigheden doet er helemaal niet toe, maar alleen zijn is toch
wel belangrijk, in een trein of in de subway of op straat, zittend
of liggend, 't is niet zo belangrijk.
Ik besteed veel energie geloof ik aan het omwerken, maar niet
al te veel tijd; het omwerken daar werk ik meestal erg hard aan
en intens, maar wel erg vaak gaat het mij om hele kleine dingen,
dat ik het gevoel heb, dat ze nog beter kunnen en dan n6g beter
en nog beter. En wanneer ik het klaar vind is . . . ach dan lees ik
het tenslotte nog eens over en dan nog eens en dan bevalt me alles
en dan is het klaar. En dan stuur ik het ook onmiddellijk weg,
bijna onmiddellijk; ik bedoel, Tineke leest het, of leest de doorsiag
ervan en dan vouw ik het op en gaat het in een envelop en weg,
naar Holland.
— Herlees je wel eens als het in druk verschenen is?
V. Ja, meer uit nieuwsgierigheid, om te zien wat ik er nou van vind,
maar . . . ik vind de meeste niet slecht, ik vind een hele hoop niet
geweldig, ik vind zeker de nieuwere beter dan de oudere (op
enkele na) omdat ze meer overeen komen met zoals ik op dat ogenblik ben .. .
— In een van je Snippers zeg je: 'Tegenwoordig, in het engels, en
ook nog steeds in het nederlands, zoek ik niet alleen naar het meest
juiste, maar ook naar het meest gebruikelijke woord.' Ik neem aan
dat de neologismen die je in je podzie toelaat, eerder onder de
rubriek 'juiste' dan onder die van de 'gebruikelijke' woorden valt.
V. Hoor je de muziek op de achtergrond? Niet zo best he?
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Over het meest gebruikelijke woord. Natuurlijk is er een groot
verschil tussen een juist woord en een gebruikelijk woord in veel
gevallen. Ik probeer wat je die neologismen noemt zo te maken dat
ze volkomen van hun geluid afhangen of zo'n duidelijke dubbele
betekenis hebben dat die toch voor iedereen bereikbaar moet zijn,
tenminste dat is de bedoeling. Geluid, ik ben geen slachtoffer van
het geluid over het algemeen. (De achtergrondmuziek wordt op dit
moment voorgrondmuziek, ik kan Vroman haast niet meer verstaan. ) Ik wil
natuurlijk wel het liefst dat ze goed klinken maar ik vind het niet
belangrijker dan wat er met de persoon gebeurt die het hoort, of
hoe dicht het is bij wat ik zelf voel.
. . . dit moet een beetje gestameld worden want het is een beetje
ingewikkeld om dat precies goed te zeggen. Em, even denken boor.
Laten we zo zeggen, er zijn dingen die in een gesprek met iemand
gebeuren die niet met de betekenis van de woorden schijnen te
maken te hebben, zoals de achtergrondgeluiden, dingen die
voorbij komen, dingen die te zien zijn, en soms geloof ik dat een
gedicht daar iets van nodig heeft; het is mogelijk dat ik daarom
onbestaande woorden gebruik soms. Kinderen hebben ook vaak
behoefte aan zo maar iets te schreeuwen, midden in een gesprek,
misschien ook wel om atmosfeer te geven of om zich uit te drukken
zonder iets, misschien is dat wel . . . ik kan het zelf niet precies
zeggen, je weet het misschien beter dan ik, zoals veel andere dingen trouwens ook.
— Geloof je dat je afstand tot Nederland je het gebruik van neologismen makkelijker maakt?
V. Dat betwijfel ik. Ik zou misschien andere woorden gebruiken als
ik in Holland was, maar ook evenmin bestaande.
— Een opmerking in De adem van Mars heeft mij gefrappeerd : 'As
chances of survival brightened I began to consider writing a diary.
At least I and the girl that my imagination had long since made
my wife, might be amused by it later.' Ik begrijp hieruit dat voor
jou het schrijven van gedichten minder met het hebben van een
toekomst te maken heeft dan het schrijven van een dagboek.
V. Over het schrijven van een dagboek. Tussen twee haakjes, je
merkt dat ik m'n eigen werk niet aanhaal, dat komt in de eerste
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plaats omdat ik het niet bij mij heb, en in de tweede plaats omdat
ik het toch teveel een short-circuit vind, weet je : je eigen dingen
nog eens te gaan lezen en die dan aan te halen. Zo goed ben ik niet
in herinneren van wat ik dacht toen ik het schreef, dus dat kan jij
misschien ook makkelijker doen. Over die dagboekgeschiedenis.
Dat weet ik allemaal niet zo goed meer en waarom het in het
engels is, omdat ik het leuk vond en omdat het misschien ook wel
eens goed was om in het engels te schrijven geloof ik in die tijd.
Ik vind wel dat een dagboek van belang is, als je het goed doet.
Ik heb het de laatste jaren niet meer gedaan, en ik vind het erg
leuk dat onze kinderen het soms wel doen, maar hun dagboek is
op slot; het boekje is met slootjes erop, dat ze soms plotseling openmaken en bijhouden en soms helemaal vergeten.
— Leveren titels voor jou een probleem op? Ik bedoel: beschouw je
ze niet als iets onnatuurlijks, dat eigenlijk niet bij het gedicht
hoort en zich tussen jou en de lezer inschuift?
V. Ja, je hebt geloof ik erg groot gelijk met wat je zegt van die titel
van het gedicht; ik zet hem er altijd achteraf boven en dus nooit
als een aanmoediging om het gedicht in de richting van die titel
te sturen; ik kan me zelfs niet voorstellen hoe dat gedaan wordt.
Het is erg waar geloof ik dat de titel zich tussen mij en de mensen
inschuift.
— En kritici, wat vind je daarvan? Ik stel me voor dat jij, die een zo
rechtstreeks kontakt met je lezers nastreeft, dat je ze zelfs in je
gedichten binnenhaalt, misschien het bestaan van deze tussenpersonen overbodig of hinderlijk zult vinden. Of kun je jezelf
soms wel herkennen in wat een kriticus over je werk zegt?
V. Ik houd van mensen, ook van dieren natuurlijk, maar ook van
mensen, ook van kritici zelfs, ik kijk zeker niet op ze neer. Het is
erg moeilijk werk lijkt mij, ik weet niet zeker of ik ze nou werkelijk
als tussenpersonen beschouw. Het zijn mensen die zich ook uitdrukken, die beschrijven wat ze voelen terwijl ze iets lezen. De
ongunstige kritieken beschouw ik nooit als een schadepost of een
miskenning of zo, ik vind het altijd jammer. Het is net als tegen
iemand praten die je toevallig niet gehoord heeft, of denken dat
je iets belangrijks aan het zeggen bent, terwijl de ander toevallig
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bezig is met iemand anders te praten, weet je, en je kan het niet
tweemaal zeggen. Zo iets, zo'n gevoel heb ik. Ja, soms, ik vind het
erg leuk als ik iets lees over mij, of over mijn werk dat ik zelf zo
bedoeld heb of dat ik zelf ook zo voel. Ik vind het altijd leuk als
je met iemand praat en die ander zegt plotseling iets waaruit
blijkt dat die ander je helemaal begrepen heeft.
— Heb je iets aan vormkritiek?
V. Ik heb niet zoveel kritieken op vorm, behalve misschien op verkleiningsuitgangen en neologismen en de een die zou het soms
aanvallen of anders willen . . . ik weet niet of ik daar werkelijk
wel iets uit haal, behalve een beetje verlegenheid of onzekerheid
weet je. Want terwijl ik mijn gedicht uitwerk of verbeter dan doe
ik het toch zo dat ik de dingen erin terugbreng waar zij tegen zijn,
zonder dat ik het merk zelfs.
