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Dejongensbroekzak

Tjee1
.hratisermetm'nPietjegebeurd?m'nondeugdvaneen
PietjeBell?-dachtik,toenikvoor'nhernieuwdeEconfrontatie
metjeugdhelden'DeVlegeliarenvanPfe/
.
# Belllas.
Jemoetzo'n jaaroftien geweestzijn,in detijd van deze
boeken;ditdeelhadikblijkbaarnooitgelezen,erwerd geen
snaar van herkenning aangeslagen, het was een m al, pedant

Pietje,ine1kgevalmk'
nPietjeniet.
DeeenvoudigeschoenmakerdiePietjesvaderwasenluisterdenaardenaam Jan Plezierheeftin De Vlegeliaren carrière
gemaakt,bezit een pracht van een winkelop betere stand,en

Pietjesmoederweetnietwaarzehetmeesttrotsopmoetzijn:
(opdesplinternieuwemeubeltjes,dehevigartistiekeschilderijtjes,hetmooiebehang,hetbloemetjes-tapijt'.EnPietjezelf,de
Rotterdamsestraatjongen,iseenbabbelziekjongmensgewordendiea1shijiemanddewaarheidwilzeggennietmeer,opz'n
echt-Rotterdams,metzijn vuisten werkt,maarmeerop z'n
echt-Haagszk'
n#,'
cl,
bpJ,'
r:opent.A1sdejongstebediendeop
een kantoor waar Piet komt solliciteren hem een opschepper

noemtsteektPierrevanwal:iopschepper?We1joudriedubbelovergehaaldekwartjesfonograaf,a1sjijdenkt,jeongepatenteerdespreekbuiszowijdtegenmijtekunnenopenzetten,danzal
ikjeeenknalopjeeetsalonverkopen,datjederestvanjeleven
nodighebt,om detandartsaftebetalen.'

Echtemannentaal,geheelpassend bijhevigartistiekeschilderijtjes...Pietheeft,om zote zeggen,de tgavedeswoords'
ontwikkeld.'tIseen echtescholiergeworden,meteen tbuiten-

model'vocabulaire,waarnietweinigFransbijis.Metdemeisjesen jongensvan dekorlbalclub tDeVrolijkeBende'eethij
gebakjesbijeenlunchroom tAmerican',heefthijhetdôlletjesin

eenM elksalon <DeSierkan',rookthijTurksecigaretten,'tis
eenheertjegeworden!Hijkentzelfs,deenigekeerdatditinde
boeken van PietjeBellvoorkomt,een kleineaanvechting van
liefdevooreenrijkejongedame,évenmaar....BeII...jebent'n
smelll'Enookmaarevenkomtzijnoudeavonturendrangboven
alshijzich,a1sjongjournalist,in deonderwereld begeeften
daareen zaak totklaarheid brengt,maarde echte sfeer van het

boek ligtinuitstapjesnaardeUsbaan,metmeisjestegenwie
Bellen zijn vrienden iwurm'zeggen en tgarnaal',waarnaze
samen tanijsmelk,korstjesen polkabrokken'nuttigen,en zijn
echte ondeugendheid beperktzich tothetbedenken van een
Amerikaanseverkoopstuntvoorzijnvader,dieduizendZWarey
uit-de-naode-geraakte schoenen in voorraad heeft,die welwillen wegvliegen a1sPietzein een kranteartikelheeftaangeprezen
a1swonderschoenen uittecht'ni
jlpaardleer.

Heusenigallemaal,maar'tisgeen jongensboekmeer,'tis
een echte nujesroman,een typisch jaren-tmintt
k-bozk,dat
m oestbeantwoorden aan hetm odernelevensgevoelvan een m et

deeersteboekenoverPietjeBellmeegegroeidpubliek.
Eenquasi-snotneusineentjofel'boek,waarvanhetdestijds
wa
a
rschijnlijkwemelde.NietlangerdeechtePietje,meereen
@ @
m letle.

PietjeBell,dewâreondeugd,vondikterugindedelenPiet
je
Bell,Degoocheltoerenvan Piet
jeBell,deNieumeAvonturenvan
#9#eBellenPiet
jeBellismeeraandegang.Delaatstedriezijn
geschrevenkortofvernaDeVlegeliaren (resp.I9z4,1932en
1934;deallereerstePietjeBelldateertvan I9I4)-devolgorde
van verschijnen looptdusnietparallelmethetklimmen der
jarenbijPietje;vanhetmeegroeienmethetlezerspubliekwerd
afstand gedaan (watook moeilijk anderskon)en erwerden
steedsboekenaantoegevoegd dieweerdejongensstreken van
PietjeBellbeschreven:gewooneenkwestievantussenschuiven.
ZoverscheenDezonenvanPiet
jeBellalin I9zz.terwijlPietje
inPiet
jeBellJJmeeraandegangvan1934tienjaarisendusnog
lang geen vader;in de latere boeken haalt Pietje zelfveel
streken uitdie lijken op,ofregelrechtontleend zijn aan de
ondeugendhedenvanzijnzonen diealaan een lezersgeneratie

'

*a

eerderwaren gepresenteerd:een ingewikkelde gangvan zaken
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dieermededebetaanisdatindeboeken,a1sjezeleestin de
volgordevanPietjesgroei,allerleizaken nietkloppen,nieuwe
Nguren opduiken,oudeverdwenen zijn,doden weertotleven
worden gewekt,belangrijkeaspecten vergeten worden en dat
hetwemeltvan anachronismen.D e m irakelse sfeer die van die

boeken uitging a1sjeze,ensn men kenthetsjabloon,stiekem
metzaklantaarnenalinjebedlas,isverdwenenenheeftplaats
gemaaktvoor de indruk dat hethandig in elkaar gezette maak-

selszijn,snellap-en plakwerk datkostewathetkostmoest
beantwoorden aan wat de ouderen dachten dat de m odieuze

wensdromen en verlangensvan de nieuwste worp jongeren
Waren.

Alleingrediënten van een jongensdroom à la jaren twintig
waren in dePietjeBell-boeken aanwezig.Desleutelwoorden
daarvoorzijn Amerika,rà'
txl4#ea,clubleven,electriciteit.De
delen uitdie jaren kwamen tegemoetaan behoeften die al
ruimschootswerden bevredigddoorallerleizich nadrukkelijk
a1stmodernejongensboeken'presenterendeverhalen,zoalsHet
radio-spookenDetelevisie-keldervanJac.BerghuisJr.waarover
uitgeverijKluitman a1svolgtdeloftrompetstak:tM etrecht
staatbovendesuggestievebandtekeningvermeld:modernjongensboek.H et is âw/er-modern!Al de boys,die genoten van
Berghuis'vorig geesteskind zullen ook ditappreciëren.D e vele

lielebberijen van leerlingen der 5de klasse hbs:padvinden,
dansen,knutselen,radio,autoën,schaatsenrijden worden er
vrolijken animerendin behandeld;dochhetmooistvan alis
Puck's uitvinding :het televisie-apparaat, waardoor handelin-

gen van personen op groteafstand,op een doek geprojecteerd
worden,terwijlmen diehandelingen uitvoert!Ook nu wordt
doordittoesteleen misdaad,hetvervalsen van bankbiljetten,
aan hetlichtgebracht1
.Hetzou mijnietsverwonderenindien
jongensdoorditboekaanhetexperimenterensloegen!'

Ookin Piet
jeBell,'
aAmerika(1929!)kom tdetelevisieenkele
malen voor:zeisdaarvoorPi
etjealnetzo'n grootwonderals
deradioendesprekendeslm,waaroverhijopgetogennaarzijn
oudersschrijft.AmerikaishetIandvandeongekendemogelijkheden,zondersmetofblaam,iederekrantenjongenofschoenpoet-

serwordtermiljonair,watheet,in boeken alsdezem6étje
schoenpoetserzijn geweestom ooitmiljonairtekunnen worden.Spirit,aanpakken,doorzetten,altijdallesinhetgroot.
Hetspreektm enu nietaan en hetsprak m e toen nietaan.Zoals

ikbijdeMaxHavelaaraltijd blijben wanneerwedegroene
gordelvan smaragd en aldieexoticaverlaten om terug te keren
totde binnenkam ercultuurvan Droogstoppelen hetHollandse

achtertuintje,waarhetz6verstikkendenbenepenisdatsarcasmeeenlevensnoodzaakwordtenhetvertrouwde,herkenbareje
dehumoristischestrottoeknijpt,zowildeikinjongensboeken
ooksteedsdevlieringopennietdeW ijdeWereldin.
Wieoverdeboeken vanzijnjeugd schrijftgeeftonvermijdelijk ietsvanzijnautobiograseprijs.Hetzijzo.Watmea1s
circatienjarigkind(onbewust)partengespeeldmoethebbenbij
jongensboeken metzulkeverduveld ondeugende,zwartharige
jongenshelden,iseensoorthomoërotischesfeerdiehetvoorspel
vorm de voor de m aanzieke idealiseringen en dromen in dat

meestgodvergeten tijdperk van jejeugd,alsje zo'n dertien,
veertienjaarbent.Datzijnnueenmaalgeenleeftijden.
Dewereldvandeiechte'PietjeBell-boekenishelemaaleen
jongenswereld,enhoewelervanzelfsprekendnergenseenbewustetoespelingop homoseksualiteitgem aaktwordt,kom teen daar-

voorgevoeligejongen(enbijJupiter!warenwijgevoelig!W reed
harnastedewereldonzekinderlijkeziel...)bijChr.vanAbkoude
opeenanderemanieraanzijntrekken:doordeprincipiëlewijze
ondermeerwaaropmeisjesenvrouwenwordenafgedaanalsdom
ofvinnig,1og ofbloedeloos,onbeduidend ofkakelend,netgoed

genoegvoordelinnenkast.Datisnatuurlijkallerminstnetjesvan
deheerVanAbkoude,en hetbegintalm eteenrechtgoed opde

eerstebladzijdenvanheteerstedeel,waarJanPlezier,vadervan
een dochter,nog maar één onvervulde wens heeft:een zoon,

jazeker1
.Om eindelijkeensiemandom meeteravottentehebben.
EnéénvanPietjesvroegestrekeniszijnvoorstelaanAnnetje,een
zevenjarigklassegenootje,om tbroertjes'metelkaarteworden:
tpietje vond hetveelaardigera1sAnnetjeeen jongen wasen
daarom zeihijhaar,datzehaarschooljurkmoestuittrekkenen
eenpakjevanhem aandoen.ZodeedAnnetjeeninhetjongenspakjezagzeerkluchtiguit.'
14

OokgeeftPietjezonderéén spoorvan wroegingeen meisje
Spaansepepertjesteeten...M eisjeskomennietzovanharteuit
VanAbkoudespen,zijnôfispinnetjes'6fonbeduidendeengelen
entyperendislaterookhethuwelijkvanPietjeBel1:vanallediepe
zieleroerselenwordthem enkeldeeenzaamheidtemachtig,hij
vraagteen oude vriendin,M ien K uyer,over wie we praktisch

nooitietsextra'svernomen hebben,iofzenietvoorgoed zijn
levenskameraadwildeworden,liefenleedmethem delenenzijn
kousen stoppen',waarop M ien zegt:iAllrightkokkie...'en met-

eendaaropwordenopêénbladzijde,hopsakee,maarliefstdrie
zonengeboren,waarnadejongensavonturenweervrolijkherbeginnen.(tlkvergatmijnliefde,maarikvondmijnhoedterug.')
D e vrouwengestalte neem tboosaardige vorm en aan in tante

Cato,eenzustervanPietjesvader,dieuitermategierigis,uitermatemagerenbepaaldnietopPietjesstrekengebrand.Bovendientorstzeeenreusachtigewratophaarneus.Bijherlezingbleek
ik veelvergeten.maaruitgerekend tante Cato stond in mijn
geheugengegriftofzijaandegebeurtenisseneenspeciaallicht
verleende...Een zwak voor m etvervegetekendekarikaturen en

typetjeswaarmeeik,vreesik,nogalbeheptben,samenmeteen
Zwak voorgroteske vrouwen enangstwekkend dom inerende se-

kreten.TanteCatoismedierbaargebleven,zegeeftPietjereliëf
en betekenis.Zoalsdie ondeugd haarprobeerde te helpen,een

touwtjeom haarwratbondterwijlzesliepom daarvervolgens
hardaantetrekken...Zoalshij,meteentouwtjedoordeplanken
van de zoldering,haarkunstgebitlietdansen in de waskom ,het
geheeldooreen bundelm aanlichtbeschenen en m ettanteCato,

verstijfdvan schrik,rechtop inbed...Watmankeertdaaraan?
Altijda1sPietjeergenskomttbeginnendedingentegebeuren',
om eengeliefdeuitdrukkingvandeauteurtegebruiken,altijdwil
hijgoeddoenenloopthetmetbrand,ellendeofeenzameopsluitingaf,kortom ,metcatastrofesendegrootstecatastrofevanalwas

tanteCato.DatPietjehetzoElantropiekbedoeldekanmeniet
schelen en kon me dat,hoop ik,a1skind ook albitterweinig.D at

hetaltijdslechtaiiep,dâtwasattentvanVanAbkoude.
ErwerdinaldePietje-Bellboekengeruststellendweiniggemoraliseerd:hetbravezoontjeJozefvan dedrogistGeelman,de
buurmanvandeBells,djealtijdzokeurigzijnsommenmaakte,
15

zulke prachtige verzen kon zeggen en do1 op schoolgaan was

(tlozefhadgeentijdmeer,diesnakteernaarom zijnhuiswerkte
maken'en tlozefzattesmullen van grote sommen'),ishet
toonbeeld van verveling,m iddelm aaten geborneerdheid :zowel
vader a1s zoon Bell hebben tschuw'hekel aan hem . Ook de

zondagsschool,diePietjeuiteensoortplichtafentoebezoekt,
wordt voorgesteld a1seen clim ax van akeligheid,als iets wat

werkelijk nergenstoedient.Pietje Bellwasgeen boek voor
christelijkefamilies.En,nogmaals,geenboekvoormeisjes.
Datblijktalevenzeeruithettweedegegevendatmij,naast
tante Cato,a1s zeerklein kind naar de keelgreep,uit de m ys-

tiekvan dejongensclubnamelijk.Dekorfbalclub De Prp/l
/ie
Bende uit de, ik za1 m aar zeggen thypermoderne' boeken, is

geaFecteerdenverwaten,metdiegansjesvanmeisjesdiealmaar
willen snoepen,nee,de êchte club wasdievan D eZmarteH and,

metPietjea1sroverhoofdman.Gdnspireerd doordeverhalen
overLord Lister richtPietje metzijn vrienden Engeltje en
Peentjeeenbendeop,meteenbloedechtrovershol.çonsholmoet
eengrootgeheim blijven.'7aja,eengrootgeheim.'Zeersuggestiefvondjedievooçakgeheimebende,enhetmomentbijvoorbeeld
waarop tweenieuweaspirant-leden,KeesW ortelman enJaap

Willemsen,a1svazalleningewijdworden.
tGeduldig in afwachting van de dingen,die kom en zouden,

zatendetweejongensopeenkisttegendemuur.
PietjeBellzetteeen grotehoed op,die meteen rode veer
versierdwas.Zijnadjudants,PeentjeenEngeltje,haddenrode
mutsenophethoofd.Pietjeplaatstezichaandetafel,waaropeen
grootboeklagm etwittevellen.Een nieuwepen 1agin gereedheid.

yr
Adjudants,blinddoekdenieuweleden,Asprakderoverhoofdm an .

Ogenblikkelijksprongen Peentjeen Engeltjeop en bonden
doekenvoordeogenvanKeesenJaap.'
Dejongenswordentontgroend'doordatmenzeopeenplankin
deluchtlaatzweven,waarbijzehetgevoelkrijgenofzeineen
vliegmachienzitten,endoorwatpijnomdatzemethunvlakke
handopeenplankslaan,terwijlhunwijsgemaaktisdatzePeentje
eenklapzullengeven,en VanAbkoudevervolgt:trroen werden

dejongensdedoekenvandeogengenomenenmoestenzehun
handtekening in bloed zetten.
16

44Inbloed?hhvroegJaapverschrikt.
4Ja?AsprakPietjeBelloponverbiddelijketoon.#Jemoeteen
sneetleinjearm makenenmethetbloedjenaam zetten.yh
Dejongensgehoorzaamdenenzettenhunhandtekeningmet
bloed in hetroversregister.
Toen m oesten zedeeed van trouw aieggen.

Pietjelasvoor:44Ikzweertrouw aandegeheimeRoversbende
DeZwarteH anden beloofgehoorzaam heidaandeH oofdm an.Ik
beloofalle geheim en te bewaren en aan niem and ter wereld de
plaatsvan samenkom stteverraden.h

r
dzegnuopplechtigetoon:Datzweerik,yhvervolgdePietje.
ADatzweerik.:zeidenJaapenKees.
ddDanverklaarikubijdezealsledenv>ndeRoversbendetezijn
aangenom en.p

Daarm eewasdeplechtigheid geëindigd en konden deduistere
werkzaam heden van debendeeen aanvangnem en.'

Jewilde,nadatgelezentehebben,maaréênding:onmiddellijk
zelfzo'nbendeoprichten.Nu,erzijnwatZwarteHandenversleten.Alleswaszeergeheim .(Toenweeenkeeruitonzeanonimiteittradenom tijdenseenZeerSpecialeHistorischeTentoonstellinghetrijgkorsetvanmijnmoeder,tegenbetalingvantweecent,
tedoendoorgaanvoordeBaljurkvanM arieAntoinette-welke
laatstenaam onvermijdelijkdenodigespelfoutenmoethebben
bevat-,washetdanookmeteenmooimis.)Oh,hetwaseeneerbij
debendetemogenzijnentotadjudantgeslagenteworden,met
die absolute gehoorzaam heid aan de leider,zo typerend voor

jongens:iGijdaarmetuw melkboeren hondenhaar,knielvoor
mijnederenzegmijuw naam !'
IkherinnermeditgebuldervanPietjenogaltewel.U moet
weten,ikwaseenbeetjeeenperversjongetje,endatalzovroeg.
Gelukkigishetlaterhelem aalrechtgetrokken.M aardem agievan

hetgeheimegenootschap bleef,albleekjeuiteindelijkbeterte
kunnenademhaleningenootschappenmetjezelfalsenigelid.Het
waseenmagiewaarine1kgevalnooitmeisjesdeelaankonden
hebben,zoalszijooknooithetjevanhetzoudenbegrijpenvande
wonderebetoveringvaneengeledigdebroekzak:deinhoud van

eenjongensbroekzakvormtdeadembenemendstelandkaartvan

zijnhandelenwandel.VanAbkoudewisthiervan.Inheteerste
boekvanPiet
jeSr//komtuitPietjeszakkentevoorschijn:straatklappers,die patsh!pâtsh1
.!deden op de straatstenen ;stukken

krijt,gevonden in meesterskrijtbakje,om op iemandsrugte
schrijven:tehuur;eenkoperenknoopom gloeiendheettewrijven
opjemouwendiedanineensopdehandvaneenandertedrukkenieenglazenknikkermetslingerslangetjes,
'eenstukschoenmakerspek,waarjedehalvewereldmeeaanelkaarkonlatenkleven;
een hoopjetouw;eenlegepatroonhuls;eenlluitje;een stukje
dropieenganzepoot,waarjezoleukaantrekkenkonieenlucifersdoosjemeteendodevlindererin;eenballetjestopverf;eenvergetenpepermuntje;eeneindjekaars;eenoudepenentenslotte
een stuk afgeknaagdewortelofpeen.En in De zonen van #9//:
Bellheethet:trroen voeldePietinzijnzaken haaldedaaruit
onderandereeenoudklosjezwartgaren.Hijhadverdernietveel
indiezak,alleenmaareeneindjetouw.stukjeskleurkrijt,eengrijs
gewordenstukjedrop,dathijgauwindemondstak,eenkoperen
knoop,een lucifers-doosjemeteendodevlindererin,een iuitje,
eenafgedanktzakmesvanpa,eenhalvecent,vishaakjeseneen
vergetenolienootje.'
.

Lichtende passages waren dat,verre perspectieven openend,
wondereinventarissen,literatuur dus!
In de bende De Zmarte H and werden allerleirituelen uitde

werelddervolwassenengeïmiteerd,ofliever:alleendeuiterlijke
schijnervan.Inzijnpogingom tnetecht'telijkenspreektPietje,
uitnaam vandebende,tanteCatotijdenseenwelkomstceremonie
op hetstation toe m et tH ooggeachte en W eledele H eer Tante
Catol'-m aarhetisvooralde hiëratische,autoritairestructuur

vandebende(erisopzekermomentzelfseenlaaiendestrijdom
hetleiderschapgaandetussenSproetenPietje-erdreigtmuiterij...)dietochdewereldvandevolwassenen weernaëapt,hoezeerdebendeinschijnooktegendiewereldisgericht.
W antjezoudeindrukkunnenkrijgendatdezeboekeneenkiem
vanrevolutiebevatten,metzo'nvaderdieâllesleukvindtvanzijn
zoon,mitshetmaarondeugendis(tZo'njongentoch!'tIseen
reuzentiep!'),en metdieoerdommepolitiemachten sombere
zondagsschoolterreurwaarm eeonze belham elhetsteedsaan de
stok heeft.
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PietjeszusjeM artha(ookhierisdevrouwweerhetreactionaire
element)wilvoortdurendeeniheertje'vanhem maken,ietswat
zijngrootsteweerzinoproept,maarderijkejongenmetwiezij
getrouwdis,PaulVelinga,dievindthijweerwelgeweldig.A1shij
bijhentelogerenisnoemthundienstmeisjehem ijonker'.istelje
voor,'denkthijdan,tjonkerPietjeBelluithetschoenenpaleisuit
deHerenstraat.Danwaszijnvadereengraafenzijnmoedereen
barones.Een beetje kale baronesdan zeker,wanteen echte
baroneszou haarzoontje,dejonker,geen boterhammen met
stroopgeven,maarpuddingvoorzijnontbijtenmokkataartvoor
zijnmiddageten.'
Pietjekomtdanookenkelemalen in aanraking metiechte'
jonkertjes,dieduredingenetenenvreemdedingendoen.Daaraanziejevoorwiedezeboekengeschrevenwerdenivoorjongetjes
uittgewone'gezinnen m etbeschaafdearmoe:hethogerop-willen

staatcentraal,watookduidelijkblijktuitdenoestearbeidvan
vaderBell,diedaardooreensteedsmooierewinkelkrijgt.Ikheb
hethier,nogmaals,overdejongensavonturenboekenvanPietje
Bell,nietoverdieweliswaaroriginele,m aartoch onechtevervolgen,waarin het hogerop-willen abnorm ale vormen aanneem t,

meteendeftigPietjedatneerkijktophetvulgusvandestraaten
naarAmerikavertrektom daarineenommezienpuissantrijkte
worden.Nee,alleenoverhetstraatjongetje,viesenbrutaal.De
ihogeremilieus'zijnvoorhem,ondanksallekomischeondertonen,ietsbegerenswaardig hoogsen vreem ds.