— Hoe zou je jezelf indelen? Je weet, sommigen noemen je een experimenterende traditioneel, anderen weer een traditionele experimenteel – het verschil zit geloof ik in het grotere of kleinere
gewicht van je leeftijd.
V. Nee ik deel mijzelf helemaal niet in. Ik heb me nog steeds erg
weinig verdiept in wat ik nou ben als ik schrijf. Ik verdiep me erg
in het bewegen van mijn eigen handen, m'n vingers en ogen en
het werken van m'n hersens, maar niet in mijn `plaats in de
literatuur'. Ik vind dat toch altijd een beetje arrogant en zo. Ik
weet niet of ik daar een plaats heb, en zo ja, dan is het toch altijd
gedeeltelijk een toevallige plaats. Ja?
— Is voor jou het totaal van je werk van betekenis? Gewoon de omyang? En zie je ook ontwikkeling?
V. Ja, ik vind het leuk bijvoorbeeld dat nu die verzamelbundel uitkomt : daarin de gedichten te tellen en te kijken hoeveel pagina's
ik heb en zo, en dat geldt voor andere dingen ook wel die ik doe,
m'n werk bijv . . . Ik heb een stuk gepubliceerd dat tweemaal zo
lang is als van alle andere mensen tot nu toe, in een tijdschrift;
dat vind ik dan vreselijk leuk natuurlijk. Dat is kinderachtig, maar
't is . . . het totaalvolume betekent ook wel iets. Ik vind het ook
wel leuk dat ik geen vijf pond weeg, maar honderdtwintig ook al is
dat ook niet zoveel – amerikaanse ponden boor trouwens – Van
191

Hattum zegt dat toch
hoe meer ik drink hoe meer ik eet
hoe meer gewicht Van Hattum beet

Dat geldt toch ook wel voor je werk een beetje. Het is een teken
dat je leeft, als je doorgaat met iets te doen, en hoe langer je
doorgaat hoe meer het is, en hoe meer je geleefd hebt. Wat die
ontwikkeling betreft, hm ja, natuurlijk wel. Ik wil daar ook weer
geen richting in zien, ik ben in principe nogal tegen eenrichtingontwikkeling, dat heb ik ook al eens geschreven. Ik heb waarschijnlijk alles al eens gezegd, maar niet op deze manier, in een
winkel op een hoek met een microfoon voor mijn mond. Nee, ik
zie een verandering, en, en soms ga je ook been en weer. Soms ben
ik sentimenteler dan in andere tijden, en soms heb ik het gevoel,
dat het misschien belangrijker is om iets te schrijven in een stemming, en een andere keer om iets te schrijven in een andere stemming.
— Zijn er bepaalde dingen in je werk die je verwerpt, of die nu ver
van je of staan?

V. Ik geloof dat ik vrees dat ik dingen begin te haten die het meest
geciteerd worden zoals ' Voor wie dit leest' omdat – zeker niet omdat
ik het niet goed vind, maar omdat ik altijd bang ben dat al het
andere dan vergeten wordt, weet je. Dat gebeurt tenslotte toch
ook wel met mensen.
— Zie je relaties met je werk? Levert het bijv. 'artistieke impulsen'
op, of maakt het ruimte voor je gedichten, of lopen beide bezigheden in elkaar over?
V. Och, een moeilijke vraag. Tussen twee haakjes, ik ben ermee uitgescheiden het ding telkens te stoppen als ik nadenk, tenslotte is
het een gesprek weet je, als ik een tijdje niks weet te zeggen dan
zeg ik maar niks, het is toch wel beter op die manier. 't Is omdat
dat ding nou langzaam loopt en ik ben pas op de helft van de tape,
weet je.
ja, ik vind biologie en ook fysiologie en daar ook weer alle onderdelen van waarin ik speciaal geinteresseerd ben, die vind ik
allemaal belangrijk omdat het om onszelf gaat, ons eigen lichaam,
en omdat ik leer dat er een hele hoop is tussen het krijgen van
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indrukken en het uitdrukken van resultaten daarvan. Het gebeurt allemaal ontzettend snel, erg onbewust natuurlijk, het is als
een oorlog in stroop tussen mieren, en de mieren zijn je gedachten
en de stroop is je lichamelijke gezondheid wat dat ook is, en de
ene stroop geeft je een andere aktiviteit dan de andere . . . je weet
niet eens dat je erin zit, maar het is toch een erg belangrijke
atmosfeer, 't is de enige atmosfeer, het is toch wel goed om daar
iets van te weten. Ja, ik ben geinteresseerd in hele kleine dingen,
dat is misschien ook wel hetzelfde als de liefde voor de natuur zelf,
de wereld zonder huizen, zonder mensen, waar ik tenslotte waarschijnlijk toch meer van hou; tenminste, als ik terug kom van een
vakantie, zoals nu, dan wil ik toch wel weer eens weg, meteen.
Meer de bergen in, de bossen in, weet ik wat. En dezelfde wereld
hebben we natuurlijk in ons, de wereld van de witte cellen en de
rooie cellen en we hebben wildernissen in onze vijvers en zo en die
zijn allemaal erg beschikbaar en je kan ze onder een mikroskoop
stoppen. En je kan je ook verdiepen in de kleine details rondom ons,
zelfs van de mensen om ons been, omdat die toch de natuur terugroepen waarvan we soms denken dat ie weggetrokken is, weet je.
Als je met een ander praat en op de verschillende plekjes in zijn
irissen let, dan hou je toch vanzelf meer van zo iemand dan wanneer je daar niet op let, en alleen maar op de woorden die hij zegt
en de stoelen waarop je zit en harde tafels en het stenen uitzicht
buiten .. .
— Die maandgedichten die je nu in het Hollands Maandblad schrijft,
(goed dat het geen weekblad meer is), dat lijkt me een hele kunst.
Ben je niet bang eens een maand te moeten overslaan?
V. De maandgedichten, dat was een idee van Bert Poll, van Hollands
Maandblad. En ik vond het meteen wel grappig. Ik ben niet zo
bang nee, dat ik het niet haal, want eerlijk gezegd is het al in
november begonnen en ik heb nu net in juli september afgemaakt
en ik hoef nou alleen nog maar oktober. Het is waar dat er maanden zijn... er waren verschillende moeilijkheden; een ervan is,
dat ik een maand vooruit moest schrijven en dat het bijzonder
moeilijk is je voor te stellen hoe dat de atmosfeer van de volgende
maand is. Zelfs al is het nog maar elf maanden geleden dat je die
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doorgemaakt hebt. Dat is een erg leuke oefening. En zo beschouw
ik het ook. Veel schrijven beschouw ik toch ook wel als een oefening; iets proberen wat eigenlijk onmogelijk is of bijna onmogelijk
nog beter natuurlijk, en het dan toch kunnen volgens jezelf, en dan
toch trots kunnen zijn, dat is toch wel erg belangrijk. Vind ik. Niet
trots, maar dankbaar dan of wat het dan ook is.
— Waarmee schrijf je eigenlijk? Het klad van Ballade is met balpen
en met potlood geschreven, is dat je normale manier van werken?
Of is er verschil tussen proza en poezie?
V. Ik schrijf alle gedichten met de hand, omdat ik er vreselijk veel
in veranderen moet. Maar proza zoals die brieven in De Gids, die
schrijf ik onmiddellijk op de schrijfmachine. En brieven aan
mensen ook natuurlijk. Ik schrijf nooit een kladbrief. Verschil
tussen proza en poezie voel ik dus wel. Geloofik. Dat blijkt wel omdat
ik aan de een heel anders werk dan aan het ander. Proza is voor
mij toch wel praten eigenlijk, en als proza niet is zoals praten, dan
is het mooischrijverij. En daarom kan ik het ook rechtstreeks op
mijn schrijfmachine doen.
— Wat doe je met een onvoltooid gedicht?

V. Wat ik doe met een onvoltooid gedicht? Dat mask ik af. En dan
stuur ik het weg.
— En vind je schrijven prettig, of niet.
V. Umm. Prettig, ja. Ik vind het prettig. Ik vind alle tekens van Leven
in mij geloof ik prettig, tenzij het echt iets ziekelijks is, pijn en
dergelijke dingen. Ik vind het leuk. Hoe zwaarder de bevalling is
misschien hoe grappiger, dat weet ik niet zeker. Ik geloof dat ik
me moet haasten, bier is het einde al, wacht eventj . . .

V. Mijn vrouw praat niet hardop. Ze is wel knopen aan het aanzetten
daar in de buurt. (Doe jij dat? . . .) Nou dat was dan eventjes
tegen Tineke want ik wou haar laten praten, maar dat vindt ze
eng boor, dat deed ze maar niet. Nou, ik laat dat ding maar gewoon lopen, zodat je kan Koren dat ik soms nadenk, anders vind
ik het zo oneerlijk.
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— Ik heb je verteld dat ik de interviews wou samenbrengen onder
de titel Scheppen, riep hij, gaat van Au! Het lijkt me niet een uitspraak
die jouw gedachten erover weergeeft. Daar hebben we het in
de eerste ronde ook al even over gehad.
V. Je hebt het wel slim gezien, geloof ik, met dat Scheppen, riep hij, gaat
van Au! Dat is inderdaad eh, in zeker opzicht maakte ik van die
beeldhouwer geloof ik min of meer een tachtiger weet je. Ik stelde
mij een vrij oude man voor, nogal romantisch, nogal tachtigs in
ieder geval. Ik geloof dat zeker niet helemaal dat het van Au
gaat, nee, het is wel sours alsof je, ja, in je kleren genaaid zit en er
extra moed voor nodig is om iets in het publiek uit te trekken weet
je. Ik voel trouwens schrijven meestal niet als een indecent exposure.
Dat is niet de bedoeling. Dat het dat is bedoel ik. (Wacht even, ik
ga kijken hoe de opname klinkt. Ik geloof dat ik sommige letters
een beetje te zacht uitspreek, de vee bijv. ; ik zal op mijn lichtje
letten.)
— Het valt op dat je telkens het maken van gedichten vergelijkt met
praten, gesprekken voeren – wat wij aan het doen zijn lijkt daarom
eigenlijk een metafoor van jouw manier van gedichten schrijven
in dit opzicht, en dat brengt me op de rol van de lezer. Hoe zie
jij die? (Overigens, voel je niet al te zeer gebonden aan mijn
vragen; als je naar aanleiding daarvan weer antwoorden hebt op
vragen die ik niet gesteld heb, dan hou ik me aanbevolen.)
De correspondentie-per-gedicht met de lezer, verloopt die plezierig, krijg je wel eens antwoord, of is het nogal eenzijdig?
V. Wat de rol van de lezer betreft . . . die helemaal niet antwoordt .. .
waar ik nooit iets van hoor, dat is waar natuurlijk: het is op die
manier niet tweezijdig. Ik stel me altijd een lezer voor, weet je,
als ik iets of heb speciaal. Als alle veranderingen aangebracht zijn
die nodig waren en er is niets meer aan te doen en ik stuur het weg,
dan begin ik al een beetje aan de mensen te denken, en dan, vooral
als ik drukproeven krijg, dan denk ik helemaal: ja als ik dit nu
terugstuur dan gaat het naar al die vreemdelingen en die zitten
daar dan. Dat is natuurlijk niet te vermijden vind ik, als je schrijft.
Ik vind het altijd flauwekul als iemand zegt, de lezer bestaat voor
mij niet. Maar of die personen mij nu moeten antwoorden om
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volledig contact te hebben, dat weet ik eigenlijk ook niet.
Zoals op het ogenblik bijvoorbeeld, nu praat ik duidelijk tegen
jou, ik zit hier op mijn bed en op het bed waar ik nu naar kijk
is een opgevouwen krant op een serveerblad en een lichtgroene
sjaal van een van de kinderen, en een stukje van de taperecorder
en mijn pen (tingeling, woef woef woef) dat is de bond omdat er
geblaft werd. Ik bedoel omdat er gebeld werd, ha ha. Het is
waarschijnlijk de dry-cleaner. Nou dan, de bond zat onder het bed
namelijk. Ik kijk naar al die rommel kan ik wel zeggen bier op
het bed, en, jij zit daar wel, weet je. Ik heb daar niet precies je
gezicht voor nodig, geloof ik. Het is erg vreemd wat iemand doet
op die manier. Het is natuurlijk veel eigenaardiger dan schrijven
aan iemand. Ik weet niet, aanwezigheid is blijkbaar maar betrekkelijk. We zijn ontzettend ingesteld tegenwoordig op het overzien,
het weg laten vallen van tijd- en plaatsverschillen. We kunnen ons
tenslotte net zo goed opwinden over een televisiestuk, dat niet nu
speelt en dat helemaal niet echt is, maar alleen stroom en weet ik
wat. Dat de lezer er niet bij is vind ik dus ook maar betrekkelijk.
Misschien is een van de prettige dingen van schrijven en publiceren dat erbij nodig is, dat ik werkelijk een hele hoop mensen op
bezoek heb, geloof ik. En automatisch alleen mensen die ik wil
hebben want de anderen die willen mijn dingen niet lezen natuurlijk.
— Heb je wel eens overwogen om je te vestigen uitsluitend als dichter
of uitsluitend als bioloog, of is het been en weer schieten voor jou
juist aantrekkelijk?
V. Ik weet dat niet. Soms is die combinatie natuurlijk belangrijk
omdat ik over het werk dat ik doe schrijf. Nee, ik zou zeker niet
een van de twee overboord willen gooien, dat is net zo raar als een
van je ogen. Ik zie graag stereoskopisch, ik wil allebei mijn ogen
gebruiken en ik zie graag, leef graag in meer dan een paar
dimensies en ik kijk graag het ene ogenblik biologisch naar de
dingen en het andere ogenblik emotioneel of wat dat dan ook is.
Of als een tekenaar of zo iets. Daarom teken ik ook graag. En ja,
alle dingen hebben waarschijnlijk al die aspecten, maar soms
komt het ene meer naar voren, soms het andere. Ik heb soms
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spijt dat ik zo vreselijk het land had aan geschiedenis, want ik
merk aan Tineke wel dat als je een gevoel hebt en tegelijk iets
weet van de historische achtergrond van de dingen, dan hebben ze
er weer een dimensie bij, waarschijnlijk.
Maakt het voor jou verschil, het schrijven van een heel lang
gedicht zoals Ballade en het schrijven van kortere? Zijn er technische verschillen? Ik kan me voorstellen dat je bij Ballade uitging
van een soort skelet, of heeft zich die struktuur al doende gevormd:
de afwisseling van de loop van het verhaal en de zich steeds uitbreidende refreinen?
V. Er is zeker een technisch verschil tussen lange en korte gedichten
wat mij betreft; ik maak inderdaad van de paar erg lange die ik
heb in mijn gedachten een schema, maar dat schrijf ik niet op of
zo iets, ik heb het gevoel bijvoorbeeld dat ik met die ballade, ik
herinner me dat ik daar de verschillende vormen van heb opgezocht in mijn encyclopedia. Ik hield van allebei de vormen wel;
ik vond natuurlijk de balladevorm met een envoi enzovoort een
beetje ingewikkeld, maar de combinatie is toch wel geschikt. (Hi
sweetheart, what? We eat? Want to say something? Say something !