Zorgelijkemarxistischenotities!(Enz6eenvoudig,datjenog
eensgaatbegrijpenwaarom juistdesociologiezoveellichtgewicht
aantrekt.Erisgeenkunstaan.llehebtera1skindweinigmeevan
doen.Hetwasdemagievandejongenswereldmetzijngeheimen
enzijnsimuleringsdrang(hetspelenvancircus,hetspelenvan
roversbende,hetspelenvanminderonschuldigedingen)diejein
dejarenvijftig,dejarenwaarinikdezeboekenlas,voorzagvan
een van vrouwen gereinigd encadrement.Sedertdien ishetdoor

JanRinkeenBuenodeMesquitasteevastknipogendafgebeelde
envooralguitt
keknaapjeinzijnmatrozenpakjeingeruildvoor
menigmensvanvleesenbloed,nietaltijdmetevenveelgenoegen.
Erblijftuitdiejarenhetdoorweedomenspijtgepantserde.
jz//tzr
'
over,datjenimmerwaagtopentebrekenenwaaroverjeookniet
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péinstom hetopentebreken.DaarhebbenPietjeBellenzijn
kornuiten,buiten hun schuld en héélzijdelings,toch ook wel
meete m aken.

Eigenlijkhadikgehooptdatditietsigrappigs'overPietjeBell
zouworden.Maarhiiiszelfzoleuk,moppigenastrantdatjeer,al
lezende,neerslachtig van wordt,geheelin destem ming vooreen

ernstigslotwoord.Ookhadikdusgehooptietsheelpersoonlijks
uittmijnvroegstejaren'optevissen.ietswatzo'npardigentoch

geheel eigen cachet verleent aan een met zovelen gedeeld

onderwerp.Ietshéélspecifeks,datjezeggenzou:tGod,watis
datbijzonder.'Ditisalevenmingelukt.Biechten,daarhebikhet
niet op begrepen.En zelfs elke schijn van autobiografie is
gefantaseerd-watheet?-knarsendbiieengemalenmetdefantasie
van een molensteen.
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Sex-sondertruppen

Elkezichzelfalsvolwaardigbewegingskunstenaarbeschouwende

danserwoontinAmsterdam-zuid.Alsjetegenjevriendenmag
zeggen:ikmooninOud-zuid,danklinktookdâtheelsolide,dan

benjezekeriets.datnietmisis.Enhelemââlaandetopvandeze
hiëratischeladderstaathetmagischeachterhetConcertgeboum.
Indien iemand AchterHetConcertgebouw woont,ofop z'n

minstwénsttewonen.danweetjemetjeogendichtdathetomeen
prim aballerinagaat,ofom een gerenom m eerdetoneelspeler,die
allang nietm eerop de planken maarnog stevig op de pay-roll
staat,ofom welke andere gevierde,derderangskunstenmaker
ook.
Zelfwoon ik dusindeK inkerbuurt.

Dit door'Heere Heeresma œnszo meesterlijk totKomrijkwartieromgedooptestadsdeelvormt,ondanksmijnaanwezigheid? een verbazingwekkende bron van oncultuur.H et staat

werkelijkachternochvoor,finksnochrechtsvanéénschijnvan
eenConcertgebouw.Opeenbevolkingvanzo'nhonderdvijftigtottweehonderdduizendmensenvindjeernietéénboekhandel.
Toch lezen dem ensen er.En lezen de kinderen er.

Endatjongetuigleesterdezelfdestripverhalena1shetjonge
tuigachterhetConcertgebouw,dem erendeelsuitBelgiëgdm -

porteerdeenin Spanjegedruktegruwel-,geweld-en griezelstrips,diedanopdejongens-enmeisjeskamersinOud-zuidverstoptliggenondereenstapelin-keurigeKuijesenknusseSuskes
enW iskes,maardieinOud-Westbijhonderdduizendtallenper
jaarwordenverslonden,geheelinhetopenbaar.
In een van destrips-annex pornografewinkeltjesin deze
volksbuurtspreekikopeenzaterdagm iddagdeeigenaar.K lanten

lopeninenuit.Hetzijnvooralkinderenendetopgroeiendejeugd'
21
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die zich hierte lezen vooreen heelweekend aanschaFen.Strips
die vallen ondernoem ersalswild-west,science-sction,T weede
W ereldoorlog,geheim eagenten,detectives,griezelen en primitieveerotiek.Opdezelaatste,deerotischestripverhalen,staatm et

grotelettersvermeld:Strt
hverhaalvoorvolmassenen.tDatstaater
natuurlijk op om hetvoorkinderen aantrekkelijkertemaken,'
verklaart me de middenstander trouwhartig.Als ik hem vraag

doorwelke leeftijdsgroepen deze werkelijk bloedstollende en
zelfsvoormijn doenreactionairewerkjesworden aangeschaft,
waarinvrouwenuitsluitend spiernakendrondlopenen doorm annen worden gevierendeeld,behakt,bespoten en betrappeld,ant-

woordthij:iAch,nietdoorkinderenvanachtnatuurlijk.Maar
vanafzo'njaaroftien,twaalf.'Vandezezogehetenstripverhalen
voorvolwassenen,zoverzekerthijmenog,verkoopthijergemiddeld zo'n duizend perweek.En beladen m ettweehonderd strips
voordesomm a van dertig gulden verlaatik de winkel.N alezing

magikzeweerterugbrengen,waarvoorikdanvijftigprocentvan
deaankoopsom,zijndevijftiengulden,terugontvang.Nalezing
besluitik echterhetgrootste gedeelteachteloosin deprullenbak
tegooien,ondereen laag verdriet,waaroverheen weereen iinke
dosislachen,gieren,brullen.W aarom ,datzalikuuitdedoeken
doen.
Strips alsdeze borduren,zoalste verwachten is,steeds maar

weervoortop eenzelfdestramien,demeestonwaarschijnlijke
situaties worden uitgedacht,alleen om er een aantalvaste en

noodzakelijkgeachteingrediënteninondertekunnenbrengen.
Debedenkersvan dezestripszijnallang blijalszeweereens
kunneninhakenopwatzija1sactualiteitenbeschouwen,deactualiteitvandevoorpagina'svan deTelegraaf-enhormonenpers,
zoalsdaarzijndeaanbiddingvandeSatan(deaFaireM anson),de
gijzeling,de kaping,de bombriefook,diewe albijnaweer
vergetenwaren,endealtijdsterktotdeverbeeldingsprekende
wereldvandejunkies.Zodraerintdewereldom onsheen'iets
gebeurtgrijpendeontwerpershetmetbeidehandenaan,wantze
snakkennaarwatuiterlijkevariatievoorhuntienduizendentitels.
Ietszelfverzinnen :daarvoorisin ditgenregeen plaats.Eriseen
stram ien,dâten dât,en derestisgem akzucht.H etkom tvoordat
ze in verschillende verhalen haastidentieke tekeningen gebrui-
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ken.En de tweede bron van gem akzucht,waarzonder de heren

nergenszouden zijn,ishun cursusEenvoudige Psychologie.
Hierdoorwetenze(denkenze)precieswathunlezertjesinhun
onderbewustehebbenenookwaterzoalIatentinsluim ert,zodat
deom slagenvandeverhalenprom ptvolalofnietgecam ouieerde
fallussenstaan.O pdeom slagenvandeoorlogsstripssignaleerde

ikgranateninvollevaart,gewerendiejuistafgaan,delopenvan
tanksinopvallendehoudingen,uziet,erectieoperectie.Erwordt
gem anipuleerdmetdezeerecties,enmetorgasm en,frustratiesen

vooroordelen.dateenbeginnendschrijveruitdepsychologische
romanschoolhetzenietzoukunnen nadoen;enalsaltijd isde
band tussensexualiteiten geweld onontkoom baar.
Onnodigtezeggen dateenenanderderepeterendesnelheid
van een m itrailleurvuur beziten gepaard gaatmetde grootst

logelijkeminachtingvoorenvernederingvanvrouwenenmet
de bekende stereotiepen van negers,Chinezen,com m unisten
en invaliden.
H oe heten nu dezestrips,diedoordevolks-en andere kinderen

metrodeoortjeswordenverslonden?(Menprijzedetaal,engans
hetvolkdaarbij,waarinjezondereencentjepijnietsmetjeoren
kanverslinden.)Jehebtindeeersteplaats,om hetbeginvaneen
inventaristewagen,gebaseerdopmijntweehonderdtitels,zulke
losseseriesalsTimzpa#errreeltweinigknokken,dusslappekost),
Vt
kor(verhalen uitdeTweedeWereldoorlog,vo1angstig op
elkaarlijkendemannenmetbredenekkenenvierkantekoppen,
zodatjealveeltesneldedraadvanhetverhaalkwijtbent),Rick
Random,dedetectivein hetruimte-tijdperk(allerminstspannend).Durfal,demanzondervrees(denaam zeihetdusal;grote
tekeningenvolsuggestievanvaartenkrachtenm etz6'nbeknopte

tekst,datjevaneenrecordmagspreken)enaldieandereBatmanderivaten:DeFlits(contradeSpiegelmanendeTol,<detwee
topschooiers'),Thor,deX-mannen,deWrekers& c.,dieavonturenbelevenvolvaneenschijnbaarallerwildstefantasie,maarin
wezenvanelkefantasiegespeend,doordeuitgeveraangekondigd

a1sKverhalendiehetbloedinjeaderendoenstollen!'tKrijgde
rillingenoverjerug!'en<Knijpjetenenbijelkaar!'Fragmenten
arm enbeenvliegen,joelenenhoererenoverdepagina's,gloeien24

dekolommen stijgen omhooga1seen idioot,allesmoetkapot,
vernietigd.doorboord.verscheurd.uiteengereten,en we1onder

een regen van zulke werkelijk ijzingwekkende kreten a1s
Fw oosH ! EEEOOEEI! FZAK !THAK !THAP ! KRASH ! BRAK !
zAP !THooM !KRAKK !spRoK !ARGHH !en KLANG !H etisde
purem agievandeAm erikaanse,vernauwdedenkwereld.HetclA-

cementvloertjevoordekinderziel,waaropnooitietsmooismag
groeien.

Voortszijn erde Classics-stçins.De Groene Lantaarn,de
Shock-classics.deGriezel-classics.de Strijd-classics.de Geheim-agentclassicsenwaarschijnlijknogwatmœr.
En ttn slotte de algenoem de stripverhalen voor volwassenen

van tien jaaren ouder:Z* (op grootformaat),Xungla (een
vrouwelijkeTarzan),Walalla(eenblondeIndiaanse),Messalina
(een gevaluitdeklassiekeoudheid),Lucera(inderdaad:de
minnaresvandeduivel).Xacula(dekoningin derVampieren),
Hessa(denazi-aanvoerstervandeSex-sondertruppendieuitzijn
op de vernietiging van de m an,een strip waarin de associatie
dood-ss'ers-drugs-seks-geweld-en-wie-weet-wat-nog-m eer

wordtgelegd),yolanda,DeSade,TerrorenOltretomba(watnu
eens geen vrouw is, maar zoveel wil beduiden a1s outre-

tombe-griezelen!)
E1kvandezeserieskentopzijnminsttientallentitels,somsveel
meer.Hetisverleidelijkom dezetitels,a1svondsten vanaanspreekbaarheid,eensoptesom m en,m aarikm oetm etoteenpaar
beperken:Bezeten van haat, W erk voor een beul,Bloed ,
> de

moestijn,Hetaasgierennest,Dekusdesdoods,Dezelfmoordvloek,
Totdedoodonsverent
kt,Dodelijkehuiveringen,Orgievanbloed,De
m,
'llt'borstenvandeMaimuna,en:SpreekofikrukzeJ/?
Hetwordttijddatikeenindrukgeefvandeinhoudvaneenniet
altebizarverhaal(meestalimmersisdebizarreriezoopgevoerd
dateen inhoud volkomen ontbreekt).Daarvoor neem ik,zo
neutraalmogelijk:Drug-vogelsvliegenniet!(uitdeserieGroene
Lantaarnenuitgevoerdinfellegroenen,gelenenpaarsen).Het
verhaalzet,meteenal,indehypocrietstetoonaardin:tsom m igen
vinden misschien,dathetnukomendeverhaalniethadm oeten
worden verteld...anderen zullen als argum ent aanvoeren dat

dergelijke gebeurtenissen geen ontspanningslektuurzijn...ze
25
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kûnnen gelijkhebben1
.MaardatvindenwIJniet...Omdatwij
dezeedeleschepsels,menselijkewezens,hebbengezieninalhun
ellende...lagerdan dieren...levend in een ondenkbareHEL !W e
hebben ze gezien...W e waren kwaad...en dit verhaal is oxs
pROTEST !'
H etdaaropvolgendeverhaalisdusnietvan protesten verontwaardiging doordrenkt,m aar van voornoem de hypocrisie,van

geweldenmallotigheid.lemanduiteenbendejunkiesschietbij
een straatovervalmeteen antiekekruisboogop een voorbiigangerdiezijnovervallerstoeroept:tGamaarliever'nvAKleren!'en
diezelveGroenePijlblijktteheten.DezeGroenePijlwaarschuwteen zekereGroeneLantaarn (tgeen kwaad za1mijooit
ontgaan!')Samenzoekenzedejunkiesop,en vinden allereerst
iem and die tvan binnen in brand staat' om dat hijt
opeens
zoxoER'zit.N a een gevechtm etelektrischestoten en ook heel

gewoontjesmeteenbijl,gaatGroeneLantaarnvliegendaf.(De
luchtdusdoor.)Descène verplaatstzich dan naar de bende,
zijndeeenChineeseneenneger,dietothuniontsnappingstrip'
zijngekomenomdatzeooitwerdenuitgescholdenvoor,letwel,
pindam anennikker.Een van hun m etgezellen isSpeedy,depupil

vanGroenePijl,diealmaandenzoekisennudusverslaafdblijkt,
maartegenPijlenLantaarnzegtdathijdehandelarenbendevan
binnenuitwouoprollen.H ethelegezelschap,Speedyen P.en L.,

gaatvervolgenswederom vliegendaf.(Deluchtdoor.)
tW eetje,'zegtPijltegenLantaarn,inatuurlijkhebikdepest
aan diehandelarenom datzespekulerenopdezwakheidvanhun
prooi...m aar dat wi1 nog niet zeggen dat ik kapot ben van

verslââfden!'Zodoendewordtdestrijdvoortgezet(talsdiesnuiterdaargeenverslaafdeis,benikM oederdeG ansI
.'zeggenze,a1s

zeinpikdonkerenachtiemandbijeenvliegmachienzienscharrelen).Zevinden debende,maarworden neergeslagen en met
idrugs'ingespoten.Daarnabellendedealersenjunkiesgezamenlijkdepolitie.
MaardezevindtdethansmonsterachtighallucinerendePijl
enLantaarn niet,daarSpeedyzetijdigin veiligheid heeftgebracht.D ezeSpeedyvertelt,a1sdeG roeneP.hem vraagtwaarom

mensenzichzowillenivergiftigen':istelnou'sdat'njongeknul
iemandkent,waarhijtegenopziet...'noudereman!'zegthij,met
27

open,jongensachtigeblik,waarvastnogwelietsgoedsvankan
komen,in tegenstelling totnegersen Chinezen,<en neem dan 's
aan,datdeoudere m an weggaat...hetland doortrekt...anderen

leertkennenenz'njongevriendlaatbarsten1
.Dan...zoudieknul
ietsandersnodighebben in deplaatsvan dievriendschap...En

datzouden...DRUGSkunnenzijnI
.'
W ieverzinthet?
H etkandanookniem andverbazendatkortdaaropdeG roene

Pijl,deouderemandus,ontdektdatSpeedy,zijneenzameenin
desteekgelatenpupil,spuit.<O,lieveGod!Jebentaandedrugs!'
roeptGroenePijl.Eindevandezeaieveringvanhetverhaal.
Ikzeiheta1,ditverhaalis,vergelekenbijderest,eenwondervan
samenhang en een m irakelvan geloofwaardigheid.H eel wat
bonter gaathet er in de pure gruwelstrips toe,waarin m ensen

levendwordenverbrand,voortijdigwordenbegraven,luidkeels
teplettervallen van geenszinsonaardigehoogten en achtervolgd
worden doorasgrauwenachtm erries.M aarook hierin wordtvx r
een them atische vervlechting nietteruggedeinsd :ik 1aszelfseen
verhaalovereenex-geheim -agentdieastronautwerd maareigen-

lijkeenweerwolfwas:opdemaanwaanthijzichtenslotteveilig,
maa'
rtochvalthijervoorzijncollega-astronautendoordemand
alshijbegintteblaFenenakeligvangedaanteverandertzodra
daar...deaardeopkomt!Dâârhadhijevennietop serekend!
Geen m iddelen ookworden geschuwd om dekinderkaken te
doenklapperendatheteenazrdheeft:eenzam eopsluitingen,aan

stukkengesnedenlijken,vampieren,bloed;envandeopgejaagde
slachtoFers,meestalvrouwen,krijgjedeindrukdatzenogeens
extrauitgeleverdworden,omdatzeom meestalonbegrijpelijke
redenensteedsgeheeluitgekleedschijnentemoetenrondlopen:
zowordtdelezernaardekantvan demachtgem anipuleerd,en

doethijzwependenranselendopeenweerlozeprooimeemetde
sterke.

Inaldieverhalenmetquasi-naaktevrouwenvoortwaalfiarige
volwassenenkom ensteedsdezelfdetypenvoor:ofhetnuapache-

vrouwenzijn,druïdenwijjesofM essalina's,zehebbenhetzelfde
Jacqueline-Kennedy-achtigeenonweerstaanbaregolvenvansadism e opwekkende kapsel en dezelfde breed-scharnierende
28

m ond envochtigeoogopslag.Speeltzo'n verhaalin deklassieke
oudheid,zoals M essalina,dan komen we,geheelvanzelfspre-

kend.lesbischepotjestegenbijdevleet(dienatuurlijkwélmoeten
wijken voordeVerrukking die Man heet),maarNero blijft
eruitzienalseengeblondeerdeBatmanenJuliusCaesaralseen
Scandinavischeautocoureur.
ZozietookH essa,hethoofdvan deSex-sondertruppen vande
ss,eruita1seen echthedendaagseblondine:ietsalsdevrouw van
G erard Cox.D everhalenserieonderdezenaam vormteen waar

hoogtepuntvanziekelijkheideniamingantenfantasie.iGooisex
en oorlog niet door elkaar,' zegt onze geùniformeerde H essa

(maarnietzogeùniformeerddathaarborstenniettezienzijn)
tegeneenonduidelijkevriendin,eengravindiedesmerigstenaziavonturenbijwoontineenonveranderlijkavondtoilet,endiehaar
antwoordt:tIkhaalzealtijddoorelkaar,schat,wantzezijnallebei
evengevaarlijk.'
Hetisduidelijkdaterinzulkeverhalenwe1meerdoorelkaar
gehaald wordt.

W aarindeechtemannenverhalen(schietenuitwraakofeergevoel)depsychologischehaarlemmerolievanhetorgasmesteeds
om dezo-en-zoveelbladzijdenwordtuitgegottnin tekeningen
van uitelkaarspattendem ensen,onderdelen ofcom binatiesvan
dietwee,kunnendeontladingenin deverhalenm etvrouweninde
hoofdrol,deistripsvoorvolwassenen',dusplaatsvinden doordat

mensen echtmetelkaarnaarbed lijken tegaan,nouja,echt:
doordat m annen zich op vrouwen leggen.Ook hier is het z6
geconstrueerddathetm eteenvastefrequentiedeagressieopwekt

oftprikkelt'.Deaanduidingenvangeslachtelijkeomgangzijnvan
éênzelfde pot nata1s wanneer er mensen zonder ledematen in

invalidewagentjesvoordetram wordengeduwdofwanneerss'ers
ineenbordeeleennaaktenegerinvandebalustradegooienenhaar

ineenvrijevalaanEardenschieten.
W atisdewaardevanaldieonzin?W atdewaardedaarvan voor
dekinderzielisweetik niet,wantik heb geen verstand van de
kinderziel.W e1weetik datalles ten zeerste zinspeeltop de
frustratiesvandegezonde,godvrezende,gezagsgetrouwestaats-

burgerdie,liggendopzijnPeluwtjevanVrouw,metzijnM achti29

gePijlallekwadedemonen,volksvreemde elementen incluis,
overwint.

Nuzeindeprullenbakgaanbenikblijzegelezentehebben.
Nietbepaald om hetartistiekeervan:demeesteverhalenzijn
slechtenklungeliggetekend,ookalstaanernietonverdienstelijke
kunstgrepen in,zoals bepaalde kleurcontrasten,uitsneden van
details en het sotto-in-su-perspectief-de opname van iets van
onderen naarboven m eteensterk vertekendewerking,waarvan

ietsdreigendsuitgaat.Nee,danwasikeerderblijdatikineenvan
de bovenaardse verhalen,naast lichtgevende skeletten en zich
snelontbindendelicham en,ietszag watik nog nooitgezien had,

maarnueindelijkeensgezienheb,namelijkdeafbeeldingvan'n
ziel!
En hoewel ik daar dus erg mee wasi
ngenomen,ja,reuze
verguld m ee was, verheugt het me toch nog het m eest eens
aanschouwd te hebben langs welke kanalen, en in wat voor
astronom ische oplagen, de m ensen al in de kinderspeeltuin

schrootrijp worden gemaakt.

EndatzoietstoplectuurisbijdejeugduitdeKinkerbuurt,en

achterhetConcertgebouw een verholen leesavontuur,ism aar'n
kwestie van nuance.
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EenM ysteryTourin eentijdmachine

H et stereo-eFectin het geluid,de suggestie van ruim te,is gem eengoed geworden,het is ten zeerste geperfectioneerd.Aan
stereobeelden,desuggestievandrie-dim ensionalediepteschenkt
niem and aandacht.G een m ensbekom m ertzich erom .

Nuishetbegrijpelijkenzelfswenselijkdatdeconsument(ide
werkm an',zoalsze hem in hetm eeranachronistische dan anarchistischeradioprogramm aD e#ppf'
eN/lphardnekkigbelievente

noemen)zichnietbekommertom ietswathijnietnodigheeft;
m aar het gebrek aan interesse wordt welheelvreem d a1s we

bedenkendathetstereo-kijken,destereoscopie,indenegentiende eeuw een ongekende populariteit heeft beleefd, en zowel
technischa1sartistiekhoogtepunten vankunnen bereikte.

ExperimentendieerzelfsnâdeTweedeW ereldoorlognogzijn
geweest,zoalsdrie-dimensionale film sdie hetpubliek in dezaal

meteenrood-groenebrildiendetebekijken,zijnallemaaldoodgeb*loedofblekeneenstuntjevoorêénkeer.Debemegingvanhet
beeldschijntdebehoefteaansuggestieenidentihcatievoldoendetebevredigen.EenhijgendemaarplatteBrigitteBardotschijnt
levensechterdan een roerlozemaargevulde.Een hijgendeén
gevuldelijktabundantie,neta1sdemodernstestereo-installaties
voorhuiskamergebruik.Duszijndediepteplaatjeshistoriegeworden,gezelligvermaakuiteenverledentijden,zoalsbijalle
trivialia,eensociaalleerzaam beeldenarsenaal.lkspreekhierniet
overdedieptewerkingdiedoordetruuk metderood-groenebril

wordtbereikt(dieindenegentiendeeeuwookwerdtoegepast,en
opansichtkaartentotindetwintigsteeeuw bleefbestaan,afglijdendtotsm akelooshedena1sbolronde,bloedendeharten boven-

opdetôchdooreenkeurigwolletjebedekteboezem vandemaagd
M aria),maardoorstereoscoopplaatjesineenstereoscoopkijkerte
plaatsen.