– What for? For posterity?
Yes, for posterity.
– I am speaking for posterity. Thank you.
Thank you, that is enough out of you. That's all.)

Dat was . . ., ze is gek, Geraldine, die is nu veertien jaar.
Komt binnenlopen met een zonnebril op, in huis, o, en hier is
Peggy, Say something.
– Dag!
Say something else.
– What?
I don't know.
– Beterschap.
Thank you, the same to you.)
She said, ze zei cdag' en cbeterschap' (Not bad for a beginner.
You're now part of the interview. What are you going to do next?
— Is this still on?
Yes it is.
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– I'm going to sing A Hard Day's Night.
No, no, no, posterity does not care. Posterity does not care at all
about that.)
Nou dan, nu weer verder. Tineke heb je nu nog niet gehad, maar
wel de rest van de family. Eh . . . nou weet ik waarachtig niet meer
. . . oh ja over het skelet van de langere dingen. Ik had toen het
idee, dat als ik de ballade opvat als een, bijna als een volksverhaal,
weet je wel, de lange ballade, dan zou ik het toch leuk vinden om
er een soort van envoi bij te hebben, maar dat dan ook vergroot,
net als de rest. Dus dan heb ik daar een heel gedicht voor gemaakt
en dat, eh daarvan telkens iets laten verschijnen. Ik hou van die
skeletten, omdat het bijna werkelijk skeletten zijn, biologisch dus :
ze moeten een funktie hebben, en ze hebben allerlei struktuur,
binnen de struktuur, binnen die struktuur. Die je kan missen of
die je kan zien, dat doer er niet veel toe. Maar hij is er in ieder
geval. Met missen bedoel ik, die je kan ontgaan, of niet, maar dat
hindert niet.
— Er is een soort gedichten dat een duidelijk gekonstrueerde indruk
maakt, en een soort dat een spontane, ongedwongen indruk
maakt. Jouw gedichten vallen, lijkt me, eerder toch in die tweede
kategorie. Is dat effekt van ongedwongenheid iets dat je nastreeft
en hangt dit samen met je neiging om niet al te vaste, geijkte
vormen te gebruiken?
V. Ongedwongen is natuurlijk een gevaarlijk woord, dat houdt een
beetje spontaner in dan ik gedichten maak meestal. Die krabbeltjes die ik je gestuurd heb een keer, dat zijn de oorspronkelijke
manuskripten als je ze zo noemen wil, daaraan kun je waarschijnlijk zien dat ik erg over woorden val, kleine woorden, zowel als
grotere. Of jets 'de' of 'een' moet zijn, of 'worth' – 'werd' of .. .
nou ik kan zo gauw geen andere kleine verschillen bedenken. Al
die dingen daar aarzel ik over en die probeer ik zeer zorgvuldig
te wegen; ook het gebruik van de tweede naamval bijv. Omdat
ik graag 'der' gebruik en weet dat er natuurlijk jets vrouwelijks
door wordt aangeduid, wat waarschijnlijk grammatikaal volkomen onjuist kan zijn, weeg ik zorgvuldig of ik die zonde moet
begaan en of het nodig is die kleinigheid op te offeren in ieder
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geval voor wat het 'doet'. En ik weeg ook zorgvuldig wat waaraan
moet worden opgeofferd en wat niet, en of het kan zonder opoffering. Ik had een voorbeeld in gedachte een tijdje geleden, maar
ik weet niet of ik het nog heb. Ja ik heb die maandgedichten voor
het Hollands Maandblad daar heb ik de laatste voor geschreven die
zijn voor oktober en in het laatste deeltje van oktober, dus het
vierde gedicht, zoals ik meestal doe, heb ik herinneringen aan
Holland gezet, en die in dit geval gaan over een droom die ik
nogal eens heb dat ik op weg ben naar de kroeg van Unitas in
Utrecht, studentenclub, maar dat het erg moeilijk is om daar te
komen en dat het een avond is waar, een studentenavond dus,
waar mensen zelfs op mij zitten te wachten en ik had voor rijmwoord voor iets dat op -as eindigde, had ik jas' en daar maakte ik
dan gebruik van. Die jas die rijmde op Unitas. Over dat rijm wil
ik misschien zo meteen nog wel iets zeggen dan, maar terwijl ik
dus min of meer gedwongen was om een jas te gebruiken, moest
ik mij herinneren dat ik in mijn droom inderdaad een jas aanhad,
een grijze jas, die ik werkelijk had en die klapperde dan in de
wind, dat kon ik heel duidelijk voelen in mijn droom en ik heb
veel moeite moeten doen om het klapperen van die jas, en het
wachten van die mensen samen te brengen, zo kort en duidelijk
mogelijk, zo werkelijk mogelijk. Ik had dus geen zin om wat dan
ook op te offeren, begrijp je. En het rijm ook niet, het is zoiets als
de lijnen in een schilderij. Laat ik zeggen als je een schilderij hebt
wat je van olieverf maakt, met een lapje in plaats van met een
smalle borstel, of met een brede borstel in ieder geval; het hele
ding is te slap en je wilt er toch lijnen in brengen die dan bepaalde
kleuren met elkaar verbinden of een verband leggen wat anders
niet te zien is. Dan gebruik ik rijm op die manier en er schijnt wel
willekeur in te zitten natuurlijk, maar ik plaats het toch precies
daar waar ik het wil, dus niet zo maar ergens; een woord dat niet
genoeg uitsteekt kan ik aanwijzen met een rijm of ik kan het verband leggen tussen twee dingen die niet logisch met elkaar in verband staan, maar wel op een of andere manier; dat obscure verband kan ik dan vervangen door rijm. Dan heb ik dus een model
van de werkelijkheid gemaakt.
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Je zegt dat ik ook nog kan antwoorden op vragen die je niet
gesteld hebt. Dat worden dan ongestelde antwoorden. Ik geloof
dat ik dat al een beetje gedaan heb met die rijmgeschiedenis.
Het rijm is ook een substruktuur waarschijnlijk, waar ik toch al
van hou, omdat ik vind dat een hoop dingen zo gemaakt zijn.
Het is een mooie maar ingewikkelde oorzaak voor een mooi en
misschien minder ingewikkeld gevoig. En hoe organischer iets
gebouwd is, hoe levender, hoe werkelijker, hoe veranderlijker voor
verschillende mensen. Nou moet ik eens denken of er nog andere
dingen zijn .. .
Ja, in het algemeen is er misschien wel iets wat ik in mijn gevoel
nooit duidelijk zeg en dat is dat . . . dat wij nooit diep genoeg
ingaan op anderen, of op alles om ons heen, nooit; er is altijd
meer. Zelfs iemand die ik niet al te goed ken, daar wil ik toch wel
dingen van weten die volgens een hoop mensen waarschijnlijk
veel te diep gaan of te fysiologisch zijn zelfs, psychologisch,
fysiologisch, chemisch en fysisch. Er wordt wel eens gewaarschuwd
in ons vak tegen het aanleggen van een hierarchie, weet je, dat je
dingen kan opbouwen en dat je kan afleiden uit de wetten van de
onderdelen van de atomen wat het geheel, dus de hele wereld,
of de verschillende naties kunnen doen, dat je op z'n minst gesproken een mens voorspelbaar kunt maken door te weten wat
zijn organen doen, zijn organen voorspelbaar door te weten wat
zijn cellen doen enzovoorts, tot je bij de subatomische struktuur
komt. Dat is natuurlijk in zekere zin waar, maar het verschijnsel
dat je in levende dingen hebt is vaak dat als je enige dingen bij
elkaar op denkt te tellen dan wordt de som iets veel zelfstandigers
en groters dan je van de onderdelen had vermoed, maar dat komt
alleen maar omdat je de dingen niet bij elkaar op kunt tellen als
een optelsom, maar ze hebben allemaal hun plaats en hun houdingen, als in een ballet. Maar juist daarom vind ik dat het niet
genoeg is als je met een interessante persoon spreekt en luistert
naar wat hij zegt en niet kijkt, niet zorgvuldig kijkt naar wat hij
doet en is, met inbegrip van zijn puistjes. Alleen maar de wetenschap dat er onder hun huid zo ontzettend veel gebeurt waar ze
zelf zich natuurlijk niet eens van bewust zijn, dat vind ik erg
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belangrijk in onze houding in de wereld en zelfs in de wereld
zonder ons, als je je dat kan voorstellen of hoeft voor te stellen.
Ik weet niet of dit allemaal nou wel duidelijk genoeg is, maar ik
wilde er nog uitgebreider mee antwoorden op die vraag van jou
of ik ooit van plan ben een van de twee te doen, of als ik mag
opscheppen een van de drie of meer. Dat wil dus zeggen : schrijven,
tekenen, bioloog zijn en huisvader. Het is waanzin een van die
dingen op te geven. Het is het geheel waar het om gaat, en hoe
meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen
tenminste, ook al begrijp je ze niet, hoe meer liefde je kan hebben
voor alles wat bestaat. Om dezelfde reden bijvoorbeeld geloof ik
dat we een ontzettende hoop missen als we ons hebben opgelegd
dat we joods, katholiek of atheist zijn. Het verlies dat door het
hebben van een . . . sommige principes in ieder geval, geleden
wordt, is geloof ik ontzettend groot en ik geloof dat de tijd wel
komt dat iets dergelijks wordt beseft en dat de wisselvalligheid
meer aanbeden zal worden dan een ding. Nou dan, dit is geloof
ik het einde van alles he?
Vreselijk hartelijke groeten aan je hele familie en alles. En Tineke
zou geloof ik nog even goeiedag zeggen als je dat leuk vindt. (. . .)
Ze doet het niet boor, ze vindt het eng. Ze is hem al helemaal
gesmeerd en zit al onder de tafel ergens, bijna. Dag boor.
4 sept. 1964
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'Scheppen', riep hij ‘gaat van Au!'

Aarbleddak had oude ogen
en een jak van stierenvacht.
Wratjes waren op zijn droge
wangen droevig aangebracht.
Door zijn bordkartonnen kamer
kaatsten in paniek geraakte
konken van zijn beeldhouwhamer
waar hij mee to voorschijn maakte.
`Scheppen' , riep hij `gaat van Au!
hier moet nog wat suikerschuim,
gaat vanzelf, zoals berouw.
Nog wat ronder. Bloedt mijn duim?'

(Leo Vroman, Ballade)
Omstreeks de eeuwwisseling was in Nederland het interview niet
alleen een ietwat nieuwmodische zaak, maar bovendien een nog
maar half ingeburgerd woord. Zijn eerste bundel interviews* had
mijn grootvader nog maar een verzameling `opstellen' genoemd;
pas in zijn tweede bundel** sprak hij, en dan nog kennelijk aarzelend over " 'interviews' (sit venia verbo!)". Hij moet het gebruik
van een engelse term dus ongepaster hebben gevonden dan het
plaatsen van een latijnse uitdrukking, wat niet veel anders kan
betekenen dan dat de status van de eerste aan de lage kant was.
* De mannen van '8o aan het woord, gesprekken met Nederlandsche letterkundigen, naverteld door E. d'Oliveira Jr. (z. j.)
* * De jongere generatie, gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere
richting in onze literatuur; tevens een enquête naar enkele beginselen
in ons nationaal geestelijk leven (1913)
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Een deel van het succes dat deze beide boekjes gekend hebben
laat zich ongetwijfeld verklaren uit een verhoogde belangstelling
voor onze literatuur, o.m. samenhangend met de opkomst van de
Tachtigers, maar voor een ander deel moet men de verklaring zoeken in de wijze van totstandkoming ervan : de interviews zijn stenografisch opgenomen, en wel volgens het systeem-Groote.
Zoals men weet was A. W. Groote een beroepsofficier bij de cavalerie, die al vrij jong benoemd werd tot adjudant van een generaal wiens woorden hij te noteren had. Daarbij be yond hij dat de
toen gebruikelijke stelsels die pittoreske namen droegen als
Conen de Prepean-Steger, Stolze-Wery, Pitman-de Haan of
Scheithauer-Rients Balt-Pont al meteen dit nadeel hadden, dat
ze te paard niet waren te gebruiken omdat de in deze stelsels
voorkomende punten al bij het stapvoets gaan tot strepen werden
misvormd waardoor het teruglezen een heksentoer werd. Daarom
kwam hij tot zijn stelsel van lopend kortschrift (1899, Stenographie
voor iedereen) dat in Nederland snel aansloeg. De oorlog is de moeder
van alle technieken. Op menig gebied probeerde men wat dit
kortschrift waard was. Het werd gebruikt in vele vergaderzalen,
waaronder die van onze vertegenwoordigende organen. Zo kwam
W. Drees als kamerstenograaf in aanraking met de landspolitiek;
mijn grootvader die met hem in het eerste bestuur van de stenografenvereniging zat, was kort voor de eerste wereldoorlog stenograaf in de Utrechtse gemeenteraad. Ook universitaire colleges
werden stenografisch vastgelegd : zo bestaat er een in druk verschenen door hen beiden vervaardigd stenografisch verslag van
een college over niets minder dan Het lijden en sterven van Jezus
Christus, waarmee Bolland in maart 1907 de universitaire boer
afreisde. Het is overigens een curieuze coincidentie dat Groote
later, gedurende de eerste wereldoorlog, stenografie onderwees op
de broedplaats der Tachtigers: de Eerste Vijfjarige H.B.S. aan de
Keizersgracht in Amsterdam.
De grote Salverda de Grave deed in De Gids (1913, II, 151) de
voorspelling dat de fonograaf de stenograaf zou vervangen.
Mijn grootvader heeft dat ongeloofwaardig gevonden omdat dit
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mechanische opnemen volkomen a-selectief zou gebeuren. Niet
alleen zouden daardoor allerlei achtergrondgeluiden vastgelegd
worden, maar bovendien zou zo'n apparaat klakkeloos halve en
slordig gevormde spraakklanken registreren waardoor het de
grootste moeite zou kosten het fonogram weer uit te werken. flij
meende dat dit zonder de steun van andere zintuigen een onmogelijke opgaaf zou zijn. De stenograaf was immers geen automaat:
hij maakte lopende zinnen van het gesproken woord; een mompeling kon worden opgevangen doordat men de stand van de
lippen en de gebaren van de spreker kon waarnemen. Dit standpunt is niet onredelijk, maar dat neemt niet weg, dat de nadelen van
het bandopnameapparaat kleiner zijn dan zijn voordelen t.o.v.
de stenografie, die weer bij het uitwerken van het bandje zou
kunnen worden ingeschakeld. Trouwens de tijd van de televisiein-blik voor huishoudelijk gebruik ligt niet al te ver in het verschiet.