Stereoscoopplaatjes(stereographs)bestaanuittweeopnamen
vanhetzelfdebeeld,uiteenietsanderstandpuntopgenomen(net
alsonzebeideogendatdoen).Alswenudooreenbinoculairelens
naardietweeplaatjeskijken,vallen zeoverelkaarheen;we
krijgendan ideversmeltingindehersensvan tweeietwatverschillendebeeldendieafzonderlijkdooronzetweeogengezien
wordentotéênbeeld metdieptewerking',aldusdedesnitievan

H.en A.Gernsheim in TheHistory of Photography (Oxford
UniversityPress,1955).HetresultaatisverbluFend.Decharme
vandezeillusieiszogroot,dewerkingzosuggestief,datjeniet
begrijptdatdezeuitvinding,dieeensthetoptischewondervande
eeuw'heette,nu zo isuitgestorven,ofenkelnog in Viemmasters

metdommeplaatjesvoorzuigelingen zijn bloedelozebestaan
rekt.

Inbijnaelkhuisvondjetoeneenstereo-kijker.omstreeksI9oo
endaarnawasdatvooraldeopenkijker,eenAmerikaansmodel
datwe1ietsweghad van een motorbrilop een m onôclehandvat,
m aar ik geefzelfverreweg de voorkeur aan de gesloten houten
kast,waarin via een uitklapbare spiegellicht op de afbeelding

wordtweerkaatst.In diegesloten kastisde illusie namelijk
compleet:eenogenschijnlijksaaikiekjevaneenlandschapgaater
leven,bloeiterop(bergenenijsschotsenenhangbruggenzijnals
decoruitermategeschikt):jehoudta1s'twaredeadem in,achter
diepaarhuizendoemtn6geenhuisopdatjenimmertevorenzag,
diârkronkelteenpadom hoog;en waarom staatdatraam open,

daarginds?hoezouhetzijngekomendatgenesteenzoloszit?
Uitdeintiemeconfrontatiemetdiedoodsebeelden(OP de
vroegeplatenkom engeenm ensenvoor,wantdiezoudenvoorde

cameramaarbewegen)komen verhalen los,de wisselwerking
tussenhetgebodeneendefantasieissterkerdanbijeengewone
fotoooithetgevalkanzijn.Doodpapierwordttastbaar,metde
extra-aantrekkelijkheid van hetclandestiene.De stereoscopie
heeftook ietsspookachtigs.

W anneerSimonVestdijkin hetbezitvan eenstereoscoopwas
geweest,zegikaltijd maar,dan waren zijn verhalen nooitzo
platgeweest(plat,platalseendubbeltje;nietplatvloers)watbij
voorbeeldzijnlandschaps-enkostuumbeschrijvingenbetreft,zo
platalszenuvaak,doorhetteveelbekijkenvantwee-dimensionalefoto'suitDeAardeenhaarVolkerenzijngeworden.
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DeuitvindervandestereoscopieissirCharlesW heatstone;zijn
spiegelstereoscoopdateertuitdejarendertigvandevorigeeeuw.
M etdekom stvandehandzam erprism astereoscoopvansirD avid
Brewster,omstreeks1850,kondecom m erciëleopmarsbeginnen.

Deeerstetiçnjarenwasheteenwarerage,daarnazaktehetweer
weg,neta1sdehelebelangstelling voorfotograhe(een curieus
fenomeen),om nazo'ntwintigjaar,tegendejarennegentigweer
totbloeiteraken,totverin deze eeuw :defotograse wasbinnen

iedersbereikgekomen.Miljoenenplaatjeswerdenerverkocht.
Watwarendeonderwerpenopdevroegsteplaatjes?Landschappen(reiskiekjes),Victoriaansebinnenhuisjesmetdoodstil
poserende m ensen,beeldhouwwerken,a1s het m aar stilstond.
H etstandbeeldDeGriekseslavinvanH iram Powerwasnietalleen
opdeG reatExhibitionvan 1851eengrootsucces,ookin depopulairekunst,op cartoons,prentbrieiaarten.H etwaseen geaccepteerd beeld,K unst!en zelfs koningin Victoria was in hoogst-

eigenpersoondatischandaal'wezenbekijken.Dus!Maardepornografscheassociatiesvandeslavinwarenduidelijk:hetbeeld
duiktdaarom zodikwijlsop,omdathetvoordietijddegrenzen
van heterotisch-toelaatbare aftastte.

Erkomtvoordestereoscopischekaarteeninvalshoekbij:men
waserzich bewustvan degrensvan hettechnisch-haalbare.Het
beeld kon,louterstereoscopisch gezien,populairworden om dat

heteenhalfnaaktevrouwbetrofdie,uitwatvoorhoekjehaarook
nam ,totin alle detailsstilstond.Ze bewoog ondergeen beding.
Zo iservoorhetfeitdateen afbeelding op dat-en-datm om ent

populairis,altijdsprakevaneenconvergentievanredenen.De
Griekseslavin wasopzienbarend,m aar we zouden haar nietzo

dikwijlsterugziena1szenietzo dubbelzinnigwasgeweesten
gebleven(deansichtkaart)enaanvankelijkooknietzo'ngeduldig
model.

Eenzelfdesamenkomstvanredenenmoeterzijngeweestvoor
deonvoorstelbarepopulariteitdieM anetsDl-kvaerlvrl'
Herbelof
varianten daarvan, interpretaties, imitaties, parodieën en ta-

bleaux-vivants)indegalerijvandevolksverbeeldinggenoot.Je
komtdatschilderijwerkelijkoveralweertegen,ineenofandere
vorm.Hethadbijz'neersteexpositienogalopziengebaard,om
hetzachttezeggen.Hetwaseen schandaalvan jewelste.Dit
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schijnteeneerstevoorwaarde.Eerstnahetschandaalkomende
verdereredenen voorlevensvatbaarheid in detrivialekunsten in
aanm erking;erzil
'nm eerdereduidelil
'keredenentenoemen,m aar
voordestereoscopie interesseertonsnu vooral:dateen stdleven

vanmensenmeteenomlijstingvanboomtakken(alwarendieook
vankarton)opdevoorgrondeengegarandeerddiepte-succeswas.
Enaltijdbleeferdietstoute'associatiemethetschandaal.Zo
verschenenvorigjaarookreportagesa1stmetlanCremeropreis'
in zulke door en door hypocriete bladen als M argrieten Viva.

Commerciële,triviale kunsten amusementzijn per defnitie
hypocriet.Zie detelevisie.

Ookdeuitvindersvan destereoscopiehadden aanvankelijk
hogeidealen.SirD avid Brewsterbeschouwteen collectiestereo-

afbeeldingen alseen instrumentin devisueleeducatie,en hij
beschrijftanno 1856destereo-verwachtingen van detoekomst
meteen verve en argum entatie die z6 op hetoptim ism e overde
audio-visueleçm iddelen'van nu kan slaan.M aarop watmilitaire
enm edischetoepassingen nableekhetwatm indereducatiefuitte
vallen-iwith increasing popularity,aloweringoftastesetin ;the
stereoscope becam e the poor m an's picture gallery',aldus de

Gernsheims.Erzijnmeeroptischeinstrumenten geweestdie,
aanvankelijkdehoopvanopvoedingsgezindehighbrowsmeteen
specialevoorliefdevoordem inderbedeeldeklassen,alweldrahet

uitsluitendespeelgoed(enzoethoudertje)vandieminderbedeeldeklassenwerden,waarbijdezich vanspijtverbijtendehighbr
-qw-s-hç.
fpAvj
Jkenhadden.Ziedetelevisie.
-

De G ernshelms reageren met bovengeciteerde uitspraak a1s

highbrowsvanuitzonderlijkeklasse-namelijkopietsvan'neeuw
her;zoietsmagje&jebeklagdoen'noemen!Zezijn,endatdoet
eigenlijklieftalligaan,bezorgdoverdeopkomstvanietswatallang
weerverdwenen is.H un goedbedoelde,m aaroverbodigebeklag

gaatzelfszoverdatzedespookplaatjes,deafbeeldingenwaarop
een m odeluithetfotografschebeeld isweggelopen,zodaterin

stereo ietsa1seen geestverschijning,een soortvlokkigewolk
ontstaat,ta rathertastelessnovelty'noem en.

Tochwashetgewooneenaardighuiskamerspelletje,datjuist
dooriemand a1sBrewsterin zwang wasgebracht.H etbeant-

woorddeaandeVictoriaansesmaaken,watbelangrijkerwas,het
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werdgeschiktgeachtom aantetonenhoeschijnbaarirrationele
dingen dooroptischeillusieskonden worden opgewekt.H etnam

angstweg.Datditde bedoeling was(ietsleerzaamsin een
spelletje,zoongeveeralsdeVarahetzichnuvoorsteltdus)blijkt
uiteen boekjevanBrewsteruit1833,datikhiervoormeheb
liggen :erstaan aan W alterScottgerichtebrieven inoverN atural
M lgj
'c.Allerleifantasm agorieënwordendaarinoptischverklaard,
spookschepen,fatam organa's.Erstaan ookhoofdstukken inover
anam orfosen en autom atischeschaakm achines,en een paarpor-

tretjeswaarvanjeslipjespapierkanoptillenzodaterweerandere
portretjesontstaan;kortom,alleanimo en interessewaren al
aanwezigbijdeman dievijfentwintig jaarlaterzo vanSpirit
Pâplpgrl/âlzouhouden,vandetpseudo-röntgenfotografe'tzoals
Otto SchillinghetinzijnHandbuchderSlerepl:p/g-Leipzig,
Iglo-noemt),nadathijinzo'nbelangrijkematehadbijgedragen
totdeontwikkelingvandestereoscoop,dieinalzijnvariatieshet
belangrijksteamusementzouwordenvandenegentiendeeeuw,
en daarna spoorloos verdween.Zie,zo hoop ik, ooit eens de
televisie.

Hetis welbeschouwd eigenaardig dathetzolang heeftgeduurd
vooriem and,indediarreevanheruitgegevenvictoriana,eindelil
'k
eensm eteen boekoverstereoscopieopdeproppenkwam .D atiser

nu.Hetiseengrotedoos,metdaarinhetuiterlijkwatprotserig
uitgevallen boek van John Jones,Wondersof theStereoscope,
(JonathanCape),en,verstoptinn6geenquasi-boek,eenplastic
gevalwaarin zich een stereo-kijkeren achtenveertig plaatjes
schuilhouden.Dekwaliteitvandeplaatjesisredelijk,deeenvoudiguitgevoerde,openenscharnierendekijkerbrakalmeteentoen
ikhem uitdedooshaalde;enwelterhoogtevaneenvanz'nmeest
edeledelen,hetscharnier.

Dusdeplaatjesmaardooreenvanmijneigenkijkersbekeken.
Mijneerstekijker(metkaarten)kreegikopveertienjarigeleeftijd
toen,ten gevolgevan de naoorlogsegeboortegolf,de m iddelbareschoolwaarvanikvruchtnavruchtpluktem oestuitbreiden,en
hetnatuurkundiglaboratorium enpanopticum ,daternogprecies

zouitzagalsbijdeoprichtingvandeschoolindejarennegentig
vandevorigeeeuw,genadelooswerdopgeruim d,i.e.destraatop
werd gekwakt.
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Jones'keuzevandeplaatjesbleekgoed;allegenreskwamener
we1in voor.
D at waren, zoals gezegd, huiskamerscènes, landschappen

(ViewsofSwitzerland,Vuesd'ltalie,Voyageen Espagne,Ansichtenvom Harz,erwarenersomswe1duizendenperreeks);en
verderondeugendescènesen komischetafereeltjes.Ten slotte
alleswatinaanmerkingkwam.Deplaatjeswaren erinallerlei
technieken.Tweetechnieken konden Jones en zijn uitgever
echternietlatenzienydeglasplaatendedoorkijkkaart.Deglasplatenzijnzeerhelder(omdathetlichterdoorvalt)engevenduseen
sterkerewerking,en dedoorkijkkaarten bieden devreemdste
surprises.(Hetspelvanteleurstellingenverrassingspeelttrouwenseenbelangrijkerolophetmomentdatdekaartenindekijker
worden geschoven-een lichteopwinding.een nerveuze trilling

vandewimpers:zaldedieptemeevallen,geringofgrandiooszijn,
hoeechtzalhetlijken,ofblijkthetnep?Ookdatlaatstekwam
voor:de Erm arekende dan m aar op de bereidwilligheid van de

suggestie.)
Indoorkijkkaartenwerdenlagenmetkleurenmetgaatjesen
inkepingenaangebrachtijezagindekijkerdanyalshetlichterdoor
viel,verlichteram enenkandelaarsm etbrandendekaarsen;ende

juwelenom dearmenenhalsGonkerdenecht.Somsmoestjeeen
precairevenwichtzientevindentussenhetlichtdatopdekaarten

hetlichtdatdoordekaartviel.Opdemooistedoorkijkkaartdieik
aandegeboortegolfhebontrukt,ziejeeendoodstil,leegstationnetje.Kleurloos,niets.Schuifjehem indestereoscoopdanishet
opeensnachtgeworden,op derailsstaateen dreigendelocom o-

tief.Roodsproeithetonderdemachine,delampenzijnaan.Ook
inhetstationnetje,enzelfsineenhuisverderopbrandtlichtachter
deram en.D esuggestiewordtgewektdatdaarkoortsachtigiets

wordtbekokstoofd;maarwat?'tIseenartistiekjuweel,'tzoueen
heleromanzijn,alsVestdijknogleefde.
Jonesputvoorzijn tekstveeluitGernsheimsHistory.Zelf
betitelthi
jhetstereo-kijkena1samystery tourJ
'
ra1,
1:machine.
Daarzitwe1ietsin.wantdeplaatjesopzichzelfzeggenweinig,
eerstindetijdmachine-dooskomenzetotleven,zorgenzevoor
intoxicatie.Deplatenzonderdooszijnniets.Jekanhetpubliek
(idemensen',zoalsdekampvuurachtigevakbondsbestuurders
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datnu hardnekkig believen te noem en,m etdatweggem oFelde.

maargeraëneerdezucht
jenadrukophetwoordjeide',datvan
hun solidariteitmoetgetuigenl-jekan zegeen stereo-kaarten
geven zonderviewer;datbeseftemen;vandaarwellichtdatzo'n
am bitieuze uitgavelang op zich lietwachten;vandaarook datik
zo'n uitgave,hoe salontafelachtig ook uitgevoerd,we1m oetaan-

bevelen;mitsueentubewonderlijm bijdehandhoudt.
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M ausolea van visuele aberraties

Prentbrielaarten hebben een korte,m aarkrachtige ro1gespeeld
in de geschiedenis van de iim agerie populaire'.D ie rol is nu
uitgespeeld en sedertlang overgenom en doorstripverhalen,platenhoezen,televisie.Vô6rdeansichtkaartwaren erdevolkspren-

ten,decatchpennyprints,dehoutsnedenbijstraatliederen.M aar
al veranderde het m edium steeds, de rol bleef dezelfde: een

LevendMuseum van deVolksverbeeldingtezijn,eenVisuele
Galerijvoordelagerestanden,hetlournaalvandemiddenklasse,
deklassetussenpaupersenburgerij.
D e prentbrielaart is,welbeschouwd,nog m aar van recente
datum .Ze kent een ingewikkelde voorgeschiedenis,er gingen
meerderefasenaanvooraf,dietem akenhaddenm etuiteenlopendelp/iclalsdrukgeschiedenis,internationalepostalereglem enten

ensocialebevrijding,maarinhetlaatstedecennium vandevorige
eeuw wasdeontwikkelingtochop gang gekomen.M iljoenen
kaartenwerdenerjaarlijksverstuurd.Debloeitijdvandeprentbrieiaartduurdezo'nvijfentwintigjaar:deeerstewereldoorlog
maakteaan debizarreenvaak uiterstverfjndevluchtdiedit
m edium had genom en een einde,en nietalleen daaraan.

tDeprentbrieiaartenzoalsdiesedertdejarenvoordeeeuwwisseling tot aan het einde van de eerste wereldoorlog werden

gepubliceerd,'zoschrijftBarbaraJonesinhetvoorwoordbijhet
doorhaaren W illiam Ouellettesam engestelde EroticPostcards

(LondonEditions,1977)tbieden,voorzienvandata,degeschiedschrijverseenongekendehoorndesovervloedsaangedetailleerde
ennauwgezetteinform atie,doorgaanszeerbetrouwbaar,om trent

hetreclamewezenvandestijds,omtrentdeesthetischevoorkeuren,de agricultuur,architectuur,luchtvaartgeschiedenis,ten-

toonstellingen,mode,etiquette,handelen nijverheid,omtrent
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m oppen,vorstenhuizen,scheepvaart,toneel,stadsplanning,treinen,tram sen-uiteraard-oorlog.'

Deerotiekontbreektinditrijtje,omdatderestvanhetboek
daaroverhandelt.(tuiteraard.')
Hetligtdan ook voorde hand dat,a1ser over kaarten wordt
geschreven,ditgebeurt in de vorm van een cultuurhistorie in
anekdotenofvan een sociologischebenadering.H etgaaterdan
om :wiestuurdedekaart?wieontvinghem ?watwildenzeelkaar
zeggen ?

HetisdebenaderingvanbijvoorbeeldGeorgeorwellenBenny
Green.Devroegstedaarvanis(uiteraardweer)GeorgeOrwells
essayTheArtpfDonaldMcGt
'll(1941).
tD onaldM cGill'iseenvandeweinigeartiestennam endieopde
kaarten voorkwamen,en zijn beeldentaalwoekertnog tot OP
heden in badplaatsen en kuuroorden voort,zijhet in slappe,
slecht-getekende im itaties:de bolronde dam es in badpak,die
eerderop uit worsten en m eloenen gestructureerde dragonders

lijkendanopafgezantenvanhetzwakkegeslacht;descharminkelige echtgenootjesdiein de schaduw van hun matrimoniale
kolossen naarbevallige schonen op hetstrand loeren,en we1m et
hun ogen op hun navelen hun tong in hetschelpenstrand;het

geknijp inzwembroekendoorbuitenechtelijkevingersofzeekrabbetjes;aldiedubbelzinnige situaties,méthetschunnige
rijmpjeerbij.
Hetzijn dezekaartendieOrwelltotbespiegelingenoverde
arbeidersklasseverleidden,zelfstotopm erkingenoverdeaardvan

demensinhetalgemeen.W antinlichtingenhieromtrenttrofhij
nietaanopdekansel,nochophetpolitiekspreekgestoelte,nochin
dem em oiresvan leiders,noch in deallerlaatstedichtbundel.
Erwaren perioden datprentbrielaarten voorbepaaldelagen
van debevolkinghêtexpressie-en comm unicatiem iddelvorm-

den,enduszijnzeeengoudmijnvoordekennisvandie-en-die
periodeen die-en-diebevolkingslaag.

Oponderhoudende,alishetietsteuitgelatenwijze,plaatstdeal
genoem deBennyG reendeprentbrielaarteninhetkadervanhun

tijdinzijnI'veIostmylittleWillie!(Ikbenmijnlannemankwijt!)
A celebrationpfcomicpostcards(Elm TreeBooks/Arrow Books,
1976).Gewaagd,ondeugendenordinairzijndekaartendiehij
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behandelt.T enm inste.zo waren ze bedoeld.Velekom en onsnu
voora1szoeten kinderachtig,m aar hetgaatom heteFecten de
functie van toen.

Dekaartengingenwaarschijnlijksoms,
'
elJtever,maarnooitte
ver.Zewerden immersvervaardigd doordeeenstapjehoger
gelegen laag,dedrukkersen deuitgevers,m ethun puriteinser
cultuur.AldusBennyG reen.
M aarom datdekaarten nietdooréén monopoliefrm awerden

vervaardigdenerblijkbaargeeninvloedaanwerdtoegeschreven,
horenwevanOrwell:tNietsindekaartenwijstopeenpogingeen
kijkop dedingen tebewerkstelligen dieacceptabelisvoorde
heersendeklasse.'

Dus:dekaartenwerdendoortof:uitnaam van)envoorhetvolk
gemaakt,meteentolerantieplafonddatuiteindelijkdoordedrukker werd bepaald,maardat zeer hoog kon liggen,vanwege die
specifekeeigenschap van veelvan die,vooralEngelsekaarten :de
dubbelzinnigheid,hetdouble entendre.

Degelijkenismetnupopulairetv-comediesistreFend.
Doorhighbrowswordenzulkecomedy-seriesaltijdmetveel
misprijzenenhoofdschuddendbekeken.Zevindenzegoedkoop,
vulgair.Hetis,zeggenze,jereinstezedenverval.
Zulkezuurkijkerszijneraltijdgeweest.Zoalsnu afen toe een
smalendeintellectueel,een wereldvreem deboekenwurm nogwe1
eens wil nam opperen over de tv en deze m aar een treurbuis
noem t,zo wasvoorvelehooggestem devolksverlichtersvan toen
debrievenbus,waardoordezehelewereld vanlichtzinnigeprent-

jesmethunopenlijkzichtbaretekstenbinnenschoof,ongetwijfeld
een goddeloze treurspleet,en m eer niet.

(Ookwatdenouveauxrichesendeadelbetreftisallesbijhet
oudegebleven:nu lachen zeluid om alletv-com edies,omdatide

gewoneman'diezoleukvindt,endestijdsverstuurdenzeansicht
naansicht,omdatzeooktoenalnietkondenlezenofschrijven.)
W elatenditvoorwathetis.BennyG reen gaatuitgebreidop

cartologischemogelijkhedenvoordubbelzinnigesituatiesin,en
hijverklaartwaarom specialegenreszopopulairzijngebleven,
waarom speciseke raakvlakken tussen menselijkeuitingen zo
geschiktbleken om ersexueletoespelingen in teverstoppen:het

strandleven(bloot),demode(meta1sextraatjedehoedenpinals
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wapentegenaanranders),desport(deballenendekeu)entreinen
(ondeugendecoupeetjes,zogezelligmetzijntweetjes).
Erstond op aldie kaarten nog ietsandersdan erstond.M aar

omdatdeonschuldige uitleg altijd mogelijk bleef,kon je de
zedenmeestertriomfantelijkmetzijneigenergdenkendheidbescham en.

Ookbijdetallozekaartenuitdeeerstewereldoorlog,methun
soldatenenstellingenenbajonettenenvlaggen,stondernietwat
erstond.N ietsvan d8slachtingendeellende,van deschandeen
hetboerenbedrogvan itheG reatW ar'iseropterugtevinden.W at
de soldaten in hun loopgraven van thuiskregen toegestuurd was
liefen zoet,en de kaarten die zeterugzonden waren idem dito.

SmachtendlaglanSoldaatophetslagveldmeteenwolkjeboven
zijnhoofdwaarinrozeenkorenblauwzijngeliefde,benevenszijn
dierbareouderszich aftekenden,en thuishandhaafdenze,in ruil
daarvoor,heilig het geloof dat loopgraven tot de rand waren

gevuldmetviooltjeseneaudelareine.
In N ederland,datwe1m obiliseerdem aarneutraalbleef,kon-

den dekaarten ietsminderwedgen optimistisch zijn.Daar
sijpeldenogweleensietsreëelsopdoor.lkhebhiereenkaartvoor
m eliggenwaaropeen groep lachendesoldaten staat,m ettrekharm onika en grote dozen Bensdorp's M elkreepen en Bensdorp's

M okkareepen,terwijlzeophouten borden voorzich metkrijt
hebben geschreven :tLeve de D ienst',en daaronderin kleinere

letterstmeisjes',zodatjetl-evedeDienstmeisjes'leestenverder
nog de leus:dLeve de Burgerpas!'En achterop die kaartstaat:
tW aarde Ouders,uw briefontvangen en gezien datu gelukkig

goedgezondzijt.Ikbevindmijookingoedenwelstand.Dinsdag
kom ik thuism etz dagen.H etishierhard dienstkloppen.A1sik

thuisbenzalikuwelmeervertellen.HetisVrijdagenwijhebben
vanavondvan IototzaterdagIzuuroefeningen.N utotD insdag.

W eeshartelijkgegroetvanuw zoon,Jan(Komrijj.'
Zulke terloopse oneerbiedigheden zouden onuitspreekbaar

zijngeweesta1sheterechtom spande.Inallelandenwaarbloed
vloeide,m ateloosveelbloed,riolen,rivierenvanbloed,inD uits-

land,inFrankrijk,inEngelandzijndeoorlogskaartenpoeslief,
poëtisch,idyllisch,zo idyllisch a1sdehel.

Datmaaktzetotbijzonderekaarten,leerzame.Wantniemand
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heefthet,en wehebben hetookhiernietgehad,overaldie saaie
kaarten van bruggen, wegen,buitensingels,dorpsaanzichten,
stationsgebouwen,hoofdstratenenanderetopografschebeziens-

waardigheden.Datzijn devervelendstekaarten,en typerend
genoegdeenigedienunogzo'nbeetjeEoreren(iGroetenvande
Akropolis').Hetgaathier enkelom groteske,geheimzinnige,
veelzeggende,grappigeofpornograsschekaarten.D esurrealisten
verzamelden die a1.
En zulke kaarten werden ook verzam eld in het boek Fantasy

PostcardsvanW illiam Ouellette(SphereBooks,Ltd.,1976).
Erzijnveelsoortenbizarrekaarten.Erzijnermetglitterenmet
zijde5erzijnermetbewegendeogenenpiepertjes,erzijnkaarten
waardoorjejevingersofjeneuskanstekenom zodeafbeeldingte
complementeren(delaatstekeerdatikdezescurrielegimmickzag
toegepast,wastwintigjaargeledenineensnoepjevandeW eekvan
DeGruyter-erzo% enbeteremaar).Veelvandevroegekaarten
vertonen fraaie Eorale m otieven en em blemen in de trant van

WalterCraneenAlphonseM ucha.Eenbronvanvreugdezijnook
altijd weerdekaarten metkeurige jongemannen wierlippen
helderroodzijn bijgetekenden dievan dierozeblosjesop hun
wangen dragen.Erzijn sadistischekaarten en kaarten dieje
iem and kon sturen om hem ten zeerstetotwanhoop tebrengen.

DatwarenmeestFranseen Duitse,ZwitserseenOostenrijkse
kaarten.

A1dezevindingrijkheidisverdwenen.Jekomtalleenafentoe
nog een tdieptekaart'tegen,een vliegtuigofeen pantserkruiserof

eenroodborstjedatje,nietdoorzo'n rood-en-groenbrilletje,
maar dooreen soortverribbelingsproces,lijkthetwel,driedimensionaalziet.A1sjezo'ndunkaartjevasthoudtishetofjeeen
heelnogablokinjehandhebt.Huiveringwekkend.
M aarD ada,deonzinenhettoeval,dekronkelendewaanzin,de

onschuldenhetBeestzijndoodindekaartenbranche.
In de kaartenbranche.
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D e horm onenindustrie

Erheerstnog veelanalfabetismeinH olland.A1swedem ensen

meerekenendienauwelijkskunnenlezenenmaar'npaarwoorden
kunnenschrijven(huneigennaam bijvoorbeeld),danzijnerin
Nederlandeenhalfmiljoenanalfabeten.Dithebbendeonderzoekersonsm eegedeeld.EénopdetwintigHollanderszou'nanalfa-

beetzijn.
Persoonlijkvindikdezeschattingaandelagekant.Tijdschriftena1sStory,Weekend,Yj'
xen#rJ'
rJlijkenmebeteregraadmeters.Story gaaterpratop achthonderdduizend abonneesteheb-

ben,enviermiljoenlezers.Ermoetendusminstensviermiljoen
analfabeteninHollandzijn.
Want'tisduidelijkdataldieabonneesmaarzenpaarwoorden
kunnen lezen.W eekendbeloofdeonlangstalles'teonthullen over
hettgeheime'liefdesleven van ElvisPresley,verpletterend zou de

waarheid zijn!Maara1sjedittschokkendeomslagverhaal'ten
eindehadgelezen,waren ernog geen dertigsecondenverstreken.

Erstaatindievodjesnooitéênartikelwaarvandelezingmeerdan
dertigseconden in beslagneem t.

Erzijneronderdieviermiljoenlezersongetwijfeldheelwatdie
zelfsnadertigsecondenal'nstekendekoppijnvan'tlezenhebben.
Voorditsoorthoudendezetijdschriftenerspecialerubriekenop
na,Menneovermensen,HansvanWilltkenburgpraatevenmetul#,
Ingridhoorde...,MetreporterGerLammersachterdeschermen(mat
verteljemeapv/l-hetgeheim vandezerubriekenisdatjetalles'
watmaarenigszinsiverpletterend'isaan je geliefde tv-ster
binnendrietottiensecondenkanhebbenverorberd.Daarnam ag

je,doodmoe,zolangalsjewiltplaatjeskijken.
Maarowee,a1seropzo'nplaatjetoevalligeenboekstaat!Bijde
rubriekvanHansvanWilligenburginMixstondaltijd'nfotootje
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waarophijbij'nboekenplankjeachtereenportableschrijfmachinezat,'nechtealfabeetdus.Eenlezerreageerdeverontwaardigd
opdezefotp.ZijngebelgdegebarentaalwasdoorHansa1svolgt
ontcijferd:tDieboekenkasten schrijfmachine behoeven niet
wekelijksterugtekomen:zondevanderuimte!'
W aaropHans,inzijnoneindigegoedheid,vijffoto'svanzichzelf laatafdrukken,zonder boekenkast, dus m et 'n optimaal
gebruik vanderuimte,en delezersvraagterdaaruitzelfmaarêên
te kiezen.
D e analfabeten worden OP hun wenken bediend.tvlot en
Pittig'.tzondermoei
lijkgedoe'.
ln sam enwerking m etieen bekende psycholoog'stelde PrivL

tienrichtlijnenopvooreenleukedag.Eéndaarvanluidt:iNeem
wattijdvooruzelf.Nadatubentopgestaan,maarvooruaande
dagelijkseroutinebegint.zouueenhalfuurtjeietsmoetendoen,
waaruveelplezierinhebt.Bijvoorbeeldmetuwkinderenspelen,
eenkortewandelingmaken.ofeen paarbladzijdenuiteenfijn
boek lezen.'

Eenpaarbladzijden!Datishéêlgewaagd!Datduurtzekertwee
minuten!Daarkrijgjeruggemergkankervan,eenpâârbladzijden1
.PrivLbalanceertmetditoneerbarevoorstel,jadezewanhoopspoging om haarlezersbestand doorgeestelijkeuitputting
nietonaanzienlijkuittedunnenop'trandje.Ofdoemthierde
lelijkedrifttotopvoedingop?Nee,zekerniet.Wantdanzouden
deoneerbarevoorstellers,demakersdeugen.Hetzijn juistde
makersvandezetijdschriftendienietdeugen.
W emoetenhetnietbijdeanalfabetenzoeken,datwasmaar
gekheid.Enluchtiggejok.M etanalfabetismekanje'tbesteen
heeleind schoppen.H et voorbeeld van André van der Louw

bewijstonsdatiemand,zonderooiteenboektehebbengelezen,
nog heelgoed burgemeesterkan worden van 'n middelgrote

gemeente.We moeten hetzoeken bijdeanalfabeten diealle
anderenvooranalfabetenverslijten.
Hetzijnabsurdemensen,diedeblaadjesalsMix,PrivL,Story
&c.volschrijven;erborrelteen bouillabaissevan cynismeen
dom heid in hun hersenpan.tZe geven dem ensen watzewillen.'

Goed.Maardaarnagaanzeervanuit,meteenijzerenrechtlijnigheid,dattde'm ensen nooitietsanderswillen,ofhetnu dag isof
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nacht,ofhet nu hagelt of tropisch bliksem t,dan gezanik over

televisiesterretjesenadellijkeprinsessen.Destumperdszouden
zichlieverom zeephelpendanéénmomentverstokenteblijven
van hetwonderstrottenhoofd van M arcoBakkerofdekunstnier
van Ank van derM oer.
W aarnaarverlangtdem ens,volgens deze vodden?

HijverlangtnaardedriehonderdstekeerdatTon Lensink
vertelt dat het toneelhem de keel uitkom t.H et wordt knap
vervelend,datverhaal,maarm en verlangternaar.

Erwordtook,jaarinjaaruit,vêélverlangdnaardeZangeres
ZonderN aam ,diezom ooikan klagen ensteedsweerin haareigen

woordenvertelthoegoudeerlijkzeis.Daarkrijgtmennietgenoeg
van.D aariseen warm verlangen naar.
Brandend ishetverlangen datheerstnaarprinsessen en prin-

sen.ViermiljoenlezersenlezeresseninNederlandwordengeacht
in onmachtte vallen,zodraprinseslreneverteltdatze zelfhaar

portaaltjewilschrobben!EndatterwijlbijMiesBouwmanook
nietm eerdan tweekeerindeweekeen werksterkom t...Assepoes-

ters,ocharm !
Extraveelbrandend verlangenheerstnaarprinsBernhard.Aan
dit verlangen kan tegenwoordig ruim schoots worden voldaan

omdathijdoordevodjesnietalleenisopgenomeninhetroyalistische circuit,m aarook in datvan AageM .,Richard N ixon en A1
Capone.
Tenslotte willen de gedwongen analfabeten graag horen dat

hunidolenziekzijn.lederesterinslprw,PrivL,YfxenWeekendis
zozieka1s'n hondofopz'nminstop'tnippertjeaandedood
ontsnapt.Door-het-oog-van-de-naald-veçhaken,daarkikkeren ze

vanop.'nStervendevrouw,overdektmetvreselijkezweren,is
genezeninLourdes.PiaBeckheeftopvrijdagdedertiendehaar
bekken gebroken.&DeTum bleweedskeken dedood in deogen'

(zehadden'naanrijding).VaderAbraham staptlijkbleekuiteen
roeibootjenadathijtbehoorlijk'indepiepzakhadgezeten,daar
hetbootjehardnekkignaareenrotsblokkoerste.PrinsBernhard
heeftnogmaareenjaarteleven.Donaldloneszijnbenenmoeten
wordengeam puteerd.G erardCoxheeftnogm aarveertiendagen.
Gut,daarhoren we,analfabetischestum perds,van op.D at
sm aaktnaarm eer.D atiswatwe willen horen.Z6 herkennen we

onszelf.W ezijnergziek.Dankuzeer.
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M aarwieiszieker?Erzijnviermiljoenpatiënten...natuurlijk.
Erisveelpijn.Zieker,evenwel,zijndeanesthesisten.
Hetzieke deelderNederlanderskrijgtde wekelijkse vodies
Y,
'
x,Story,#r,'
rJen ptz:ezit/toegedienda1smedicijn.Deredactiesvandietijdschriftennoemen wezo:deheelmeestersvanhet
ziekedeeldernatie.M aar:heelm eestersdiehun patiënten igeven

watzewillen'zijnstinkendeheelmeesters.
tEr borrelt in hun hersenpan,'zeiik,ieen bouillabaisse van
cynisme en dom heid.'
D edom heidisdit:zegevendem ensen nietwatzewillen,m aar

watzebekendvoorkomt.Deparasitairepersleeftopdesterretjes
vandetv,omdatiedereendiesterretjeskent.Detreurbuisheeft
deweggeëflknd.Debuisblaadjesplukkendevruchten.Zeplukken devruchtenvan degrootstegemenedeler,een delerdie,zoals

weweten,vervloektroyalevruchtendraagt.Hetsocialecredo,ja
dealtruïstischekreetidatzedem ensengevenwatzewillen'isniets

dan dit:dommehovaardii.
H et cynism e is dit:de heelm eesters doen niet m eer dan de
diagnose stellen.Ze verkondigen hun publiek dathetziek is,en
presenterenhetm eteenderekening.Zeverdientnaanhunlezers

doorze toete bijten datze hopeloze gevallen zijn,datzeniet
deugen en datook nooitzullen doen.tD atwordtdan één gulden

vijftien,mevrouw.'
Ronduitslingerendewoekerdierenvandetreurbuisjeinhet
gezichtdatervanallesaanjeontbreekt.lebenenzijntevet.lebent
tedom om jediploma'stehalen.Jekopisraar.Jeverdientte
weinig.Jehaarvaltuit.Jeborstomvangisooknietom overnaar
huisteschrijven.
De aasgierorganen voeden zich m etdegevoelensvan minder-

waardigheiddiezebijhunlezersenlezeressenveronderstellen.
Vooral#rj'
rlisergoedin,om datdehoofdredacteur,H enkvander
M eyden,zelfalshetwareisopgetrokkenuitminusgevoelens,met

eenplebejischevariantvanvrouwenhaatalsfundament.
D e heelm eesters genezen niet, m aar brengen kortstondige

troostdoorhunaasvoortehoudendathunzoberoemdeenrijke
idolenern6gberoerderaantoezijn.
Eninderdaad:jeleertlevenmetjespraakgebrek,wanneerje
47

éénmaalRobdeNijshebthorenzingen.(lnzijnnieuwstelevenslied,datweeenmaandlangdagelijksopdetreurbuistengehore
zagen brengen, en waarin een pederastische nym fom ane een

onschuldigjongetjeverkracht,totgenoegen vanheeleen volk,
zingtdeheerNijsimmers:tIkwaseenmantoenikdesonindesee
sagsinken',ofietswatevensubtielensmartelijkklinkt.)
Enjeleertmetjearmoedelevenwanneerjehoortwaarom Renê
vanvooreneenzwembadbijzijnhuisheeft.slprw:iDatzwembad
heefthijalleenmaarlatenaanleggenuitpuurzelfbehoud.'Van
Voorenprobeertdezwemkunstimachtigteworden'omdathij
vreestdatfanshem nogeensinhetwaterzullen gooien...Zogroot
isde lastdieop de roem rust!

Delezerszijnziek,duszekunnen,weekinweekuit,deziekte
krijgen,zoveelzewillen.Tegenbetalingwordtzedeenekwaalna
deanderevoorgeschoteld,metpeterselieen'nklontjeboter.Henk
Molenberg lijdtaan slapeloosheid.Romy Schneiderhad een
buikvliesontsteking(tnauwelijkshadzezichvandezeschokhersteldofeenauto-ongelukkosttchaarbijnahetleven').Ankvander
M oerlaginhetziekenhuis.RitaHovink1agvoorde#r,'
&r#:rl#Jl:
maalin hetziekenhuis.M aarnu isze weerdolgelukkig,wantze
heefttweenieuweborsten !to penhartig'en iexclusief praatRita

Hovinkdaarzelfover,honderduit.Openhartt
kbetekentdatgeen
onsmakelijk detailovertepelsvan polyethyleen onsbespaard
blijft,enexclusiefdatzedehelehandelaantweevandietijdschriftentegelijkopbiecht.Waarlijk,ditsoortblaadjeslijktnog'tmeest
op een m edisch bulletin.
Enwelkeziekte,naastdetelevisie,hebbendem eestemensen

gemeen?Indezeidiotetijd,diewijzondertrotsdeonzenoemen?
D atisde vetzucht.

Opelkepaginavindjedaarwelietsover.Eendikkebuikbestrijd
jedooreenswatmindertevreten,mevrouw,sorrydatik'tzozeg,
zorondborstigzeg,m aarikben nueenm aalnietalsdevogelaardie

liefelijkopdefluitspeeltenintussendevogelsfopt-maarthansis
hetzogesteld,datjeeendikkebuikbestrijdtdoorteklagenover
een dikke buik.Zo steektonseerloosconsumptietijdperk in
elkaar.
D epaFerigeHenkM olenbergontvangtderedactievan Story

meteendoosroomsoezenenklaagtvervolgensoverzijnbuikje.
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Eenibuikje',zoheetinonseervergetentijdperkeenkolossale
buik.A1sjeeentbuikje'hebt,danhebjeeenpensvanjewelste.
Ank van derM oerleefdezelfsin haarziekenhuisop zem elen en
yoghurt.

HetziekedeeldernatieslaatnuziJ
'nvrijetijdstukmetgeweeklaagovercorpulentie.Dus:dezetijdschriften staanervo1van.
iH oehetaiiepm etdeLim burgsedikzak'.tRotterdam seartslaatu

bijnaeenpondperdagafvallen'.
HetvodjePrivL,onderredactievandieheilmasseurvanhet
positievedenken,en alsaltijddebrutaalstevanhetstel,paart
zonderblikken ofblozen detweegevreesdeziektes,denieuween

deklassieke,aanelkaar:eendokterbeveelt,inzijnrubriek,tegen
kanker een hongerkuur aan.
Een hongerkuur?D eheilm asseurVan derM eyden moetheb-

beningeziendatonderzijnlezersenlezeressenernietêéninstaat
zouzijnzo'nridicuuladviesoptevolgen.Ermoeteenstorm van
protestzijngeweest.W antaleen week daarop beveelt#r,'rJhet
uitbundig eten van abrikozen enperziken a1sgeneesmiddelbi
j
uitstek tegen kankeraan.D atklinktalbeter.
In organen voor hetzi
ekedeeldernatie gedijen m edische

advertentieshetbest.Ntlblijfthetnogbijvermageringspillen en
muggendoders,maarikvoorspeldatovervijfjaarinStoryetalia
devolgendeprodukten zullen worden geadverteerd :steunzolen,

pruiken,spataderkousen,schriftelijkecursussendieetkunde,toupets,eikehouten beha's,Big M am a Panties m et kruisen tegen
vulvovaginitis, zetpillen, de Tros, korsetten, weegschalen en
am uletten.

Omdathet:jnisom jezelftezijn.
WehebbenonseentijdlangonderdeviermiljoenlezersvanMix,
W eekend,Story en PrivLgeschaard,en gezien dat'tverkapte

medischebulletinszijn.Wekondenerookinlezenhoedewereld
vanviermiljoenNederlanderseruitmoetzien.
M oetzien.

Wantdatdevervaardigersvandezevodjesdelezerstgevenwat
zewillen',dathebbenweal:domheidgenoemden:hovaardij.De
vervaardigersvandezevodjesgevenslechtsuitingaandefrustratiesdiezeookzelfkennen.zezettenhunlezersenlezeressenslecht
voervoor,wantzehebben zelfeen bedorvenm aag.
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D ewereldzoalsdieervandeparasitairepersuitm oetzien,isop

z'nzachtstgezegdschokkend.ViermiljoenNederlanderslopen
rond m eteen twereldbeeld'datarm zaligis,en om akeligvante
worden.Hetisdeerniswekkend ook.H etiserger dan kanker.

Opallehoekenvanhungeestelijkestratenstaateenzangeresje.
Zezingtdaarniet,zevalteraf.Ofzeontmikkelterjuistiets,te
weten haarbuste.W antivrouwen dieeenstevige,goed gevormde

boezem bezittenwetenmaaraltebestwateenheerlijkenopwindend gevoelditgeeft.Een m ooiebustetrektdeaandacht,wekt
zelfvertrouwen en geeft iedere vrouw, ongeacht haar sociaal
niveau,eenhartverwarm endgevoelvaneigenwaarde,'aldusLous

Haasdijkineeninterview inM ix.
LousHaasdijk isgeen zangeresje,zoalsu misschien mocht
menen,maareenjuFrouw dieopdetvtussentweeprogramma's
doorhaarheerlijketoetvertoontendanevenbah-bahdoetmet
haarlipjes.Zewordtdaarnietvoorgegeseld,zoalsu opnieuw
mochtmenen,enterecht,maarkrijgtereenflinksalarisvoor.(De
wereldzitwonderlijkinelkaar.)Hoehetookzij:terwijlinhet
geestelijkwegenparkvandeSlprw-lezeressenop elkehoekeen
zangeresjestaatomdaaraftevallen,hangenuitalhunimmateriële
zolderram en tv-om roepstersdie bah-bah doen.

Inditwereldjevanzesderangszangersenverschotensterretjes
(zoduiktmet'ntochwelaangrijpendemanieelkjaarweerRamses
ShaFyopom onsmeetedelendathij,nagenoega1sdejuryvande
NijhoFprijsvoorvertalers,nogsteedsmetlegehandenstaat),in
ditwereldjeisookaltijdeenvastclubjekadaverstegast,desnitief
verschotensterren,dooiendienaarhetschijntin'thiernamaals
eenuitgaansvereniginghebbenopgericht.DaarvanzijnbijvoorbeeldEster& ofarim .Rom ySchneider,N inaenFrederick,W im
SonneveldenFarahDibahlid.Zezijnnietweg tebranden.Ze
bestaan allang nietm eer,m aarom datze node gemistkunnen

worden,vrolijkenzenasomstientallenjarennoge1kpartijtjeop,
doormethunknokenhetangelustekleppeneneendeprofundiste
spelenopeenverdwaaldeellepijpvanShirleyTemple.
Dewereld van viermiljoen Nederlanderszieteruita1seen
voddenmand.Eenhandjevoltv-sterren bepaaltdenormen en
wettenervan,dehuwelijksduurenhetkapsel.Hetiserallemaal
evenlelijk.Erisnooiteensplaatsvoorietsmoois.
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'tlsheelaardig,bijvoorbeeld,om eenstezienhoeKunsten
Antiek in onze m edische vlugschriften aan bod kom en.W ant

KunstenAntiekkomenerweldegelijkinaanbod.M aarerwordt,
dat spreekt vanzelf,de analfabeten een heelandere K unst en

AntiekgebodendandewerkelijkeKunstenAntiek.Ookwatdit
betreftheeftdewereld van Story en #r,'
rJnietsm etdeechtevan
doen.

Oh,'thoofdstukAntiekisnogheelbegrijpelijk:in ditgeval
heeftdeonechtewereldnietalleenoppapier,m aarookindem eest

stoFelijkezinallangplaatsgemaaktvoordeechte.W andeleens
langsdetallozewinkelsen markten diedelaatstejaren zijn
verrezen,kijkgoeduituwogen,enuzultziendat'tvoorvelendaar
nauwelijksverschilmaaktofzeereenbordeelofeenantiekhandel
opnahouden.M enigeendieieenpaarvrouwtjesheeftzitten',
heefternuookeenneringinlampetkannenenlampekappenbij.
lndiewereldisallesmogelijk.Voor'nvernikkeldefietsketting
vragenzejehonderdgulden.Altijddragendieeh...antiekhandelaarsdikkebundelsvo1bankbiljetteninhunachterzak.Duizend
guldenlatenzeje,zondermethunogenteknipperen,neertellen
vooreendeerlijkveronachtzaamdeierrek,datopeenvuilnishoop
nogzouhebbengeschreid,stilletjesgeschreidvanschaamte.
Ditzijn,zoblijktuitdeheelkundigevliegendeblaadjes,de
OudhedenwaarmeedeSterrenzichbijvoorkeuromringen.W ant
op talrijkefoto'smagjezetemidden van hun tspulletjes'aanschouwen.

iHelemaalinklassiekestijlingerichtisdehuiskamervan de
woningvanBenCramer,'leesje,enineenkunstzinnigedrangdie
lofverdientwordteraantoegevoegd:çl-lijvoelterzichlekkerop
z'n gemak.'Op defotoziejedeheerCramerdanalshetware
ingeklemdtussendeeierrekken.Enlekkeropzijngemakzithijop
een verzilverdelampetkan.H elemaalklassiek!