Hoewel ik, formed gesproken, met deze bundel interviews in de
voetsporen van mijn voorzaat treed, is hierbij toch geen sprake
van boos opzet. Daarvoor ervaar ik toch de totstandkoming van
dit boekje als teveel afhankelijk van toevallige faktoren. Niettemin
wil ik aan de onontkenbare parallellie graag recht doen en dat is
dan ook een van de redenen waarom ik deze bundel opdraag aan
wat ik mij van mijn grootvader herinner.
Geen van de hiervoor afgedrukte vraaggesprekken heeft ooit
plaatsgevonden. Een trieste zaak, dat geef ik toe, en vooral teleurstellend voor minnaars van de cinema verite . Er is op velerlei manieren
met het materiaal gemanipuleerd; ik heb geselekteerd, vervormd,
bespoten en getrimd zodat er van de objektieve werkelijkheid
niets meer is heel gebleven (in zover lijkt het dan toch nog op
cinema verite ) .

In de eerste plaats is natuurlijk maar een deel van elk gesprek
weergegeven: niet alles vond ik even boeiend, niet alles was
bestemd voor iedereen.
Vervolgens heb ik vaak een kompromis gezocht tussen spreektaal
en schrijftaal, tussen dialekt en A.B., en vooral tussen spreek2 05

zinnen en schrijfzinnen. Dit hield onvermijdelijk een zekere
stilering in, omdat soms het voordeel van de ongedwongenheid
en authenticiteit dreigde te worden tenietgedaan door het gevaar
van onbegrijpelijkheid. Ook ontbrak het mij een enkele keer eenvoudig aan de technische hulpmiddelen voor een volkomen getrouwe weergave. Dit geldt vooral voor de interviews met Hermans, Lucebert en Achterberg, die met de hand en zonder
kortschrift zijn vastgelegd.
Verder heb ik me in de regel weinig aangetrokken van de loop
van het gesprek. Bij het hergroeperen van de aangesneden onderwerpen heb ik naar hartelust huisvlijt bedreven met lijmpot en
schaar, en daarbij raakten zo weer wat Harden en repen onder
tafel. Om er lijn in te krijgen moesten alle vraaggesprekken dus
opnieuw geassembleerd worden.
Ook dit was nog niet voldoende : teneinde de gesprekken te
kondenseren en de aandacht zoveel mogelijk op de geinterviewde
te laten vallen heb ik mijn eigen tekst geminimaliseerd, een enkele
keer heb ik zelfs pas uit de gegeven antwoorden mijn vragen opgemaakt.
Deze kunstgrepen hangen voor een deel samen met die eigenaardige pretentie van het interview : dat een gesprek tussen twee
wildvreemden iets van belang zou kunnen opleveren. Nu is het
waar dat de interviewsituatie de vragensteller wat stoutmoediger
en zelfs onbeschaamder, en de ondervraagde wat loslippiger en
oprechter kan maken dan het geval zou zijn in een toevallig gesprek met een onbekende, maar wil deze kombinatie van geconditionneerde geneigdheden ergens toe leiden, dan moeten
toch nog vele andere voorwaarden vervuld zijn. Enerzijds moet
de interviewer goed beslagen ten ijs komen (i.c. het werk van de
auteur kennen) en enigszins geverseerd zijn in de techniek van het
interview, anderzijds moet de ondervraagde bereid en in staat zijn
tot luisteren en niet al te afwijzend reageren op het aan de tand
gevoeld worden; en daarnaast moeten beiden ofwel zich enigszins
kunnen losmaken van hun gevoelens van sympathie of antipathie,
ofwel ze moeten elkaar `liggen'. Lang niet altijd was de konstellatie even gunstig. Nu eens had een schrijver nauwelijks vragen
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nodig om een stortvloed van observaties van zich te geven, dan
weer ondervond iemand een zo grote malaise dat het de grootste
inspanning kostte om een gesprek gaande te houden. Daar komt
nog bij, dat beide partners in een vraaggesprek for better and worse
aan elkaar zijn overgeleverd: al is het dan geen huwelijk, een
interview heeft soms toch veel weg van een slijtageslag, waarbij
een van beiden aan het langste eind trekt. Ik hoef er geen geheim
van te maken dat een enkele geinterviewde zichzelf in het eindresultaat niet terugvond. Maar terug naar de assemblagelijn.
Het was soms nodig zwaar te zondigen tegen de norm der historische waarheid: een enkele keer is de gesproken tekst van mond
verwisseld en door de ander als eigen uitspraak geannexeerd.
Van een andere orde zijn weer de manipulaties met ruimte en
tijd die ik me heb veroorloofd. Het interview met W. F. Hermans
is in feite een hutspot van twee met drie jaar tussenruimte gehouden vraaggesprekken, waarvan het laatste, uitgezonden voor de
televisie, een sterk voorlichtend karakter droeg, al ontbrak daarin
de zwavelzure klapstuk niet. Het interview met Leo Vroman
leverde de speciale moeilijkheid op dat zich de Atlantische Oceaan
tussen ons beyond. Een vraaggesprek per brief werd verworpen
als te omslachtig, een zitting per telex als te kostbaar, evenals een
intercontinentaal telefoongesprek dat dan op de band vastgelegd
zou kunnen worden. Tenslotte werden we het eens op het been
en weer zenden van bandjes. Het is een vreemde gewaarwording
achter zijn schrijftafel met iemand te praten en daarbij te weten
dat de antwoorden pas na een dag of tien zullen volgen: het lijkt
een beetje op het verhaal van de bevroren jachthoorn van de
baron van Miinchhausen. Daar kwam nog bij dat er iets misging
bij de coOrdinatie van de snelheden op de bandjes zodat ik telkens
antwoord ontving van ene Donald Duck. Dankzij de vriendelijkheid van de firma Glorie op de Ceintuurbaan in Amsterdam is
het gelukt Leo Vroman zijn vox humana terug te geven. Wat dus
in werkelijkheid twee soli waren maakt hopelijk nu de indruk van
een duet.
Het hier opgenomen interview met Gerrit Achterberg is een geval
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apart. Zowel bij zijn leven de dichter zelf, als na zijn dood zijn
weduwe waren heftig gekant tegen publikatie ervan. Nu ik desondanks het interview in deze verzameling opneem, stel ik er
prijs op enigszins uitvoerig in te gaan op de omstandigheden
waaronder het vraaggesprek plaatsvond en op de motivering die
Achterberg mij voor zijn weigering gaf. De lezer zal met deze
gegevens in de hand beter in staat zijn een oordeel te vellen over
de juistheid of onjuistheid van deze handelwijze.
Ik bezocht Achterberg op 21 april 1959 en wel op de bonnefooi.
Ik had hem nooit eerder ontmoet, en werd alleen door hem ontvangen omdat hij wilde uitvinden of ik dezelfde was als degene
die vroeger de Tachtigers had geinterviewd. We raakten in gesprek en al gauw vertelde ik hem het doel van mijn komst.
Achterberg toonde zich dadelijk terughoudend, wat kon blijken
uit zijn vraag of ik ook andere schrijvers had geinterviewd, en of
ik die interviews bij me had, dan kon hij zich een oordeel vormen
over mijn manier van werken. Ik zei hem dat ik ze niet bij me had,
maar dat ik ze graag zou ophalen. Dat vond hij een goed plan, en
een kleine twee uur later was ik weer terug in Leusden. Hij wilde
de interviews niet zelf lezen, maar verzocht mij ze voor te lezen.
Hoewel zo'n deklamatie nu niet direct een hartewens van me was,
voldeed ik toch maar aan zijn verzoek. Het resultaat was, dat hij
toch wel Oren had naar een interview met hemzelf. 'Maar je hebt
pas nog geweigerd te spreken voor de Zuid-Afrikaanse radio', zei
zijn vrouw. `Laten we het toch maar proberen', antwoordde
Achterberg. Hij stelde wel twee voorwaarden : hij zou het gesprek
op elk moment kunnen beeindigen, en de publikatie zou Alankelijk zijn van zijn toestemming.
Nadat we enige tijd hadden gesproken over verschillende onderwerpen en wat weer op ons gemak waren geraakt, vroeg ik hem of
hij bezwaar had tegen het maken van aantekeningen. Dat had hij
niet; het bier opgenomen interview is dan ook een onder de gegeven omstandigheden zo nauwkeurig mogelijke weergave van
dat deel van het gesprek waarover ik notities heb gemaakt. Met
een onderbreking voor de avondmaaltijd waarvoor mevrouw
Achterberg de vriendelijkheid had me uit te nodigen, duurde het
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gesprek van omstreeks vier uur 's middags tot elf uur 's avonds.
Een dag of Lien later keerde ik met het resultaat terug. Ook dit
moest viva voce aan hem worden voorgelezen. In mijn verbindende tekst had hij wel plezier, zijn eigen woorden echter vond hij
bedenkelijk. Na de recitatie overhandigde ik hem het typogram.
Voor ik wist wat er gebeurde had hij het deksel van de kolenkachel naast zijn leren fauteuil opgelicht en stond hij op het punt
het interview aan de vlammen prijs te geven. zijn vrouw weerhield hem op het nippertje en stelde hem voor het eerst nog eens
te laten lezen aan Bert Bakker en Ed. Hoornik, voordat hij zijn
definitieve beslissing nam. Achterberg stemde toe. De adviezen
van zijn vrienden moeten negatief zijn uitgevallen, want hij bleef
bij zijn oorspronkelijke weigering, ook toen later de uitgever Van
Oorschot nog eens aandrong op herziening. (Het interview zou
namelijk in het door Van Oorschot uitgegeven Tirade verschijnen).
Ik heb nooit vernomen waarom deze adviezen zo uitvielen, maar
wel heeft Achterberg zelf mij op diezelfde middag zijn redenen
voor de weigering van zijn fiat gegeven. Deze waren tweeledig.
In de eerste plaats was hij dichter, absoluut dichter, en dat bracht
met zich mee dat hij zich uitsluitend in gedichten tot het publiek
wilde wenden. Gedichten waren afgeronde, weloverwogen en
geconcentreerde uitingen, terwijl zoiets voorbijgaands en zonder
gelegenheid tot veel nadenken uitgesproken gespreksflarden zijn
gedachten onvoldoende weergaven en te weinig wezenlijk ook
waren. Daarbij liet hij doorschemeren er eigenlijk geen vaste
meningen op na te houden, en alleen maar op vragen te hebben
geantwoord omdat er nu eenmaal iets gezegd moest worden.
In de tweede plaats draaide het interview voor een belangrijk
deel om de wijze van tot stand komen van zijn gedichten. Hij
beyond zich echter juist in een periode (na Het spel van de wilde
jacht en voor Vergeetboek) waarin een zekere stagnatie in zijn
scheppende activiteit was opgetreden; hij vreesde dat het zwart
op wit vastleggen van zijn gedachten over het creatieve proces
dit creatieve proces zou verstoren en ten ongunste zou beinvloeden.
Bijna drie jaar later stierf Achterberg, op 17 januari 1962. Vele
herdenkingsartikelen verschenen, en in een groot aantal daarvan
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werden anekdotes over, en herinneringen aan Achterberg gememoreerd. Ongeveer een half jaar later raadpleegde ik mevrouw
Achterberg. Zij stelde zich op het standpunt dat, waar de dichter
niet van publikatie had willen weten, ook zij vanzelfsprekend haar
toestemming niet kon geven. Zij bezat immers het auteursrecht.
Daar kwam nog bij dat zij ook zelf bezwaren had tegen het interview : zij kon er haar overleden echtgenoot niet in herkennen,
omdat het allemaal veel te stellig en te nadrukkelijk was : Achterberg was geen man van uitgesproken meningen. Later voegde zij
daar nog aan toe, dat ik de toon waarin hij sprak niet had getroffen,
en dat hij het zelf geen geslaagd interview had gevonden; kortom,
met de meeste klem bezwoer zij mij niet tot publikatie over te gaan.
Bij deze wens heb ik mij geruime tijd neergelegd, maar langzamerhand rezen bij mij toch teveel tegenwerpingen.
Wat de juridische kant van de zaak betreft – en deze is naar mijn
smaak bier van het lichtste gewicht, al moet het even aangestipt
worden – bezit niet de geinterviewde, maar de interviewer bet
auteursrecht op het eindprodukt. Voor het tegendeel zou wel wat
te zeggen zijn, maar tot nog toe heeft de wetgever overwicht
toegekend aan het feit, dat de interviewer de leiding van het
gesprek heeft, er de richting van bepaalt, en er op zijn eigen wijze
op schrift vorm aan geeft.
Belangrijker is het volgende. Achterberg heeft niet volstaan met
een blote weigering, hij heeft er redenen voor gegeven. Deze redenen zijn voor mij altijd van kracht geweest, al rees bij mij de
vraag waarom hij wel toestemming tot het houden van het gesprek
gaf, terwijl hij later een bezwaar formuleerde, dat elk interview
zou uitrangeren : een interview is nu eenmaal geen gedicht. Hierbij
moet men bedenken dat het best mogelijk is dat Achterberg zich
pas achteraf bewust is geworden van deze reden voor zijn hekel
aan interviews. Zander enige twijfel heeft hij geheel te goeder
trouw ingestemd met het houden van het vraaggesprek. Zo
kenmerkend als zijn eerste bezwaar is voor de totale inzet van zijn
dichterschap, zo kenmerkend is zijn tweede voor de magische
kanten ervan. Hij staat hierin trouwens niet alleen. Van oudsher
vrezen schrijvers dat een al te grote aandacht voor en bewust210

heid van de manier waarop men werkt kan maken dat men het
werk zelf dwarsboomt. Wie zichzelf op de vingers kijkt ziet ze
onhandig worden en bevriezen. Het is als het beproefde effekt in
tekenfilms waar een man bezig is een bovennatuurlijke stunt te
volvoeren — over een imaginair koord over de straat van dak tot
dak te lopen — tot hij stil staat bij wat hij aan het doen is en reddeloos neerstort. Nu lag het hier nog een nuance anders, omdat het
tenslotte niet ging om het observeren zelf, maar om het publiceren
van de observaties, waarmee het magische element geintroduceerd
wordt. Hoe dan ook, ik voelde heel weinig voor de rol van engeltjesmaker.
Mijn standpunt is nu, dat beide redenen door het overlijden van
Achterberg hun kracht verloren hebben. Enerzijds bestaat, nu het
oeuvre is afgesloten, niet meer de kwade kans dat publikatie van
het interview het ontstaan van nieuwe gedichten zou verijdelen;
anderzijds wordt erdoor geen afbreuk gedaan aan het absolutisme
van de dichter.
Hiermee zou ik kunnen volstaan, als niet mevrouw Achterbergvan Baak op haar beurt de evengenoemde bezwaren had ontwikkeld, waarover ik ook nog graag iets wilde opmerken. 1k
meen dan, dat Gerrit Achterberg's aandeel in het gesprek allerminst bestaat uit antwoorden gegeven omwille van een conversatie,
zonder dat hij nu juist volkomen in wilde staan voor zijn uitspraken, integendeel, het zijn heel precieze uitingen van een dichter
over zijn metier. Het moge zijn, dat degeen die hem het best
heeft gekend, hem in dit interview niet terugvindt 'zoals hij was',
maar dat is een handicap die zich bij elk vraaggesprek voordoet.