OfjeleestoverCorryKonings,wiedatverderookmogezijn(ze
schijnttezingen):tOpdeantiekmarktliepenCorryenhaarPiet
urenrondom aldeverzameldekoopwaargoedtebekijken.'opde
begeleidendefotowordthetjedanvergundteaanschouwenhoe
CorryH uppelpup opgetogen naareen roestigkasregisterloert,

terwijlhaarPieteenwellustigoogjeheeftlatenvallenop...nee,
nietdââropnatuurlijkl-maaropeenalevenzeernaarroesthunke51

rende kruising tussen een vernikkeldeEetsketting en een verzilverdelam petkan.

OfjeleestovereenCiskaPeters(wéérietsdatzingt!hetwemelt
ervan,hethoudtmaarnooitop):ilndekeukenvanhaarfraaiehuis
maaktCiskavaakdeheerlijkstehapjesklaar.'
Enwatzieje?W atmâgjezien?
Indefraaiehuiskam ervan CiskaH ieperpiep staatin volornaat
een geheeluit eierrekken opgetrokken kloostertafel te pralen.

Maarindekeukenprijktfierslechtsêên voordeelblikWeense
knakworst.M et'ninnemendeglimlach,jaalsdegepoetstelampetkan zelve,poseertCiskanaastdateneblik m etknakworst:tIn

dekeukenvanhaarfraaiehuismaaktCiskavaakdeheerlijkste
hapjesklaar.'
Zebedonderenjewaarjebijstaat.Nudus:deKunst.
Knakworsten,mitsformidabelvanlengte,zijnindetijdschriften
Siory,#r,'
rJ Mixen Weekendtheerlijkehapjes'.
Een roestendeschuimspaan en een wankeltheezeejezijn:
antiek.

Dezingendeborrelworstjesvandetreurbuiszijnwonderkinderen zonderweerga.
H etis de sm aak van de bordeelhouder waarm ee we worden

geconfronteerd.Debordeelhouderheeftzijnambachtelijkedressoir(vanmassiefkarton)volgestoumdmetschuimspanen,theezeejesensieraden,sierlijka1ssetskettingen.Debordeelhouder
lepelt,terwijlhijnaarVeronica luistert,heerlijke hapjesuit
voordeelblikken.

'tzijndepooiers,dieindezetijdschriftenhuneigenvoorkeuren
enfrustratiesexploiteren.Enerzijnonderhetpubliek,datalseen
vrouw is,velenmeteenzwakvoorpooiers.Oflieverschrijfik:
voorbordeelhouders,wanthetwoord/ppr
'
erlontspruitmaarnode

aanmijnpen.
Zokrijgenweinslpry,Prirletc.geregeldverhalentelezenover
deex-krakerAageM .,dieinG oeseen bordeelheeftgeopend.D ie

verhalenzijnaltijdenthousiastenlovend.AageM .staatop de
foto'ssteevasttestralentussentzijn'meisjes.il-letistochzo'n
lieverd,hijdoetallesvoorons,'roepenzijnmeisjes.Nietalleenis
indeparasitaireperseenknakworsteenheerlijkhapje,eenpooier
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(laatm4'die 1uimaarnoemen zoalsze heten)iserook een
flantroop.Deenebordeelhouderprijstdeandere.Laatstwerd
onstoevertrouwd datarm eAagetoverhoop m etzichzelf lag.D at
stak 'm nietin gebrek aan vrouwen,zo werd ergeruststellend aan

toegevoegd.Nee,'twasmeeriets...zakelijks,een tekortaan
contanten,leekmeeerder.Eendalingindecash-fom.'tW asheel
erg.M aar,zobeslootdebordeelhoudervanhetblaadjedieditvoor
ons opschreef,twe hopen voorAage dat-ie hetgauw weer wat

makkelijkermetzichzelfkrijgt.'
N u,dathopen we zeker.W ant 't is geen m anier van doen,

wanneerjealstdegoedheidzelve'dehopmanbentvaneenbordeel
vôlmeisjesdiemetjedwepen,ent6chnogongelukkig.Datslikt
hetrom antische deeldernatie niet.W ie wasnietgraag zelfeen

pooierthetmoet,hetmoetlofzou,mitstot'tinvoortdurendestaat
van em ancipatie verkerende geslachtbehorend,nietliefstvoor
Aage M .willen werken?
Zokom thetdatlezershun favorietesex-exploitanten en straat-

madelieven somstevuuren tezwaardverdedigen.Enigetijd
geleden stond erin de Volkskranteen ingezonden brief van de
heerH .Treuren uitRidderkerk waarin deze de tlinkse intellectuelen'verweetnietsafteweten van iwaterin dearbeiderswereld
leeft', telkens a1s ze zich smalend uitlieten over de T ros en

Veronica.W antdanzagenzebrutaalwegdetbijnamystiekeband'
tussen de ongeschoolde arbeiders en deze om roeporganisaties

overhethoofd.tl-letdoetmijdenken,'zobeslootdezeriddervan
dedroevigesguur,taan develekritiekop bladen a1sStory waarin
de arbeidersvrouw kan m eeleven methet welen wee van haar
favorieten zonder doorlinksepoliticibetutteld te worden.'

Hetstonder!Jawel!
Zo'nmandoetmijdenken aaneenschildpad,diem etluide
uitroepen vanenthousiasmedesmaakendegeuraanprij
stvan
schildpadsoep.

DeheerTreurenenzijn arbeidersvrouw zullen hetbordeel
waarin ze huizen we1andersnoem en.Een huisvan plezier,een

massagesalon.ln hunwereldheeteen knakworsteen heerlijk
hapje,grootmoederstheezeeje antiek en Aage M .Florence
N ightingale.

'tIsmaarhoejehetoppoetst.Zoalsjehetnoemtheethet.llenk
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van derMeyden slaagtermet#r,
'
rJin zijnhoogstpersoonlijke
obsessies,teweten im potentieen nym fomanie,om tetoveren tot

verhalenoverzingendeborrelworstjesentoneelspelendetheezeven,zonderdewoorden im potentieofnym fom anieookm aarêén

keertenoemen.lnmiddelszijnzedescharnierenwaarélkezinin
PrivL om draait.

Zoalsjehetnoemtheethet.Deoudhedendiebijdebordeel-

houders op de bordpapieren kaststaan heten antiek.D atis de

norm.Knakworstiseenverhemeltestreler.Inbrekenisprinselijk.
Enwatiskunst?Kunstiswaardebordeelhoudermetzijnverstandbijkan.
'tKomtzeldenvoorindezeblaadjes:kunst.M aarikwil'ttot
slotvan deze bespiegelingen over viermiljoen Nederlanders
verm elden.'tIszo kenm erkend voorde dubbele m oraalvan de
bordeelpers.

Destraatwordtsteedsonveiliger,jewaagtjekindnietmeer
alleen te laten,m aar een tot pooierdom vervallen ex-crim ineel

wordtbejubeld.Deerotischemankementen worden gekitteld
metdezweepvanhetschijnfatsoen.A1sdekunsttersprakekomt,
geschiedtditsteevastm etgrote m inachting voor kunstenaars.
Hoedoen zedit?D oorschildersnaarvoren te halen dienetzo

lelijkschilderena1suopzondagmiddag.Diedekwasthanteren
zoalsN orbertSchm elzerde piano.

(DekunstenaarsCarelW illinkenAntonHeyboer,dieweelke
weekinallevierblaadjestegenkomen,tellennietmee.Hetgaat
hierslechtsom deparingsdrift:bijdeeersteomipehijhetdoet,en
bijdetweedeom hoevaak.)
Ach,ukentdieschilders...eenverlopenkasteelheer.verbitterd

omdatdeNederlandsestaatnietzijntweehonderddamhertenin
olieverfendertigeekhoornsingouacheàraisonvandebelachelijk
lagesom vanvijfmiljoenguldenwilkopen,deartiestdieincafés
enrestaurantsportrettenmaakttomdathijtetrotsiszijnhandop
tehouden',degodvrezendetekenaarvandenatuurdievindttdat

demensenrechthebbenopeenbegrijpelijkplaatje',deLarense
klaploper die hetjuistweerttemin'vindtom voor geld te
schilderenenberoemdisinAmerika,omdathijeensmetzesentachtig anderen op een benefettentoonstelling in M ilwaukee

heeftgehangen.Bijallen:wroktegen dekunst.Hetresultaat:
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kalenderplaatjes àla Place du Tertre.Een stoetkleine Van
M eegerens.

Allesom aantetonendatooku'nslapendmiljonairbent.
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troep de deuruitkan.
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D ialoog over de elite

HetwasopdehoekvandeH alvem aansteeg,datikwerdaangeklam pt.tM ag ik u aanklam pen?'hoorde ik.H etm ocht.Ik werd

thuisdoormijnhoogbejaardekatalvoorkerstboom versleten,
wanthijkwam voortdurend in mehangen,dusdezenieuwe
hoedanigheid:eendukdalfdiezichteraanklampingvoorbijde
Halvemaansteegspoedde,konerooknogwe1bij.
Devraagstellerwaseenweldoorvoedevijftiger,kleinvangestalte.Hijdroegeendriedeligkostuum,maar'naantalmetopzetin
weerbarstige toonzetting gehouden haarlokken verleenden hem

ietsartistieks.Eeninzijnvrijetijdschilderendebankier,leekhet.
O feen rentenierendetoonkunstenaar,in hetbezitvan zoweleen

Stradivariusalseenonduidelijkmaatgevoel.Hijsteldezichvoor.
Jammerdalwasdenaam.HijwasdehoofdredacteurvanBellevue,
hetBlijdeTijdschrift.
iBellevue,hettijdschriftvandemensvannu?Voordemens
dusdienietvan gisteren is?'vroeg ik,wantik herinnerdem e
zoietsin een reclam eteksttehebben gelezen.
iprecies.'

Jammerdalhadeen stem diescherpklonk,destem van een
inquisiteur.N og voor ik naar het doel der aanklam ping kon

informeren,branddechijlos.
iW aardeKomrij,vergunmijjetezeggendatjeeengevaarlijke
gekbent.'

???(Drievraagtekens,ennietminder,wantikzettegroteogen
opi).
... e
engevaarlijkevijandvandemassa.Jebentonverdraagzaam.Jebenteenbevoogdervandegeestelijkminderbedeelde
klasse.'

?????(Heelgroteogendus).

t

... j
egedraagtjea1seen elitaire ellendeling.Je benteen
gevaarlijke..-'
iM aarmijnheer!Stop!U bentwaarlijktegoed.Zo'nstroom
loftuitingendoettéweldadigaan.Verguntumknuweerdatiku

vraag waaraan ik zoveeleerdank ?'

iHetisomdatjejeopontoelaatbarewijzebovenhetgemenevolk
verheft...omdatje vanuitje ivoren toren decreteertwatde
mensheidhoorttelezen.Jebenteengevaarlijkeellendeling,een
elitaire...'

fstop,altemilddadigeJammerdal,stop!'
tEenelitaireintellectueel...JehebtinonzetijdschriftenM ix,
W eekend,Story, #r,'
rJ en Bellevue gelezen,en daarover zêêr

minderwaardigedingen geschreven.Bedenkelijkedingen.'
tlneensismij,obronvanliefdadigheid,veelduidelijk.U bent
debrengervandeblijdeboodschap.Zegmijde waarheid en uw
hartzal,ook in sm arten,opspringen.Zelfsuw beenderen zullen
zich verheugen.'

tGeengrapjes,Komrij.Dattoontjevanje,datkennenwe.Je
hebteen vlottepen,toegegeven.M aareen vreem dsoortig gevoel

voorhumorook.Erisêén dingdatjemaarnietwi1begrijpen,
Komrij.Jiihebtnietstezoekenin onzeBlijdeBladen.Niets,
versta je?Jijbegeeft je ten onrechte onder 't lezerspubliek
daarvan.Jevertoeftdaar,ikzeghetmaarronduit,wederrechtelijk.Jehoortindiegroep evenminthuisa1sPrinsesBeatrixin
pensionZonneglorenteValkenburgendom ineeAbm ain deBlue
N ote.'

ivreemdsoortiggevoelvoorhumorisbesmettelijk,merkik.'
tonzeBlijdeBladen,Komrij,worden vooreentotaalander
publiekdanvoorjullieelitaireintellectuelenvervaardigd.Onze
doelgroep,zoalswedatnoemen,bestaatuiteenvoudigezielen die

doorhetnoodlotzijngeplaatstinwoningenzonderboekenkast.
Uitpersonenwiergeestelijkerijkdom nietgroterisdandoorzes
schoolm eesterskon worden aangericht.U itsukkelsdiehetop de
drem pelvaneen boekwinkelalin hunbroekdoen vanangst.U it

meneren,mevrouwenenjuFrouwendiegrotemoeitemetjouw
woordenschathebben,Komrij1
.Isjedatduideliik?'
tvolkomen.'

çEn wij,demakersvan BlijdeBladen a1sStory en Bellevue,
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geven onsdem oeite,hoewelwetoch in hetbezitvan hetzelfde

schooldiplomazljnalsjij,Komrij.wegevenonsdemoeite,zeiik,
om teschrijven en tefotograferen op hetpeilvan geestelijk
minderontwikkeldemensen.m#zijndaarnietteberoerdvoor.Is
ookdatduidelijk?'
ivolkomen,omakervanBlijdeBladen.'
il-letiseenprestatiewatdiejongensleveren,Komrij../#zal
nooiteensmoeitedoenom hetgepeupeltebegrijpen.Jeverheft
je.Jedenktdatjehoogbovendegewonemanbentgezeteld.Je
blijft,integenstellingtotons,mensenvrienden,boveninjeivoren
torenzitten,bekleedmethethermelijnvanhetintellectenhet
scharlakenvandewoordkunstenaar,jezwakkekaakpartijverbergendachterjegebaldevuist,deaandachtvanjewekeoogopslag
aieidend dooreen stroom van vernietigende woorden uitje
elitairemond.Hetzaljoueenzorgzijn,het1otvandemisdeelden.
Jemaakthetvolkbelachelijk.lebenteenvijandvanhetvolk!Isje
datduidelijk?'
tO volkomen,volkomen,makervan BlijdeBladen,en unieke
vriend van hetvolk.Ofliever...nee!HetJ
'
Jmezo#v,
'
#:/#1 als
modder.Uw woordenzijnmooi.Zeklinkenmooi.M aarzijnzeook
waar?U lijktedel.Maarisuookzo?Ikbenblijdatumeditalles
nogeenszegt,hierop dehoekvan deH alvem aansteeg.Ikdank u.
Ik hoorzulkemeningen vaak.U w verhaaliseen oud verhaal,dat
zo op 'teerstegezichtheelwatin heeft.U geloofthetzelf.U bent

devriendvanhetvolk,ikdevijand.Jammerdalisdeheld.ende
schurkheetKomrij.Ja.ikbenblijdatuopdezestraathoekuw
gedachtennogeensop'nrijtjehebtwillenzetten.Wezullenzien
watervanoverblijft,vanuw gedachtengang.Hetiseengedachtengang,datisduidelijk,diebedoeldisom uzelfterechtvaardigen.zo'ngedachtengangheet'nmflwllçer.Maardatterzijde.'tIs
hierwinderig,omakervanFilantropischeBladen.W eeszogoed

mijnaargindskoëehuistevergezellen.Wekunnendaarbeschut
terneerzitten.Enwezullenertotdeconclusiekom endatu,toenu
zoëven uw gedachtengang ontvouwde, over evenveel inzicht
beschiktealseenfietsindeoorlogoverluchtbanden...Kom ,we
gaan.

DaarzatiktegenoverJammerdal,ineencafédatnooitbetere
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tijdenhadgekend.Hetformicavandetafeltjeswerdopgeluisterd
door'n spikkelhardeigeelhieren daar,en doordeonafwendbare

naweeënvandespijsverteringvandespeciesvlieg.Datwasde
enigedecoratie.ZelfsJammerdalstakhiergunstigaf:deknopen
vanzijnvestglommenenzijndrieartistiekelokkengavenhem in
dezeomgevingwaarachtigietsgewaagds.zolijktookdefutvan'n
ziekehond,wanneerhijmaaropeenkerkhofrondscharrelt,op
uitbundigheid.

tEengezelligzitje.'
Hetwaslammerdaldiedatzei.Ikantwoordde:iongetwijfeld,
o even gezellige vriend van hetvolk.'

tFris,entochzonderpoeha.ZoalsindekantinevanonsBlijde
Tijdschrift.'
tprecies.'

iEëciëntentoch eerlijk.Een gelegenheidzonderdrempels
ZOals...'

OpditmomentsmeeteenopdekoninginvanEngelandgelijkendeserveerstertweekoppen koë evooronzesnuitneer,waar-

bijdehelftvan dekoëeop hetschoteltjeterechtkwam.daar
jammerlijkeenrubberenspeculaasjeverzuipend,endeandere
hetlftviahetformicaopdevloerneersijpelde.
zoalsuw BlijdeTijdschrift,Jammerdal.Ja,daaroversprakenwij.U riep,zojuistopstraat,uzelfimmersuittotdeheldvan
de volkscultuur? Ik was de vijand van de massa,een el
itaire
...

onderkruiper in een ivoren toren.Zo washettoch ?'

tZoongeveer,Komrij.'
tTe beroerd om tothetgewone volk afte dalen?'
iZo washet.'

&Ikbenblij,echt,datikditnogeensuituw mondkonhoren.
Een collega van u,ook een hoofdredacteur,en ook van zo'n

BuitengewoonBlijBlad,javaneenronduitfeestelijktijdschrift,
schreefmeletterlijkhetzelfde.lkdachteerstdatheteengrapje
was.M aarnee.u bentgeengrappenm aker.u bentruim denkend.
U w gedachtenwereld is zo ruim ,datdaarin een koets m etvier
paarden nogallekanten op kan...'

tKalmpjesaan,Komrij.'
iN ogallekanten op kan.M aargoed.W ezullenzien wateraan u

schort,oJammerdal,ostem vanhetfeestelijkevolk.Allereerst
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verraadtu zich dooruw woordgebruik.Steedsweerdie treurige
frasen:ivoren toren,elitairehouding en...weetik watm eer.D ie

bewijzenalmeteendatugeenvriendvanhetvolkkanzijn,zoals
ook een rode lamp in hetvensterraam waarachtereen vrouw is
gezeten,ondubbelzinniguitsluitselgeeftoverdediepereaard van

diepersoon.Zeheeftwelmannennodt
k,maarzeisergeenvriend
van.Nietwaar?U looptmeteenbatterijreusachtiggrotelampen
opuw hoofdrond,Jammerdall'
tIkzoujetochwillenverzoekenom...'
tstil.Nuzultustilzijn.Nuzullenwe'tueensongemakkelijk
maken.Uweerstelamp,lammerdal,weesopuwanti-intellectualisme.Datiseenoudverhaal.U gedraagtzichgrlv alseenjongen
van de gestam ptepot.Ook alhebtu,zoalsu m e daarstraksop de
hoekvandestraattoebeet,4hetzelfdeschooldiplom ah
ha1sik.D atis
uw tweede lamp.die oplicht.D e lam p van uw slechte geweten.
Een diplom aent6ch gewoon !O okdaaroverhoeven wenietuitte
weiden.'tIsgenoegzaam bekend.M aarbedenk dit...'

(Een andere juFrouw,dieop Bing Crosby leek,sleurde de
koëekopjesvantafel,waarbijviaeengroteboogdezichophet
schoteltjebevindendedraptochweerexact,hoekanhetanders,op
mij
nbroekspijpenbelandde.)
t
bedenkdit:u wiltdoorzoveelmogelijkmensen worden
...

begrepen...Nietwaar?'

tzeker,Komrij.'
çEnookzijdiemensenietsaanhunverstandmoetenbrengen,
willenzobegrijpelijkmogelijkzijn,ishetniet?'
tvasten zeker.'
'
iD aarstaatu dan metuw dappere,niet-elitaire,gediplomeerde

afdaling naardemassa!'tKlinktmooi,maarje hebt,in die
afdalerij,nueenmaalsoorten.Jekan'npopulairemutsopzetten
om ermensenverstandiger,verdraagzamerofnoem-maar-op(er
sluimertindiehoekveelmoois)meetemaken,maarjekanhetook
doen,jemoethetdoen,alsjede1uigelduithunzakwi1kloppen.
Zowelom ze m inder dom te m aken alsom ze dom te houden,

moetenwedezelfdetrapaf,Jammerdal!'
tJehadschoolmeestermoeten worden,Komrij.Jebenteen
moralist.'

iMisschien...heelmisschien.Jawel.Maarikspreeknietover
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mezelf.Ikspreekoverdeonduidelijkheidvanuw gedachten,en
overdelampendieuopuwhoofdmeetorst.omakervanGeestrijkeBladenenaltewijsgerigecocu...'
tKomrij!'
&U m aaktm isbruik vanmi
jnwoorden.Jammerdal.W oorden
zi
jnmijn specialiteit.W ezeggenhetzelfde,maarbedoelen het
tegenovergestelde.Uwpopulariseringiseenmasker,lammerdal.
U gaatopuwknieënbijhetvolkzittenomdathetIucratiefis.U
vertelthetsprookjes.Envervolgenszegtu(enuhultzicha1seen
kameleonindekleurvanuwtegenstander)datueenmensenvriend
bent...U kwekt met de dom m eriken m ee, en noemt het 'n

culturele heldendaad.M aar alleen het bestq
jgen van een paar
treetjes(alis'tmaareenpaar!)naardeivorentoreniseendaadvan
belang,Jammerdal.Dalenisgeenkunst.Dalenspektdezakken.
M oetenweunuechtdeduhmschroevenaandraaien?'
tM aar...m aar...'tvolk houdtnietvan Vondel,m aarvan voet-

bal,Komrij!Alleenvanvoetbal!'

iAlleenvanvoetbal.M aarvooriem anddienietsvandespelregels weet,is dat watzich op een voetbalveld afspeelt,ook een

duisterebedoening,eenridiculemagie.Voetballijktonbegrijpelijk.Jemoetereerstduizendendingenvoorweten.Zoishetook
metdammen,trigonometrie.ivoorsnijden,bandenplakken...'
illouop!Nukanikjewerkelijknietmeervolgen,Komrij.'
tDatdachtika1,Jammerdal.U bent'tergstewateris:de
gediplomeerdedomheid.Ublilpmijneeumtketegenstander.tndie
Vondelkan ik ook nietluchten.'
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OverArtDecoentspulletjes'uitdejaren twintig

Ditzi/a enkelebezorgdeaantekeningen van een misantroop met
maagzuuré'
:'eenenandermetledeogenzielenovertkensookalniet
rgrrp/i/:is.
Overde avant-garde.
De moderne avant-garde bestaat uitkappers,m ode-ontwer-

persen homosexuelen,drie beroepen die weinig om hetlijf
hebben,zo nietniets.
Drie bezigheden ook die door de blindste putters kunnen
worden aangepakt,zonder enige vooropleiding.
Hun avant-gardism euitzich in hun sm aakvollevoorkeurvoor

spullet
jes.Zehebbenleukespulletjesâân,zesjouwenleukespulletjeshuiswaarts,zehêbbenineenmalgehuchtbijBrugge,tussen
KoekelareenOedelem,tochênigespulletjesgezien,despulletjes
komen hun oren uit.

Eneenbêêtjespulletjeheetsomsnostalgischofjugendstilof
opoespulletje,maaraltijdArtDeco,wantniemandweetprecies
watdatbetekent.

Natuurlijk:hetisookeenon-term vooreenbepaaldekunstrichtinguitzoweldejarentwintigalsdertig;ennatuurlijk:wie
neem tAlfonso ofChristiaan ofTon ofM ax ofEugène ofH ans

ietskwalijk,wanneerookdekunstcriticienkunsthistoriciweliswaarnietop pumps,m aardan toch metbaggerlaarzen aan door
dezemateriestam pen.

Kunstcriticizijnzeldzaam goedinhetkletsenuithunnek.In
begripsverwarring.Zo waseronlangsopdetv zo'n aievering van
een xos-kunstprogram m a, Beeldspraak, of Spraakbeeld, of

Spraakverbeelding,in iedergevalsteevastgewijd aan Hogere
Kunst,Ballet,Mimeen PraatjesvoordeVaak.Dieaievering
handeldeoverK itsch,enK itschwaserwederom hettegengestel64

devan EchteK unstin,K itsch wasvoordegewonem an en K unst

hadniveauenvooral,endaarinkonje,dachtik,hetgeluidvan
een van dem edewerkersaan datprogramm a,Sim on M ariPruis,

herkennen.Kitschwasnatuurlijknietfunctioneel.Voormensen
a1s Pruis betekent kunst functionaliteit of sterven; zodoende

kwam hijer(oh,overjarigediscussie)indatprogrammatoeeen
typische, zeg m aar Art-D eco-richting als de Amsterdam se
Schoolindearchitectuuraftedoenalsnonsensenluidteschallen,

tejubelenentesint-vitusdansenvanvreugdeoverdebunkersvan
Betondorp. D e bronskreet van het functionalism e, die door
iedere sociologisch,agogisch ofonlogisch georiënteerdestudent
kunstgeschiedenis,die m ee wiltellen,wordtaangeheven.
D e gaskam ers,m eneer Pruis,ik heb hetaleens gezegd,dié
waren functioneel.

Nee,nietalleenbijdieleukemensenmetbééldigespulletjes,
maarookbijdie1uimetaplombisdebegripsverwarringalgem een.Doch watwi1men?Golfplatenpersers,glazuurbereiders.
balleningooiers, klosseninzetters, m atrassennoppers, lingerieknipsters,neuzenzwikkers,stempelstellers,zodenstekers,zoutpannenstokers,zuurkooltrappers,zerkenschavers,zwem vestenmakers en zweedsroggebroodbakkers,ze hebben allem aal een

eerlijkberoep,maarheefteenkunstcriticusofjpereantquiantenos
nostra dixerunt,een literatuur-,een muziek-,een toneelcriticus

eeneerlijkberoep?Jehoefter,datisklaar,nietveelvoorteweten.
M aarvan diegeestelijkekappersweernaardeechte!Hetis
werkelijkverbazingwekkendhoeinenkelejarenide'ArtDeco,
waarvanvôôrdiejarennogniemandgehoordhad,eencommerciëlelistisgeworden dieallesmooien nieuw m aakt.tziet,ikm aak
allesm ooien nieuw.En tweem aalzo duur.'
Elkemodewinkeldienietlouterboezelaarsen verpleegstersschorten verkoopt,heeft een klap van de molen gekregen; ze
heten Garbo,Twenties,Tarzan,H ollywood,SaltyD og,Laurel

& Hardy,enuiteraard...'tSpulletje.JekanzelfsgeheelàlaArt
Deco uiteten,ofà la half en half Art D eco,watdan m eestal

neerkomtopeencombinatievannostalgie,GrootmoedersTijd,
Aubrey Beardsley, rustieke balpoten en empire-hengsels, de

gekstedingenbijelkaardus,hetgeenvanzelfsprekendookaanhet
eten tem erken is.
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Uiteraarddoendegrotewarenhuizenmee:indeBijenkorfin
D en H aag,een bouwwerkvan K rameren een voorbeeld van wat

zedusvoorhetgemakArt-Deco-architectuurnoemen,wordje
smoezeligdoorverkoopkappersnaarallerleihoekjesmettechte
ArtDeco'gelokt,diemenaldaartegentypischeigentijdseprijzen
kan aanschaFen,terwijlhethele Kramer-interieur is afgescherm d,bedekten verlaagd m etplasticen bordpapieren platen.

Opdatweermaarnietsvanzullenzien.W antdewerkelijkheid
bederftdekooplust!Detwintigerjarenlijken begerigertegen
eenpolyetherbeschot!Zowordenopgroteschaaloudewinkeltjes
leeggezandstraaldom eréchtoudewinkeltjesvantemaken.
En deadvertenties...D elaagsteniveausvan com municatie en

commerciehebbenbinnen dekortstetijd een modieuze,maar
sympathiekeragetotietszowalgelijksgemaaktdatikbijgodhoop
nog eensonverwachteen futuristisch restaurantbinnen testap-

penom uiteentoekomstkopjeeennognietuitgevondendrankje
tedrinken.
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D e autobiograâe van Erté

Ertéisinzijnleventweemaalberoemdgeworden.Deeerstemaal
a1sdekostuumontwerperen decorateuruitdejaren twintig,
werkendindelaatsteinternationale,herkenbarestijldiezenuArt
Deconoemenendievoorhaarerkenninglangetijdinhethalfduister van een m orsige wachtkam er heeftm oeten zitten ;m et
nam ealsgevolgvan dewegdiedeschilderkunstalheelsnelweer,

afzonderlijk,insloeg.Ertéstondmetzijngestileerde,ragA nne
vrouweninhundecoratievegewadennietalleen;jehadLepape,
lribeen Barbier,en vooral,a1sgrotevoorganger,de Leon Bakst

vandeBalletsRusses.M aarbijErtêisdestilering,deverfijning,
dedroom vandevrouwtentopgedreven.Zijnontwerpenlijken
vaak op lakpanelen;Byzantijnseminiaturen van vrouwen die
fataalzijndoorhunongenaakbarehoogmoed,hunnietsprijsgevende isolement-elke vorm van agressie en erotiek ontbreekt
eraan,hetiskoud vuur.Ertébeeldtdevrouwa1sverleidelijkafen
in zeer exotische gewaden;maarzi
jnvrouwenbllvendeplatte

garçonnesvan dejarentwintig,zonderheup-enborstenwerk,
zonderde Am erikaanse vetophopingen dielaterhetzwoele sex-

appealvan demarevroum zijngaan uitmaken.Zelfsdekoude
kikkersdieonsa1sm annequin in Avenuee.d.aanstaren,slanke

vruchtenvandenostalgie-boom.kijkenvaakechtmodern-hitsig
onderhunreuzebrillenvandaan,alsofzeonstenminstenogm etde
taalderogen van hun klieren bewustwillen m aken.Nietsvan dat

bijErtê.Bijhem ishetwulpseen exotischedoordewringer
gehaald.Zijnvrouwenzijnêên-dimensionaalenroepenontzag
op,geenbegeerte.zijnmodepoppenzijndemoedergodinnenvan
platland.

Dezesuper-marionetten(om eengeliefdeterm uitdietijdte
gebruiken)zijnindejarenzestigiherontdekt':dedecoratietot
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purekunstverheven.Ertébleekspringlevendtezijn(zijhetover
detachtig)enkon-kwestievanoverlevenl-danookpersoonlijk
de honneursin ontvangstnem en die een heeltij
dperkgolden.
Monograseënzijninmiddelsaanhem gewijd,tentoonstellingen
werdengeorganiseerd in degrotem useavan dewereld ;collectio-

neurs(nouja...GùntherSachs,BrigitteBardotenBarbraStreisand)kochtenzijnontwerpen,diehijtotop dedagvanheden
bleefvervaardigentindezelfdestijl,dusmetdeteverwachtenverminderingvanspankracht;zijn laterewerkisfoeilelijk):meer
dan achttienduizend stuks.
In dezestroom van een tweede,dustlegendarische'beroem d-

heid,metalledaaraanverbondenindustrie,moestonvermijdelijk
zijnautobiograseopduiken;nuonderdetitelThingsIremember
(PeterOwen,Londen)verschenen.
Autobiografeënvanballetdansersentoneelspelersof,zoalsin

ditgeval,van iemanddienauw bijdiewereldbetrokken was,
oefenen een bijzondereaantrekkingskrachtuit.Deletterleeft
nog,maardebeweging,hetbemiisisweg.Balletdansershebben

hunhersensinhunbenen,endus,a1szeouderworden,blijfter
eenhulsvanijdelheidover,eenDonQuichotmetalleendekiekjes
waarop zenaastm ensen staan wiernaam nog netnietisvergeten.

WatresteertervanhunStervendeZwaan?Eenknipseltje.Van
hun ruim te-doorsidderende M élisande?Een plakboek.

Opaandoenlijkewijzeblijktdanditgymnastischeenacterende
pakookgdnteresseerdinastrologie,yoga,kaartlezenenchristen-

dom.OpdeplankenPrometheus,daarbuitengeestelijkkreupelhout.D âtheettragiek!
Ertékentdezetoneelm anievankoë edik,N oodlot& Co.ook,

enookhijistrotsopzijnkiekjesmetberoemdepersonen.Maar
heteersteisbijhem nietzozeereenvorm vantragiek,omdathij
steedsaanhetwerkkonblijvenenhetdusnietuitdLpitdoet,en
hettweedevalt'tbestteverklarenuitzijneigenstommeverbazing dathijna veertig jaarnogeenseen tweede roem tmag
m eem aken'.

W e1(en daarom deze uitweiding)komtzijn autobiograse
geheeluitdesfeervan demodeen hetballet,enhebben zijn
herinneringen nietsuitstaande m etdem ysterieuzedecadentie

vanzijntekeningen.Hijpraatweinigoverzijnartistiekedrijfve68

ren,is er een bavard in,toen-ging-ik-daar-naar-toe,en vervol-

gensdeed ikdit-en-dat,waarbijik (kijk eensaan!)die-en-die
ontm oette.

RomaindeTirtoF (uitdebeginletterssteldehijzijnartiestennaam samen,Erté)werd in 1892 in St.Petersburg geboren.De
herinneringenaanzijnvroegstejeugdenaandeweeldeenkunst
vandezestad,waaraanhija1szoonvaneenrijke,ade
,llijkefamilie
deelhad,vormendeopeningvanzijnautobiograhe.Hijherinnert
zichdiewereld uitsluitendinterm en van parfum ,klerenenballet.

Weinigtrekheefthijzichtewijdenaanderoemruchtefamilieroeping,demarine,enhijvertrektalopnegentienjarigeleeftijdnaar
Parijs.Snelishijdaarin staattewerken voorhetberoemde
modehuisPoiret.Indejaren'IobewoonthijeenvillainM onte
Carlo,in dejaren '2ostrektzijnfaam zich uittotverbuiten
Frankrijk(coversvoorhetAmerikaansetijdschriftHarper'sBazaar,aankledingvantalrijkeopera's,balletten,slms).Danvolgt
dekrach.Hijverliestzijnvermogen,devrolijkeepocheisvoorbij,
nanogwatstuiptrekkingenvan deallerrijkstenishetmethet
glitterwerkgedaan.Ertézorgtnogtientallenjaren,totzijnnieuwe
roem (hijzietzelfgeenbreukinzijnloopbaan),voordeaankleding van Parijseoperettes.revuesen nachtclubvoorstellingen,
ooktijdensdeoorlog(hetballetis># uitstekdekunstvan de
collaboratie).Revival:Ertéverhaaltonstotin detailswieinde
jaren '5oen '6obelangstellingvoorhem hadden,enwaar.De
droom van een society van louter elegante m ensen keertenigs-

zinsterug.Hijisdurchaustevreden;nooitandersgeweestook.
Zo'nvredelievendheer,dieopzijndrieëntachtigste,naareigen
zeggen,nog steedstsexueleavontuurtjes'heeft(alshijtijdens
cruisesaanlandgaat),bovendieneenaleerkoestertvanoorlog,
stieregevechten haat,en een grotevoorliefdeheeftvoorkatten,

vergeeftmenditgebabbeloverzijnoudejarenenhetfeitdathij,
watzijnvroegejarenbetreft,ookalnooitdieperdandeoppervlaktekomt.Wanthetstaatgeheelbuitenzijntekeningen.Enwaarhet
om gaatis,datjeeranekdotenuitdeGoudenTijdvoorinruil
krijgt!Verhalen overvedettes,toneelspeelstersen gekroonde
hoofdenuiteenonwaarschijnlijketijd.Daarom hieruit,ineen
gevechttegen devergetelheid,een drietal.
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tl-letCasinovanM onteCarlowemeldevanschatrijkeenexcentriekeoudedames(dieermiljoenenvergokten).JehadbijvoorbeeldeenDeensedichteresdiealtijdinhetzwartgekleedging.Ze
droegeenenorm ehoedm eteen langesluiervan zwartekantdie
welanderhalvem eteroverdegrond sleepte.Zerouwdeom de
m ensheid die,zoalszezei,m oreelwasoverleden.'

<OpdenachtdatRaspoetinvermoordwerdwasVolodia(deneef
vanYoessoepoF,hetbreinachterdemoordopRaspoetin)inzijn
paleis.Hijgafeendramatischverslagvandemoord(...1enwasook

debronvaneennognimmerindeannalenvermelàevoetnootbij
dem oord op Raspoetin.Om datRaspoetinssexuelewapenfeiten

bijdedamesvan hetKeizerlijkHoflegendarisch waren,was
YoessoepoFuiteraardnieuwsgierignaarzijnfysiekeproporties.
Toen hijhetlakendatoverhetdodelichaam wasuitgespreid
optilde,zeihij,metietsvanteleurstellinginzijnstem :ADathad
ik m etoch we1veelgroter voorgesteld.h'

tToendeindejaren'2ozoberoemdeactriceCécileSorelinhet
Casino deParisoptrad,had zehaareersteface-liftalachterde
rug,m aar hetresultaatwas allerongelukkigst.O mdathaar nek
nietbehandeld was,had zenueenstrakspiegelgladgezichtop een
nek diederim pelsvertoonde van een schildpad.O m dezaak nog
erger te m aken,had de chirurg de huid van één ooglid te strak
aangetrokken.Zodoendekonzedatoognooitdichtdoen,ookniet
a1sze sliep.

Sommigevrouwenkunnendemensenwijsmakendatzemooi
zijn.IsadoraDuncanhaddattalent,enookCécileSorel.Sorel
hadhetz6vaakoverhaarschoonheid datdem eestem ensenhaar
ophetlaatstgingengeloven.Zewasechter.ondankshaarreputatie,helemaalnietmooi:zehad een groteneusen uitpuilende,
kreeftachtigeogen.Haarbleekroze,geverfdehaaraccentueerde

dehardheidvanhaartrekken.Maarzewaspijnlijkgevoelig,wat
haar gezicht betreft.O p een van de tentoonstellingen van de
#salon desH umoristeshhing een karikatuurvan haar,van de
beroem decartoonistSem .H etleeksprekend.Sorelkwam op de
vernissage.Toenzedetekeningzag,ontstakzein woedeensloeg

methaarringdoorhetglaswaarbijzehetportretbeschadigde.
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Methetverstrijkenderjarenwerdzeminderagressief.Ophet
hoogtepunt van haar carrière verschenen er echter nogal wat
vernietigende artikelen overhaarin de pers.Toen een van haar

vriendeneensvroegofdiehaarpijndeden.antwoorddeze:44W at
kan hetdeArcdeT riom pheschelen wanneerereen hond tegen
Pist?A'
lk zou,a1sik com ponistwas,zoietsop m uziek zetten.
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Isereenklassebewustestoel?enanderem ijm eringen

W atisdeidealekam erom in te wonen?lk kan hetu nietzeggen.
W ehadden pech op de dag datze hetwoord iideaal'uitvonden,
gewoon m aarpech.G edroom tvan de idealevrouw,en geligt

naasteengramstorignijlpaard.Jebentdusontevreden.Hetis
ideaalomgpl tezijn,dusjewordt,jezelfgeduchtkennende,met
dedagontevredener.Hoegroterhetideaal,hoebelabberderje
hum eur.D e ideale vrouw, de ideale godsbeleving, de ideale

kamer,deidealeschuimspaanwatmijbetreft,zekwekenlegioenensjacherijnen.
H etmarxism eleertdatde omstandigheden dem ensbepalen.

Totdieomstandigheden behoortookdeomgeving waarinhij
wooni,zijnhuis,zijnkamer.Marxistenmoetenduszekereenidee
hebbenhoehunidealekamereruitziet.Zijnereenruimte,een
dessinofeenstreepjedenkbaardiebijuitstekderevolutieaanwakkeren ?W elk vertrek wekt'tm eestde proletarische prikkel
op ? Is er een klassebewuste stoel? Zoals rozegeur de m ensen
verliefd maakt,m arsm uziek op taptoeszein een oorlogszuchtige
stem m ing brengt,zoalskoeien m eerm elk geven op walsen van
Strauss,zo vragen weook:welk vertrek stim uleertdeklassen-

strijdhetmeest?-enhetantwoordluidt:hetidealevertrekvoor
marxistenisdecel.Qyoderatdemonstrandum.
Allearchitectenenwoninginrichtersdenkendatzijdesleutel
vooreenidealewoninghebben gevonden.Zelijken daarin op
zedeprekersdiesteevastwétenwelkehandelwijze'tminstlaakbaarisof...in 'tgeheelnietlaakbaarzelfs!en op zestienderangs

literatoren,diejealtijdprecieskunnenvertellendat'tz6moeten
nietanders.Zehebbeneendienstregelingvoornobelegebarenen

'ncatechismusvoorstelkunde.Poëzieenzedelijkheid,'tiseen
zeldzaam paar,maarwekeren terugnaardekunstnijveraars.
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Binnenhuisarchitectenwetenaltijdwatdeidealewoningis-datis
de moderne woning.
En eeuwenlangisdem odernewoningdeenigewoninggeweest
die door de beugelkon,hetenige houvast.il-letbegrip Anieuw
wonenhh,'zobegintM iepvanRooy-BerlagehaarDenieumegeestJ'
A;

onze moning,tkunnen we vergelijken metde fee uithetoude
sprookje.Zijisophetogenblikbezigbedrijvigonderonsmensen rond te gaan,tiktonsvroeg oflaatêên vooréên m ethaar
toverstaf op de schouder om ons de ogen voor het nieuwe te

openen.W ijlerenzien,watdewoningkanzijnenwatzijinde
regelis.En vanafdat ogenblik ontkomen we nietm eer aan het

denkbeeld,datookwijveranderen,moderniserenwillen,datook
wijaesthetischer,praktischer,lichterencomfortabelerwonen
willen.Deeenisplotselingzogrondigbekeerd,dathijvoorniets
andersmeeroogofoorschijnttehebben,danvooreenhypermodernewoninginrichting,waarallestotop dekleinstekleinigheden
toehetnieuweademt.Een andergaatvoorzichtigertewerk,wikt

enweegtenbegintmetéênkamertemoderniserenom tekijken,
hoehethem bevalteneenderdezalhetmisschien op nogkleinere

schaaldoen.Kortengoed,zijzijnallenopdegoedeweg,deweg
naardeidealewoning.'

HierismeteenduidelijkdatdehypermodernegoedewegIicht
betekent,de ideale woning waserin ditgevaleen van strakke

lijnen,glas,helderekleuren.In anderejaren moethetweer
donkerenwarm zijn.Vaakishetookvanalleswat.
Binnenhuistheorieën berustèn nietop een voortgaande ont-

wikkeling,waarbijelkevolgendestapeenverbeteringofaanvullingisvan de vorige,m aarwisselen elkaarafalsde seizoenen,ze

bezittenalleenwaardezolangzeduren.Zezijnoneindigherhaalbaar.
Op een wankelebasisgroeit'tsterkstegeloof.Architecten en
decorateursgaan,neta1sm ode-ontwerpersen kap...kap...-ik

hadbijnakappersgeschreven-alscapillairechirurgen,haarsnijdersdus,schiergebuktonderdeheiligheidvanhuntaak.M enig

ontwerperontpoptezichala1s'nMessias.Ofdatnutijdensde
kunstnijverheidsrageindeeerstevijfendertigjaarvandezeeeuw
was,waarintalrijkeboeken,helereeksenmonografieënverschenendie,opsocialistischebasis,degoedesmaakwildenbijbren73

gen,ofin devan vurehouten leeieukensbezeten,van maniakale

schrootjesdriftdoorgloeidedoe-het-zelf-rubriekenvanM argriet
ofVr#eF##,debetuttelingligtersteedsevendikop.Eendrachtig
bestoken dewoningadviseursde naargoedesmaak ofopknapbeurten hunkerendem ens.
Eendrachtig...D e groteernstwaarm ee alle ontwerpersuitde

jarentwintigdemensenhetvoorsteldeden,neeopdroegenhun
schoorsteenm antelste slechten doetaan de M issie denken :wêg
moesten diedingen,en alhelem aala1shetm arm eren schoorstenenbetrof.W êg,wêg,wég.Bakstenenschoorstenenwasdeleus,

triplexschoorstenendesnoods.A1sjeermaarnietsopkonzetten.
HetN ederlandseevangeliewas:helemââlgeen schoorsteenm an-

tel.lekomtdezeernstigeverontwaardiginginelkboekuitdietijd
tegen,deze blindewoedetegen schoorsteenm antels.H etleek of
ze pas vrede zouden kennen als ergeen schouw m eer overeind
stond.En watkwam erdezeeeuw van zoveelbekeri
ngsijver,van
dezepedagogischenijverheidsrage,terecht?H eelweinig,hoewel

de onderwerpen van Berlage en zijn volgelingen en epigonen
toch,opweiniguitzonderingenna(Retera,DeKlerk,Boterenbrood,Wijdeveld),allerkeurigstbinnendegrenzenvandeHollandseburgerlijkheidbleven,vaaksaaienstijf,nooitfrivool.W at
bleefzijn een grootaantalbelangwekkendevoorwerpen,hun
theorieënzijnoudroest.Erkwam gewoonweerwatanders.

Watisdeidealekamer,ofdus:hetdecorwaarin jezou willen
leven?Jeomgevingisbelangrijkgenoeg,dekameriseenheilige
schrijn,zeggendichters,eenbaarmoedereneenforttegelijk.Veel
dichtershebbeneenbeschrijvinggegevenvanwatzeomringde
(tvoyageautourdemachambre').VergaatCrabbedaarin,met
zijn TheBorough.Dathoortweltotdemooistepoëziedieer
bestaat.Auden beschrijftin zijn bundelAbouttheHousede
diversevertrekkenvanzijnwoning,vandezolder
(...jaschooneronwhichalonelyonly
Boysailsnorthorapproachescoralislands.
tothettoilet:
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Seated afterbreakfast
In thiswhite-tiled cabin
ArabscalltheH ousemhere
Everybody goes,
Even m elancholics
RaiseacheertoM rs.
Nature forthe prim al
Pleasuresshe bestows.

M ind and Bodyrun on
D iFerenttimetables:
Notuntilourmorning
Visitherecanwe
Leavethedead concernsof
Yesterdaybehindus,
Facewith allourcourage
W hatisnow to be.