De ondervraagde reageert nu eenmaal op de persoon van de
ondervrager; tegenover deze zal hij zich anders gedragen dan
tegenover zijn vertrouwde omgeving, zeker als het een eerste ontmoeting betreft. Faktoren als antipathie of sympathie, wrevel
over de interview-situatie, de aard van de gestelde vragen,
mogelijk storende omstandigheden als het feit dat er een bandopnameapparaat staat te draaien of notities gemaakt worden, dit
alles kan maken dat de vertrouwelingen de schrijver niet meer
herkennen in zijn reaktie op de buitenstaander. Dit is een risiko,
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inherent aan elk interview, dat men op de koop toe moet nemen.
Ongetwijfeld zullen ook in dit interview vertekeningen zijn opgetreden, ik geef het dan ook niet als een natuurgetrouw portret;
ik sta er alleen voor in dat Achterberg zich ongeveer in de weergegeven bewoordingen tot mij gericht heeft.
Het is wel mogelijk dat hij zich tegenover mij stelliger heeft uitgelaten dan zijn gewoonte was, en ook dat hij zich uitspraken
heeft laten ontglippen, waarvan hij later verbaasd was dat ze uit
zijn mond te vernemen waren. Voor dit soort vertekeningen
dragen wij gedeelde verantwoordelijkheid en dat geldt trouwens
voor alle bier gebundelde interviews.
Nu ik dit vraaggesprek nog eens overlees kan ik niet geloven dat
het een verzameling van zomaar wat losse opmerkingen zou zijn:
daarvoor vormt het een te samenhangend beeld van de dichter
en kloppen de uitspraken te goed met elkaar en met diens werk.
Trouwens, zelfs als Achterberg zich in een ongebruikelijke
schijngestalte aan mij had voorgedaan, dan nog zou dat op zichzelf al een kenmerkende en authentieke uiting genoemd kunnen
worden.
In meerdere of mindere mate hebben alle geinterviewden zich
verstopt in hun reakties. Een voorbeeld. Hugo Claus vertelde dat
hij, geinterviewd door Not Gregoor, deze het tegenovergestelde
antwoordde van wat hij dacht dat Gregoor verwachtte ! Of Claus
mij dit vertelde om mij te waarschuwen of om mij in slaap te
sussen met een vertrouwelijke mededeling — daar ben ik nog niet
helemaal achter. Maar waarom het bier gaat is dit, dat de meerdere of mindere geslaagdheid van een interview niet alleen door
de geinterviewde en diens naaste omgeving, en evenmin alleen
door de interviewer beoordeeld kan worden; daarvoor zijn zij
teveel gevangenen van de situatie. Wanneer het eindresultaat
binnen zekere grenzen van betrouwbaarheid blijft, in de zin van
een getrouwe weergave van de gesproken woorden, dan mag aan
de mate van geslaagdheid geen argument voor niet-publikatie
ontleend worden. Al lijkt het portret misschien niet sprekend, het
zijn de eigen woorden van de geportretteerde.
Rest mij bier op te merken, dat ik met het bovenstaande niet beoog
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mij minder verantwoordelijk te maken voor het feit van de publikatie, noch ook mijn aandeel in het uiteindelijke resultaat te
verkleinen.
Het zal misschien sommigen verbazen dat een merlinist plotseling
zoveel belangstelling toont voor de persoon van de auteur. Innerlijke tegenspraak tussen dit boekje en de ergocentrische benadering
van Merlyn? Ik geloof van niet. Weliswaar krijgt de schrijver een
wat bescheidener plaats toebedeeld waar het gaat om maatstaven
voor de juistheid van een interpretatie van zijn werk, maar daarmee is volstrekt niet in strijd dat hij bij andere probleemvelden
op de voorgrond kan treden. Wanneer het gaat om vragen als :
hoe is het werk tot stand gekomen, waar is de schrijver op uit,
hoe waardeert hij eigen en andermans werk, wat is zijn visie op
de kunstenaar in de geschiedenis, de maatschappij enz., is er
sprake van invloeden e.d., dan zijn uitspraken van de auteur zeif
goeddeels beslissend en in elk geval bijzonder belangwekkend.
Het is ook dit soort vragen waarop ik mij in de loop van de serie
steeds meer ben gaan concentreren, en dit bracht een afnemen
van de belangstelling voor couleur locale en voor meningen over
willekeurige, marginale onderwerpen met zich. (Vreemd genoeg
is juist daar waar ik geen omgeving kon waarnemen, in het interview met Leo Vroman, relatief veel ervan doorgedrongen in de
tekst.) Soms kon ik er moeilijk onderuit gewag te maken van een
intermezzo om geen verkeerde indruk van de gang van zaken te
wekken: wanneer ik verzuimd had te vermelden dat er een poesje
aan het miauwen slaat, dan zou Gerard Kornelis van het Reve's
spontane uitnodiging 'Dag schatje, kom maar op schoot', allicht
een misverstand omtrent de mate van intimiteit waaronder het
interview plaatsvond, hebben kunnen wekken.
Deze verzameling portretten vormt maar gedeeltelijk weer een
portret van mijn literaire voorkeur. Daarvoor is ze de uitkomst van
een te heterogene kombinatie van keuzebeginselen en toevalligheden. Toch kan ik, met een tegelijk extremer en gematigder
variant op een uitspraak van Vroman wel zeggen dat ik van heel
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veel van de meerderheid en van heel weinig van de minderheid
houd, maar dat is eigenlijk al buiten de orde.
De interviews zijn zoveel mogelijk gerangschikt naar het ogenblik
waarop ze werden afgenomen; alleen bij dat met W. F. Hermans
leverde dit moeilijkheden op. Ik heb daarbij de datum van het
eerste interview aangehouden. Ook andere ordeningen waren
denkbaar geweest.
Over de uitkomsten wil ik niet veel meer zeggen, dan dat Aarbleddak's uitroep eerder door de prozaschrijvers dan door de
dichters onderschreven wordt. Pas bij het bewerken en afmaken
van hun gedichten slaan ook de laatsten zich op de duim. Mag
op dit punt dan een zekere mate van overeenstemming bestaan
tussen de ondervraagde schrijvers en de oude Aarbleddak, ik hoop
dat zij niet ook in een ander opzicht op elkaar zullen lijken. De
vulcanische oude beeldhouwer in zijn `bordkartonnen kamer' en
met zijn balderende exclamaties maakt een onmiskenbaar histrionische indruk. Hij akteert met een zeker gusto de artiest.
Hoezeer de situatie van een interview ook aanleiding geeft tot
verstoppertje spelen, ik meen dat alle aan de tand gevoelde
schrijvers zonder uitzondering ernstig geprobeerd hebben zich zo
eerlijk en conscientieus mogelijk to uiten over de gestelde vragen.
Dit boekje zou zijn doel missen als de lezer een beeld van hen zou
krijgen dat onverenigbaar is met de voorstelling die hij zich uit het
werk van de geinterviewden gemaakt heeft. En mocht deze voorstelling ontbreken, dan spreek ik de wens uit, dat deze bundel als
richtingaanwijzer naar het werk zal mogen fungeren.
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In opdracht van het Ministerie van O.K. & W. heeft de essayist
H.U. Jessurun d'Oliveira tien interviews gebundeld met belangrijke
Nederlandse en Vlaamse auteurs. Aansluitend bij de opvattingen van het
tijdschrift Merlyn, valt in deze interviews niet de nadruk op biografische
bijzonderheden, maar op het creatieve proces en de werkmethoden
van de ondervraagde schrfiverQ
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