IndenegentiendeeeuwdichtDeGénestetzijntlong-llollandsch
binnenhuisje':
'sWintersavondshoudikmij
Inmijnbezigleven
Graag,als'tmag.eenuurtjevrij,
Zoo van zestotzeven,

Danis'tvroolijkwoonvertrek
Vo1gezelligheden;
N ieuwspapieren boekenrek
Laatik meestm etvrede;
Engenietendstaarikom ,

Metmijndankverlegen,
Inhetdierbaarheiligdom

VanmijnsHeerenzegen.
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'tLevenismijliefenwaard
Indathartlijkuurtje,
Levenslustig in den haard

Knapthetknettrendvuurtje;
Bijdervlammenheldrengloed,
Scheptmenfantazietjes,
N euriet,stillekensen zoet,

Rasvergetenliedjes;
Allervriendelijkstbegeleid
Doorhetliefgeluidje,
'tLiedjedergezelligheid,
Uithetstoomendtuitje.
Indezegedichtenzienwededriesteedsterugkerendefunctiesdie

aan het huis worden toegeschreven: de mogelijkheid tot
(relcreatie,inkeeren gezelligheid.M aarwatmoetin dathuis
staan,om dezemogelijkheden tenvolletebenutten?Moethet
donkeroflichtzijn,een ratjetoeofeen laboratorium,weeldeof
soberheid,eentempelofhetstomendtuitje?
lkkan hetu,nogm aals,nietzeggen.A1sik denk aan hoeik het
liefstzou willen wonen,word ikalleen m aarheen en weergeslingerd.En datgeeftmeerduizeligheid dan houvast.
D e ene dag zie ik m e graag zitten in een overvolle ruim te,

schilderijeninheavybattalionsbovenelkaar,inallehoekenetagèresm etheteneluxeprolna'tandere.'tZwerm tervan neteldoekseaanvechtingen,inkoortsachtigeafwisselinggetuigenfolianten
kandelaarvanhunhorrorvacui.Veelkentia'sinsprakelooskleur-

rijkepotten.Tapijtgriep.Antimakassarmalaria.Ikbengelukkig.
Devolgendedagbesluitikmijnvoordeurtedoenuitgaannaar
eenlichte,legeruimte.Devloerenzijnervan witmarmer.De
wandenzijnklinisch.Dezolderingisonberispelijk.Hetruikter
naarverserozen,maarerisgeenbloem tezien.lezietternauwernooddedeuromlijstingenhetenigeornamentaandeonafzienbarewand iseen in aluminium gevatschutblad.Ik voelm eerbest
op m 'n gem ak.
Ikbenechtzeerwisselvalligindiedingen.N ueenstrektm eeen

elegantlevenineenlustwarandeopCapri,eenanderekeerlijkt
m e een volstrekt onopvallend bestaan in een gesoigneerd en

properpensionnetjeinVlaanderenlandhetultieme.
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D e echte keus begintpasbijdevoorwerpen di
eom jeheen
m oeten staan.M ooiis nietmoeil
ijk'maarerzijn veelsoorten

lelijkheid.Ikbeginm'nondulerendebesluiteloosheid,m'naapachtigegeslinger,kwijtterakenbijvoorwerpendiemeantîpathiekzijn.Ikkanveelhebben.Eenciter,imadeinSaxonia',een
dichtbundelvan RobertH am erling in gotische fractuur en een

prentjevan Spitzweg-datheeftweliets.Maareen delftsblauw
bord,eenkristallenluchterentwaalfapostellepeltjes-nee.
N u neem ikaandatu geen sm aakheeft,en,hooriku zeggen,iu

twijfeltookalzo'-daarmoetikutochevenuitdedroom helpen.
lk werd wel heen en weer geslingerd,zoals ik zei,m aar van

Twijfelwasbijmijgeensprake;'tiszuiverEsthetischEclectisme,
datspreekt.Twijfelendoennosotrosniet.
Goed,u hebtdusgeen sm aak.D an kan iku één kunstgreep aan

dehanddoen,êênlistdiealtijdlukt.Watnietinuw idealekamer
thuishoort,ja,alleswatlelijkis,staatinhethuisvandegenedieu
hetm eestverafschuwt.

Loerdâârvrijmoedignaarbinnenenlazerallesnaardetrottoirkantwatudaarvanookzelfopmagazijnhebt.
'tlsneta1sm etVan Agt.

Altijd a1sikiemand hoordeuitleggen waarom deDrievan
Bredamoestenwordenvrijgelaten,dachtik:gut,daarsteektwat
in.
M aardan luisterde ik naareen anderdie vertelde waarom ze

juistmoestenblijvenbrommen,endanvondik:grootgelijk.Het
kloptwathijzegt.
W at nu ?O p zo'n mom ent is Van Agt nietm inder dan een

reddendeengel;een feillooswerkendelakmoesproef.Dankzij
hemhebikereenzekerheidbij.omdatvanAgtervôôrisybegreep
ik datikertêgen ben.
H etzelfdeishetgevalmetietsanderswaarvanikgeenverstand
heb,deabortus.Ookdaarinhuldigik'tenigestandpunt,dem ens

waardig:hetstandpuntdatVanAgtniethuldigt.O diejuridische
zwartrok,ikknuFel'm nogeensdoodvandankbaarheid!Dankzij
hem weetikwieikben,zoalsdeadelaarpaséchtbeseftdathij
vliegtwanneerbijbenedenzichdebunzingzietkruipen.lkben
iemand!
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(<Ikwasnadedoodvanmijnmanniemandmeer,ikvoeldeme
altijdneerslachtigenverlegen,maardooruw VanAgt-kuurben
ikweerhelemaaldeoude!lkwaagme,terwijlikookdejongste
nietmeerben,alweergeheelalleen destraatop !H art.dank,uw

mevr.M .teB.-#.S.Ikhebubijalmijnvriendinnenaanbevolen.'
tlk wasontredderd.Totdatik van uw Van Agt-tip vernam .Ik
kon een week laterweeroveraltegen,en ben nu zelfsbikkelhard.

Dank!M ej.H.v.L.,'s-Gr.')
M aarookzonderdezehardhandigem ethodevanelim inatiever

anderter,haastongemerkt,vanallerleiinuw lelijkeinterieurs.
Langzamerhandverdwijnenervoorwerpenuit,geruisloos,eerloos.Hetisdewindvandemodeofvanidetijdgeest'die,heel
even,ooklangsum teneeuwigen dagetotafzichtelijkheid gedoemdebinnenkamersstrijkt.Zozijndekolenkit,derotanplantenpaalwaarinjeopverschillendehoogtendriepotjeskonhangen
endePicasso-gordijnenwelhelemaalverdwenen.
Hetgaatermeea1smetde taal.Geleidelijk verdwijnen er
uitdrukkingen,op eendagbesefjedatjezenooitmeerhoort.
O kidoki.De griebelslopen me over de grabbels.U kke wi1ook
drukken.

Zowashetaanhetbeginvandejarenzestigindehoofdstedelijkenichtenkringen bon ton om op allesmeteen standaard-schun-

nigheidtereageren.ToenBeatrixopeenavondmeteenmajoor
van hetLeger des H eils was gesignaleerd in enkele cafés voor

homosexuelen,iinteresseerdezezichvoorjeugdwerk',zoluidde
het,métdeknipoog.Homosexuelepaartjesduwdeneentramconducteur(diezatentoennogenstempelden)eenkaartjeonderde
neusenjubeldeniTweegaaneraf!'Luidgegier.Tmeegaaner4.
/1
/
Of,nog wachtend op detram halteen doelend op hetvehikeldat
:

'

y

i

aankwam :Wachtnoutothijstaat.Gegier.Stâât!Detramkomt
van deverkeerdekant'wasook 'n pientere.Als iem and zei:<Ze

zijn vastergenswataan 'tdoen,'overeen onschuldig klusje
sprekend,danwasdatalvoldoendeom eengejoelvanjewelstete
ontketenen.H etwasepidem isch.Ik hoorhetze nu nietmeer
zeggen.H etisgewoon verdwenen.D e enige diehetnog doetis

AlbertMol.Bijhem woekerthetonverminderdvoort,jekan't
aan hem nog in deoervorm bestuderen.

Zoduiktookafentoeweerzinwekkendhuisraadopwaarvanje
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hetbestaan nietmeerverm oedde.D ezwareeiken interieursm et

hunQueen-Anne-imitatiesenhunRembrandteskebruinen en
onvoorstelbareplompheidzijnverdwenen,maartochduiktnog
altijdweerdeOisterwijksekloostertafel,deAlbertM olonderde
meubelen,op.Hetzijnbeledigendeexemplaren.
Ophettv-journaalzagikereensêên,zeversloegeneenbrand,
hetwaseenhetezomer.Ikmaakteerdestijdsdezenotitiebij:
trrijdenseen brandjeop hetjournaalzag je hoe mensen in
opperstenoodbezigwareneenmonstresacrLvaneenOisterwijks
dressoir uithun in vuur en vlam verkerende doorzonkam er te
dragen.
M eteen toen ik diekastzagbarstteikin een lachen uitwaaraan
geen einde leek te komen, er welde een eigenaardige, wilde
vreugde in me op.En waarom ?

Uiteraardomdatjeineenflitsbeseftedathierietszeerinadequaatsaan de hand was.Ik zag mensen m etgrote verbetenheid

bezigietstereddenwatik,metelkevezelvanmijnlichaam enelke
millimeter van mijn gedachten,juistin datvuurzou hebben
gegooid.Erginghierduidelijkietsdeverkeerdekantop.
lkhadhetgevoeldatikietsbuitengewoon grappigszag,en iets
ook watvolstrektnietklopte.D eze reddingsactie leek alnetzo
norm aala1s een chirurg die een operatie uitvoertom een knip-

scheereneendecoupeertangindebuikvanzijnpatiëntonderte
brengen,ofa1seenbevallingwaarbijeenjongevrouw eenrimpe1igmannetjemetgordelroosterwereldbrengt.
Stel,linksvanmijbranddeeenvuurtjeenrechtsvanmijstond
diekast,diemengelingvandraaiorgel,totempaalenlijkkist,dan
zouikergeensecondeaantwijfelenofdiekastsmêêktemehaarin
hetvuurtegooien.Nuwasikbedrogeninmijnmeestnatuurlijke
reactie,endatontlaaddezich in eenlachbui.
D iteFectwerd nogversterktdooreen tweedekom ischeinadequaatheid :doorhetgem ak,moetu weten,waarm ee hetmassief

gevaartevoorbijsnelde.Wantuweetook:hoeluiderderoepvan
ambachtelijkhandwerk,destedunnerhetschilletjeEneeropde
sam engeperstehoutpulp.'

Hoeveelmooierzoudendezewaarnemingennietzijngeweest
alsik bovendien nogin Am erikahad gewoond,diegeneratorvan
slechte sm aak! Ik had het tafereel dan kunnen aanschouwen
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vanuit zo'n m eubel zelf! D e nieuwste collectie Philips-tv-

meubelenaldaarblijktvaneenduizelingwekkendeOisterwijksheid.(Zieafb.)Nu,nietannodazumal.
OngetwijfeldbezitvanAgtinelkekamer,debovenkamerincluis,
een kloostertafelvan houtpulp.H etisoneindigveeleenvoudiger

demensentechnologieenhandvaardigheidbijtebrengendaneen
eenvoudig beetjesmaak.Voorhetmerendeeldermensen in
Europalevenweineenlelijketijd,maarvoorhenishetaltijdeen
lelijketijd geweest.Duizend jaarlelijkheid!Ook deklachten
hieroverzijnoneindigherhaalbaar.
H oorD eM ussetklagen overde woningen van na 1830,twaar

men,willekeurigbijeengebracht,demeubelsuitelkeeeuw en
iederland aantrof.Onzeeeuw heeftgeen vorm.W ijhebben
onzehuizen noch onzetuinen,noch watookhetstem pelvan onze

tiidverleend...Dewoningenvanderijkenzijncuriokabinetten
geworden:deOudheid,deGotiek,deRenaissanceen destijl
vanLodewijkxlI1,allesdoorelkaar.Om korttegaan,wehebbenietsvanelkeeeuw behalvedeonze:eenverschijnsel,datin
geen enkeleanderetijd voorkomt.W ijverkiezenheteclectisme;wijnemen watwijvinden,ditom zijn schoonheidofuit
hoofde van zijn comfort.datomdathetzo oud is,en weeriets
anderszelfsomdathetzolelijkis:enzolevenwetemiddenvan
allerleirommelalsofheteindevandewereldnabijis.'
Zoalsdelelijkheidvanalletijdenis,zoisookdezeromantische
klachthet.W antheteindedertijdenlijktaltijdnabijwanneerje
om jeheenkijkt.Ikzoumenietkunnenvoorstellenhoejemet
open ogen kan leven zondersteedsde brandende wenstevoelen

opwellen hetzaakjeoptedoeken.Erisgeenremedietegende
rotzooi.
En behalve m etde Van-Agtm ethode,die ook uitm untend
toegepastkan worden op interieursvan zingende am usem ents-

verschijnselen(zoalsjediebijnawekeliikszietindeWoonkrant
vanDeTelegraah,kanikunergensmeevandienstzijn.U bent
reddeloosverloren.Stouwtuuw kam ersgerustvolmetfrutselsen

prutsels,metkwikkenenstrikken,zetvoormijnpartinelkehoek
een koningsvaren in een emaljepispot,en bewaar vooralde
ereplaatsvooruw knolbegoniain deafgedanktedroogtrom mel,ik

vindhetbest.U hebtgrootgelijk.
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W atisdeidealekamer?Ja,watisdeidealestoel?Rietveldmeende
hem gevonden tehebben.En 'tdingisinderdaad een stoeldie er

idealistischuitziet.Maara1sjeereenhalfuuropzithebjeeen
houtenrug,kuitenalseentrekharmonika,terwijljetenennogdrie
dagenblijventrekken.Waarom zoueenstoelop driebenen 't
ideaalnietbenaderen?Erzijn ookmonstersdiejeinpalmen.
Som m igem ensenrakenzelfszoingepalm ddoortdestoel'datze
ereen op hun graflaten zetten.DestoelmeenaarhethuisGods.

Hemelwaartsopgietijzerofbeton.
Watzijn deidealevertrekken?Jeleeftaltijd in tweekamers
tegelijk:zoalshijeruitzietenzoalshijeruitzouzienalsjeallesop
zijnvoorbestemdeplaatshadstaan.Datlaatstestadium dienje
nooittebereiken:datis'tpuntwaaropjejehuismoetverkopen.
(Zo heeftook deverzamelaaralle interesse in hetvoorwerp
verlorenzodrahijhetheeftgekocht.A1is'tnaeenjarenlange,
uitputtendespeurtocht,ophetmomentdathijbetaaltdenkthijal
aaneenvolgendvoorwerp.)Zoalseenkamereruitzouzien:datkan
jealleenopschilderijenenaquarellenbekijken.
M ario Praz heeftin La Filosoja dell'Arredamento(in het
Nederlandsin 1965 verschenen a1sHetEuropese Binnenhuis)
honderden iideale'vertrekken bijeengebracht,totomstreeks
Igoo.Daarnaisvoorhém dewereldteneinde.(HetcitaatvanDe
M ussetisuitzijnboekafkomstig.)Hetwerdeenmausoleum van
interieurkunst,een boek volgenietingen.

tIk moetbekennen,'zegtPraz,tdathetvoormijbijzonder
moeilijkis,mijteverplaatsenindementaliteitvanmensen,die
nietsgevenom hunwoningofbezittingen.(...1A1siemandzou
waarschuwen :r4pasop,diem aniseenoplichterh,zou ikgeen spier
vertrekken ;m aar ik ben we1 eens verbleekt van schrik als ik

iemand,dieikaljarenkende,voorheteerstindienswoning
bezocht.'
Prazdraaitdem arxistischestellingdatdeom gevingdemens

bepaaltom,en zegtdatdemenszijn omgevingzodientin te
richten datheteen getrouwe weergave van zijn innerlijk en
aspiratieswordt.Tegenoverdedeterministischeklaaglijkheid
stelthijde vanzelfsprekende grandeurvan hetnegentiendeeeuwseindividu.N ietdeonderdrukteisdem aatderdingen,m aar
dearrangeur.
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VooralindeinterieursbijPrazwaaropgeenmensenvoorkomen,lijkthetofdemeubelspraten,dekastenpijnlijdenende
spiegelszingen.Erzijnookwonderlijkeinterieursbij.Overhet
Interieurvaneenslaapkamer,eenaquarelvanFernandPelez(zie
alb.l.zegtpraz:iDezeslaapkamer,metderoze-met-witgestreeptemuren metboeketten rozen,dezekamer,vo1snuisterijen,
papieren op de tafelrechtsen :aconsop de toilettafellinks,m et

zijnkruisbeelden,rozenkransenenscapulierbovenhetbed,en
vooralmetdiewenteltrap metva1langsdeheleleuning,waarop
hetrozenm otiefvan demuren wordtherhaald,zalonsscherperin

hetgeheugenblijvendanmenigekamerdiewijwerkelijkbetreden hebben.'

Erzitn6gzo'n interieurin mijn geheugen.Hetishet(deels
surrealistische)Art-Deco-intçrieurvanCarlosdeBeistegui,met
zijn daktuin met schoorsteenmantel (gelukkig overal weer
schoorsteenmantels)endemarmerencommodetussendemadeliejes,zijn elektrischefoejes,zoalsdatop enkele foto'sstaat
-

afgebeeld inlhe Decorative Thirtiesvan M artin Battersby.

LijkthetinterieurvanCarlosdeBeisteguissalon(ziealb.)niet
sprekend op dedoorPelezgeaquarelleerdeslaapkamervan driekwarteeuw daarvoor?M etdiewenteltrap?'tlsvasteen huisin

hetzelfdeParijserijtje,zullenwemaarzeggen.
D at was het dan voor vandaag.En nu snel terug naar de
leefkeuken en dezitgroep !Een lam p van een doorgezaagdegroene ;esisook steedsweereen lustvoorhetoog.

%1

Leven

W eerwolvenenvrouweninsaucijsjes

<I'm JacktheRipper!'
W iein 1888m etdiekreetvaneenLondensafdakjetussende
m enigtesprong,liep grootgevaargelynchtteworden.D ehysterie
om derondwarendem oordenaarwasalgem een.Iedereenzagzij
n
buurman ervooraan dathijpakketjeshad rondgestuurd met

vrouwenniertjes,zoalsJack theRipperdatdeed.Delugubere
slachter is nooitgevonden.W e1gebeurde hetenkele malen dat
andere moordenaars en gros op het laatste m om ent voor hun

executiezeiden:<I'm Jackthe...'
M aariedereenvonddatopschepperij.Eniedereendroegtheorienatheorieaan.Eeningezonden-brievenschrijvervandeDaib
Chroniclesteldevoordepupillen van dedodevrouwen onmiddel-

lijktefotograferen,omdatereenkansbestonddatderetinanog
een beeld van de moordenaarhad vastgehouden.

Ikmaaktevoorheteerst,alweergeruimetijdgeleden,metlack
the Ripperen enkeleanderem oordenaarskennisin hetuit1930
daterendeboek van M argaretBarton en O sbertSitwell:Sober

Truth.A Collection pf Nineteenth-century Episodes,Fantastic,
GrotesqueandMysterious.Sedertdiengaatergeendagvoorbijof
ikleesoverhetleven van m oordenaars,overdevolvoering van
hun daad,over hun processen.M oordenaarslevens vormen #L'

hagiograjevandepessimisten.
W atiserzo interessantaan die ingewikkeldeofonopgeloste
m oorden?H oekom thetdatik we1gefascineerd ben doordeze

truemysteries,ennognooitverderbengekomendanbladzijdeelf
van een detective-story? De morele im plicatiesvan een m oord
interesseren me niet.D e traditionele,artistieke voorkeur voor

moord,inhetvoetspoorvanSade,DeQuincey(tMurderConsidered asoneoftheFineArts')en Lautréamontisbijnaeen
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gemeenplaatsgeworden.Toch,overmoordenIezen,daarschijnt
een specifeke aantrekkingskracht van uit te gaan.W ant elke

moordzaakdiejeleestbestaatuiteenketenvanvastegegevens,
maargeentweelijkeneropelkaar.
Er is een moordenaar; een slachtoFer; een methode; een

motief;demoord zelf;een speurtochtnaardaderoflijk;een
rechtszaak;een vonnis.
D itstramien vertoontoneindigveelvariaties.Erkunnen m eer-

deremoordenaarszijn,meerdereslachtoFers.Demethodekan
voorbereidzijnofineenimpulsopkomen;hetmotiefkanfnancieel,sexueelofabsentzijn;demoordbloederigoflieiijk,een
slagerij-uitstallingofeenstof-enkiemvrijegifmoord;despeurtochtalofnietgeslaagd.Een extreem voorbeeld,echtietsvoorde

lielebber,isdemoord waarbijnoch dedadernoch hetlijk
gevondenwordt.Derechtszaakkanjarenduren:onschuldigen
kunnenwordenveroordeeld,schuldigenwordenvrijgesproken.
Hetpubliekofjournalistenkunneneenrolspelen,envooralbijde
jury-rechtspraakzijnvreemdeverrassingenmogelijk.
lneenjuryzittenimmersookvrouwen:enderelatietussen
vrouwenenmoordenaarsisopzijnzachtstgezegdeenzeercurieuze.W anneerhetom m oordenaarsuithartstochtgaat,dietiental1en m aîtresses vermoorden om datze tôch,nietwaar,van hun
eigen vrouw houden,ofdiehun eigen vrouw verm oorden om dat

hunvriendin,nietwaar,zoveelwarmeliefdenodigheeft,danzijn
hethelden,dan kom en zeop borduurwerk en koekdoosterecht.

Vrouwengevenechterblijkvaneenopnietsgefundeerde,bittere
afwijzing,diemetgeenargumenttedoorbrekenvalt,wanneerhet
bijvoorbeeldom kindermoordenaarsgaat.Endiezijnvaakveruit
deinteressantstem oordenaars.
Hechtnooitwaardeaan hetoordeelvan een vrouw overeen
m oord,wantzedenktaanzichzelf,ofaanhaarkroost,ofaanhaar
buurm an,ofaan haardoos.

De literatuur overmoorden kentin Engeland,Frankrijk en
Duitslandeenlangetraditie.W ijhebbeninNederlandhetvoortreflklijkeboek van Hansvan Straten:Moordenaarsmerk.Een
kroniekvan I2oN ederlandsemoordzaken,uit1964,m aardatis

alleennogantiquarischverkrijgbaar,curieusgenoegineentijd
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waarinherdrukopherdrukvangod-weet-watverschijnt,enook
allerleinieuwswatalevenmindemoeitevanhetinkijkenwaardis.
EenwonderschoonEngelsboek(endandrukikmeeufemistisch
uit,want ik heb de m eer dan zeshonderd pagina's tien keer

gelezen)isdeEncyclopaediaofMurdervanColinWilsonenPat
Pitm an,waarin ongeveerdriehonderd m oordenaarsalfabetisch
gerangschiktstaan.
Gelukkigbezittenwein Nederlandnu ook eenm oordenaarsencyclopedie:in de reeks iunoë cialH istory'verscheen van

J.M .FuchsenW .l.simons:Moordopalfabet.Eeninternationaal
Ieesboek overmoordzaken.

Wat een internationaalleesboek is weet ik bijgod niet;
waarschijnlijkzoietsalswateenheervanderadio-nieuwsdienst
bedoeldetoenhijzei:tDeinternationalevlaggenwapperdenweer
vandeRAl'-m aardatheteenhaasttelangontbeerdleesboekis,
datweetik zeker.

Moord op alfabetheeftdezelfdeopzeta1s bovengenoemde
Encyclopaedia:waarom ditboek niet in hetvoorwoord als een
inspiratiebron verm eld ?W elkom tde naam van W ilson enkele
malen in delem ma'svoor.Ook laten Fuchsen Sim onssom sde
aardigste details achterwege.Zo verm elden W ilson en Pitm an

over de drieëntwintigjarige babyface-moordenaar Heinrich
Pommerenke,datdezezijneerstelustmoordpleegdetoenhijin
deH ollywood-film DeF,
'
eaGebodenvrouwenom hetgoudenkalf

hadziendansen.Vrouwen,begreephij,moestengestraftworden.
Zoietshad ik in M oord p/ alfabetonderPommerenke graag
teruggevonden.Maarermoestnatuurlijkbeperktworden,hoewe1hetmet3z5bladzijdenenz5omoordennog'nverkwikkend
volum e bezit.

Hetisjuistdelexicon-vorm diehetlezen van steedsweer
dezelfde,m aartochvolslagenanderemoordenboeiendmaakt,en

totvergelijkingennoodt.Dewereld vandemoordenaarsiszo
reëelenzovervuldvandeterreurderdingen,datonzedagelijkse
wereldeenschijnvertoningwordt,ofdiezelfdemoordenaarswereldmeteenvliesje,eenheeldunvliesje.Hetlijktofinwatwij
onze Kgewone'wereld noemen,in de huizen,de kam ers,de
stoelen,hetservies,hetbestek,eenheelanderewereld gaandeis,

fantasierijker,heviger,maarookbloedelozer,angstwekkender.
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D ie wereld zieternétzouit;m aardehoogtevan hetgeluid,de

sterktevanhetlicht,hettempovandetijdiseranders.lekrijgthet
fascinerendegevoeljeoptehoudenineenschaduwmaatschappij
die sprekende gelijkenisvertoontmetde onze,een geheime
werelddieop mysterieuzewijzesamenvaltmetdiewaarinwij
leven.Hetgaatnietom een ofanderrariteitenkabinetbuiten al

watgoedenschoonenchristelijkheet.
Moordp;alfabetbehandeltookmoordenopberoemdeslachtoFers,zoals op Trotski,Kennedy,M artin Luther King,Rosa

Luxemburg,leanlaurès.Maardatzijndevervelendste.Hetgaat
om beroemdemoordenaars.HoeandersklinkthetrijtjeLoeben
Leopold,SaccoenVanzetti,Landru,lacktheRipper,dewurger
vanBoston!Datdoetdenkenaanvindingrijkheid,aanhetbestein
dem ens!Aan vrouwen diegevoerd worden aan kaaim annen,die

metworteltjesenuitjeswordenverorberdofa1sworstjesopstraat
verkocht!Aanarsenicum enstrychnine1
.Aaneenschatrijkopoetje,verdwenen!Aantwaalftienjarigejonge:sinmatrozenpakjes.
weg!Aanmenselijkvleesinpakketjesvaneenkilo,diedoorheel
ParijswordenaangetroFen!OfaandatanderegevalinParijs,in
deTweedeWereldoorlog,waarbijeen man doordeDuitsers
opgejaagdemensenbeloofdezeoverdeSpaansegrenstebrengen
a1szebijhem kwamen,méthungeldenjuwelenuiteraard,maar
ze vervolgens in stukken sneed en verbrandde,en dan tegen de

FransepolitiezeidathetdelijkenvanDuitsersenlandverraders
waren ! Drieënzestig stuks, de hele oorlog door!O ngestraft!
Zomaar!Een verbeterdeW einreb-editie!

Hetisergmoeilijkom vaneenlexicona1sMoordopalfabeteen
overzichttegeven,daarom beperkikm etotenkelekanttekeningen.

z O nder de m oordenaarsbevindtzich een opvallend hoog
percentage artsen,hetgeen kennersvan ditsoortnietza1verbaZen.

2 Trivialiteiten,toevalligheden en banaliteiten beslissenzeer
vaakoverlevenofdood.Eriseencontrasttussenhethogereenhet
lagere,endiecombinatievantuttigheidentaboevormtdesteeds
terugkerendecharm evanhetachterelkaarlezenvanm oordzaken

(eenverzamelingervanisoneindigveelinteressanterdandesom
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van dedelen,zoalsook in boeken m etlouterafbeeldingen van

prikkeldraadof,voormijnpart,verhalenoverpausen).W ondermooiemoorden zijnhetgevolgvan minimaledrijfveren;koelbloedigemoordenaressenzijnsentimentelemanipulatorsvaneen
goedgelovigerechtbank;onderideschijnvanburgerlijkedeugdzaamheid'gaanwaremonstersschuil;bijnavolmaaktemoorden
wordenopgelostdankzijeenpostzegelofdooreen...spelfout;een
m oord wordtbekend om dateen haaieen getatoeëerde arm heeft
uitgebraakt.D iebizarre,duslevensechtetegenstellingenm aken

vane1kverhaaleenroman,mitsdemoord vindingrijkisende
rechtszaakmoeilijkenvo1verrassingen.
J Hetisopvallendhoeveelschrijversinderdaadeenmoord
a1sonderwerp vooreen roman,ofiets dergelijks,kozen.Ik
zou de N ederlandse auteurs,m et hun traditionele onderwerparm oede graag, en geheelgratis, een suggestie doen:werp in

ditlexiconeenblik.W eesersnelbij,wanterisreedslelijkuit
geplunderd;uitde in M oord op J//klelgenoemde gcvallen
doorondermeerleanGiono,R.L.stevenson,TheodoreDreiser,
Jakob W asserman,Ernstvon Salomon,RobertGraves,Jean

Genetennatuurlijkdoortalvandetective-schrijvers.M aartover'
zijnnoghetverhaalvandemoordopEricTombedoorErnest
DyerofdievanJosephineFischwaldophaarzoon.Eeninteressante tip,dieechternietgeheelgratiskan zijn,betreftmijn
favorietemoordenares,leanneW eber.DeEncyclopaediaofMurder,dieeengedetailleerderverslaggeeft,schrijfterbij:tllerstory
would m akeasensational:lm in them annerofearly H itchcock,

foritisfullofstrange,melodramatictouches.'Mijngironummer
isopaanvraagverkrijgbaar.

Aantweevandemeestklassieke,bloederigegevallenuitdejaren
twintiginDuitsland,dieookinMoordopalfabetvoorkomen,zijn
delaatstetijdafzonderlijkeboekengewijd,beideverschenenbij
Rogner& Bernhard teM ùnchen.H eteerste betrefteen docum entatieoverdevampiervan D ùsseldorf,PeterK ùrten,overwie
in Nederland <D e Com missaris'H .voordewind in 1956aleen
boekschreef.Hettweedeiseen herdruk van hetin 1925verschenen en onvindbaargeworden boek van TheodorLessing:H aar-

&JS&.D,
'
t>GeschichteeinesWermop.
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Haarmannbeetzesentwintigjongejongensdekeeldoor,beeldschonejongensdiehijmeestalop'tstationvanHannoveroppikte,
waarhijzichuitgafvoorpolitiebeambte.lnderdaadgafhijde
politietips,m aardatisgeen afdoendeverklaring voorhetfeitdat

degendarmeriezolangblindisgeweestvooraldieverdwijnende
jongens(hoewelerindiejarenhonderdenverdwenen),voorhun
klerendieHaarmannenzijnvriendGransverkochtenofaanhun
eigenlijfdroegen,hetvleesvandejongensdatzijopdemarkt
brachten.Hierisgeensprakemeervanmaatschappelijkedwaling
ofvanburgerlijkehuichelarij,hiertfaalteensysteem'.Haarmann
waseen wonderlijkbeestin eenverziektestad.Zijnlevensgeschiedenisisereen van hetzobefaamdeijzigehooggebergte,
van hetbankroetvan een maatschappijdie weldra zêlfhaar
bloeddorstigheid en m oordzucht,gelegaliseerd en geheiligd,zal

botvieren.WieditboekvanLessing(hijschreefmeerbelangwekkends)leestkrijgt,a1shijdatnognietheeft,eenanderekijkopde
wereld.<lkheb nooitdebedoelinggehad diejongensom te
brengen,'verteltH aarm ann op hetproces,datdoorLessingwerd

bijgewoond.tsomskwamen zesteedsweerbijmeterug.Dan
wildeikzetegenmezelfbeschermen.Ikwist:a1sikhetopmijn
heupen heb,dan gebeurterwat.G ehuildhebik:Ataaatm etoch

nietaltijdzowildwordenA.A1sikwildwerd,danbeetikenikzoog
mevast.Urenlang gingen wetekeer.Ik ben maarmoeilijkte
prikkelen.Delaatstetijdkwamen ersteedsmeer.Enikdacht
vaak:GodoGod,waarmoetdatheen?Ikhebmemetmijnhele
lichaam opdejongensgeworpen.Zewarenuitgeput,doodmoe.
lkheb hun adamsappeldoorgebeten,enzesomstegelijkertijd
metmijnhandengewurgd.A1sikhetlijkzagstortteikin.Dan
m aakteik watzwartekoK evoorm ezelf.D edode legdeik op de

vloerenikdeedeendoekoverzijngezicht.Dankijkthijjenietzo
aan. Ik opende m et twee sneden de buikholte en stopte de
ingewanden in een em m er.Ik doopteeen doek in hetbloed,dat
zich had verzam eld in debuikholteen deed datnetzo lang,total
hetbloed wasopgezogen.Eerstdansneedikm etdriesneden de

ribbennaardeschoudertoeopen,schoofmijnhandenonderde
loszittenderibbenenduwdenetzolangom hoogtotzeindebuurt
vandeschoudersknakten.D aarsneedikzedoorengooidezeweg.

Nukonikbijhethart,delongenendenieren,ikkondieinstukken
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snijdenenindeemmerstoppen.Tenslottesneed ikdebenen
eraf;daarna de arm en.lk weekte hetvleesvan de botten 1osen

gooidedatinmijnwaszak.Derestvanhetvleesverdweenonder
hetbed...'
H et verhaalvan H aarmann brengt adem nood teweeg,biedt

geenontsnappingsmogelijkheid.Hetisdeemotieloosheidvande
slagermetzijnbeest.DaartegenoverstaatHaarmannsgroteliefde
voorzijnvriendHansGrans,diegeldenklerennodigheeftomdat
hijervriendinnetjesopnahoudt,engeheelopHaarmannparasiteert,een sluw en iprim itiefdier'.H un relatieisuiterstcom plex.

Eenpoliepenzijnuitzuiger,eensymbiose.Tijdenshetproces
probeertH aarmann Granstebeschuldigen van m edeplichtig-

heidyomdathijnietzonderzijnenigeliefdededoodinkan.tNiets
menselijksisHaarmannvreemd.'
H etboek van Lessing staatvo1gegevens.en ibehoorttotde
hoogtepunten'uit de literatuur over moordenaars.D e trieste,
dom m e,onopvallende H aarm ann werd hetimonster'uit een

Duits kinderliedje van deze eeuw.Lessing noemthem ieen
regiefout'indeontwikkelingvandebeschaving,enhijlaatnietaf
juistdiebeschavingtewijzenophaarheillozetekortkomingen.
M oordenaarsboeken bieden niet enkelamusement,zoals u

ziet,maarverleidenzelfsmijtoteenernstigwoord.Hetzijzo.
Van deeschatologietotdekomischenoot:m oorden hebbenalles.

JekuntmetMoordopalfabetenHaarmanngenietenvanhetvolle
levendattegelijkaldekenmerkenvandebesteengruwelijkste
literatuurvertoont,entochopjecanapeetjeblijvenzitten,warm,
buiten schot.
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R eizen voorm inderheidsgroepen

Ja,ikbendusmasochistischingesteld...la...Eenmasochist,ja...
Sedertwanneerik datweet?Datzou ik nietzo preciesm eer

kunnenzeggen.Ikhebheteigenlijkaltijdaleenbeetjegehad,ja...
Datm asochistische,za1ik dusm aar zeggen...Ik ben ernu best

contentmee.Nee,veelreden totklagen heb ik niet.Ik krijg
behoorlijkopmijndonder.Enookverderkom iknietstekort.
Prikken,snijden,allesop zijn tijd.Aan gekerm thuisgeen
gebrek.lankenengillenook,metdekerstdagen,wanneerervolop
kaarsevet is... Ik kan heel mooipiepen,moet u weten...N iet
piepen a1seen uitzinnige kanariepiet,nee,piepen van eh...angst

dus.Piepena1seenkanariepietondereen heetstrijkijzer,nietwaar.Oh nee,ikbenheeltevreden.Ikkan gelukkignietzeggen
datik gelukkig ben.lk ben in de zevende hem elvan ongeluk.

Nee,inhetdagelijkslevenhebiknietteklagen.Mijn wegis
geplaveid m etscherven van glas,en de wind die me in 'tgezicht
waaitisheetalsde lekkendetongen van dedriekoppigehelhond.

W aarikgazittenzijndoornenenmijisdekookplaateensponde.
M aar:ééndingiserdateh...nogweltotklagennoodt.la...Eris
éêndingwaarmeewijhetergmoeilijkhebben.W aarinwijons
eh... tekort voelen gedaan. W aarm ee veel te weinig rekening
wordtgehouden.
D atishetuitgaansleven.
D at is,zalik m aar zeggen,onze recreatie buitenshuis.De

vakantie.Dereisnaarver.Hetuitjedichtbij.Hierin destad
hebbenwe'tmoeilijk,zomaar'savonds.lemoetik-weet-niet-wat
overhoophalenom aanjetrekkentekomen.Eengewooncafé,vol
tevreden drinkendem ensen,datdoetme niets.Een nachtclub,
waarzeelkaaromhelzen...Godnee.Ikziedaarweinigin.Vooral

wanneerzeelkaardandiepindeogenkijken,dasistzum Kotzen,
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mijneheren.'tIsvooronswerkelijkmoeilijkeenleukeavondte
beleven.
Een vriend raaddem eaan naarN ederlandsespeelflm stegaan,

indebioscoop.Ja!Datwousomshelpen.Daarwerdikopmijn
eigen m anierberoerd van,datging wel.N aarde flm svan W im

Verstappengingikzelfsweleen keerofvier,ja.Vieravonden
werdikdankostelijkgetreiterd.M aaropdenduurgingookdat
vervelen.Jezaktetochweerwegindesaaiheid.Enzoheelveel
Nederlandseflmszijnerniet,alzijnerwe1veel.
H et nachtleven,dat biedt ons al helem aal niets.Alleen op

Luilak...Datiszo'npositievenacht,datwordtelkjaarbeter...lk
blijfdanopzittentothetochtendgloren.Vroegerwasernooitveel
aah,'twasmaareenbeetjebelletjetrekken,vuurtjestoken.M aar
delaatstejaren...Devorigekeerkwamendieverrukkelijkesnotneuzenom vijfuur'sochtendsmeteenbreekijzerdestraatin,en
jensdenmeteenalledeurknoppenenbelleneraf.Rang!Datwas
anderekoek!lkwaagdehaastnietuithetraam tekijken,zuiver
van deemotie.Ikwou m'n erotischerantsoen zolang mogelijk
rekken,ja?'tW astenslottemaaréénkeerLuilakinhetjaar.Toen
iktôchweernaarbuitenkeeklagenerdriestijvekatteninmijn
bloembak,aaneenijzerenpaalgeregen.Declimaxkwam weerte
snel.

Maaroh...zulkenachtenzijnschaars.Enalhelemaalmisdeeld
zijn weop vakantiegebied.lk kon gewoon nooitop reis.Elk
reisbureau beloofde me,altijd maar weer,zonnige stranden,
zorgeloze weken,comfortabelebungalows.Om tehuilen,ja?
(Squaretehuilendan,nietoponzewijze.)Dereisgidsendieik
kreegwarenvaneenijzingwekkendetoeschietelijkheid.Hetwas
êén enalkleur.
Eerstwildeikhetnietgeloven,toen eenvriendmehetreisbureau X.aanried.Ik was alzo vaak teleurgesteld.Ik had alvan
zoveel geprobeerd.Ik was m et N eckerm ann in Torrem olinos
geweest,m etachtm anopêênkam er,ikwasop safariinN igeria

gegaan,metvierentwintigmanopéénkameel,ikvloogopzettelijk
m et Air K uwait naar H aifa en m et E1A1 naar Oeganda.Er

gebeurdeniets.Iedereenwasevenvriendelijk.Brrr.
Ja,toenhebikreisbureauX.opgezocht.Eerstvertrouwdeik
hetm aarhalf.D edeurvandatbureaugingnétzogesm eerdopen
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a1sdatvan alleanderebureaus.M aarikwerd alwatrustigertoen

zeeenreusachtigebrochurenaarmijnorenslingerden.Hetwas
een heelsmerige brochure.Zwart-wit...Zestond volgrandioos

onaantrekkelijkeaanbiedingen.Eenvrouw methetpostuurvan
de Spaarnwouderreusblafte me hetspeciale arrangem entvan
verkeersbureau )(.toe.

EenweeklaterzatikinJoegoslavië.
Eneindelijkhadikhetlandgevondenvanmijnhart.Eindelijk
voelde ik m e een volwaardig burger, met hetzelfde recht op

vakantiea1siedereen,metdezelfdemogelijkhedenom tereizen.
Watwasikaldiejarentekortgekomen!
H etbegon deeersteavond a1.Oh!Alsik daaraan terugdenk!

AanmijneersteJoegoslavischeavond...Een kwartiermoestik
wachten tot ik de aandacht van de portier van het hotel had

getrokken.lk vroeghem naarmijnkamernummer.Wêéreen
kwartiermoestikopantwoordwachten.Enhijantwoorddeme
toendoormetzijnsleutelbosopz'nminsttwee,jamisschienwe1
driewindrichtingentegelijkaantewijzen!Verrukkelijk!Ikmoest
maarziendatikmijnkamervond.
Enaandemaaltijd,diekoudwasenzesuurlaterdanaangekondigd werd opgediend,wistikzekerdatdithetland van mijn
dromen was.Opgediend !Een slonzige,in paardedekensgehulde

dienstersmeetmeeenijzerennapvoormijnsnuitenzwaaideme
evenlatervervaarlijkmeteenvorkvoormijnogen.Isthisadagger
mhichIseebeforep;:?hijgdeikmetMacbeth,enhuiverendvan
anticipatie.W at een bediening...Ik rilde van genotover wat
kom en zou.

Enikwerdnietteleurgesteld.Nooitvanmijnlevenbenikin
veertiendagenzodikwijlsdoorwildvreemdetreiteraarsgesard,
hebbenzem ezovaakmetorgiastischem inachtingeh...toegesist,
ofvolkomen linkslaten liggen.

A1sikhongerhadgingikeenbroodjeszaakbinnen.lkvroegeen
broodje.Erwasmaarêênsoortbroodje.Natuurlijk,graag...Ik
kreeghethardstebroodje...Z6ndererom tevragen...Hetwaseen
bedorvenbroodje...Speciaalvoormij!
A1sik ergensnaartoem oestvroegikdeweg.M eteen adem be-

nemendeonridderlijkheidwezen zemedeverkeerdeweg...In
veertien dagen werd menietêênkeereen goedeweggewezen...
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Somsmaakteikeenomwegvaneenhalvedag,terwijlikwistdat
hetdichtbijwas...W ateengoedertierensatans,wateenedelmoedigejudassen!Hetwashetparadijsvannijdenkif,vanpijnen
druk,vansmartenstrijd.
Joegoslavië,hetisvooronssoort'tlandvanmelkenhoning...
Ikkanhetmijnlotgenotenvanharteaanbevelen.Ohzeker...Ze
groetenjedaar,doormethun rugnaarjetoetegaan staan...
Mmmm !Hetsuccesisgegarandeerd.Elkeagentgooitjedaarin
eenstinkendcachota1sjedooreenstoplichtrijdt,alstaathetop
groena1sgras.Enhijslââtjewanneerjenietbinnentweetellen
een paspoort produceert.Bont en blauw...M et een rubberen
knuppel...W atwi1m en meer?

Ja,zietu,sedertikloegoslaviëhebontdekt,beleefinmijn,hoe
za1ikhetzeggen...specifekeaard voller.Ik begreep dat...datwat

jehiermeteenlantarentjemoetzoeken een...eh...natuurlijke
staatkanzijn.Dathetm6gelijkiseenmaatschappijoptebouwen
waarinniemandooittoeschietelijkis,ofvandegoutanteattenties
blijkgeeft.Datereensamenlevingsvorm denkbaariswaarinook
deminderbedeeldegelukkigkanzijn...
U renlangzou ikdââroverkunnen vertellen...lkben aleen paar

keerindatparadijsteruggeweest.la,zodraikmaardekanskrijg...
Zehebben m egezegd datik ook andere landen uithetoostblok
eensm oetproberen...M aarik houd hetvoorlopig hierop.W ant't

isongelooiijkwatzeerdeden...'tWasdemooistetijdvanmijn
leven...Enm eerzegikernietvan.W iezichgraaghetbloedonder
de nagels vandaan laatpesten,nietwaar, die heeft me nu wel
begrepen.
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D e literaire anekdote

A1m aanden lagen dedrukproeven van hetliteraire-anekdoten-

boek Zacht
jesknetterendeletteren (samengesteld doorJeroen
Brouwers)opmijnbureau;maarom redenenwaarunietsmeete
makenhebtendieookteverschrikkelijkzijnom meetedelen,
kwam iklangetijdnietaanlezingtoe.
En dathad zijn voordelen,wantzokonikafwachtenofde
tboekenbesprekers'in de valzouden trappen die voorze open

stond,wijdopen.Hetlagtenzeerstevoordehand,namelijk,datje
hetboek a1svolgtzou aanpakken:eerstverklaarjemetveel
nadrukdatjeetkenlkknietvananekdoteshoudt,maarhetboek
nietteminmetveelplezierhebtgelezen.Vervolgenshaaljeerter
vergelijkinghetenigemaandeneerderverschenen TheOxford
BookpfLiteraryAnecdotesbij,om telatenziendatjeweldegelijk
eenseen buitenlandsboekleest.En tenslotteza1jemetgeeù
mogelijkheidkunnennalatenzelfwatanekdotesopteboeren,om
telatenzien(levedegezelligheid)datje-n-etôôkkan.W elaan,ik
lees nooit recensies-maar ditmaalheb ik toch de m oed opge-

bracht,enzie:allerecensentenvielenglansrijkindezekuil.Het
gingprecieszoalsjedacht.
Ikgeeftoe,hetisheeljezuïtischom opzoietstewachten.
M aaromdatjevoorzo'naanpaknueenmaalzélfnietshoeftte
verzinnen(watdoorvelenwordtbeschouwdalshethoogtepunt
vankritiek),wi1ikhunvoorbeeldtochieigenlijk'we1heelgraag
volgen.Ik zou dan beginnen metinstemming derijmensmid
Henry S.Leigh teciteren:
Ofallthe boreswhom now and then
Societyperm its
Tospeaktoliterarymen,
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And m ix among the wits,
The worstarethosethatmilldevote
T heir littlem indsto anecdote.

Ilikethe man whom akesapun,
Ordropsadeeprem ark;
Ilikephilosophy orfunA lectureoralark;
ButIdespisethem enwhogloat
Inanely overanecdote.

Iquake when som eonerecollects
A ilittlething'he heard,
And,while he tellsthetale,expects
A grin atevery word.
Can any oneon earth promote
Goodfellowship throughanecdote?

Natûûrlijkverteldeikdaarna(tnuwetocheenmaalbijdeEngelse
literatuurzijnbeland')datereenOxfordBookofLiteraryAnecdoteswasverschenen en ikzou 'n paarwijze,ongetwijfeldrake
woordenwijdenaandezozeerlnhetoogspringendeverschillen
quageestesgesteldheiden(helaas!)quakwaliteittussendecis-en
transkanaalsecollegae.Ik zou beslistondergeen stoelofbank

stekendathetbuitenlandseboekinâ:zalgemeenbijmijkindaan
huiswas.(Nee,ikzouzelfszovergaandatikverhaaldevanmijn
hartstochtelijkezuchtnaarthetboek'enhoeiktijdensdejongste
orkaan vurighooptedatdeuniversiteitsbibliotheek in delucht
zouvliegenwaardooralleboekenom hooggeslingerdzoudenworden.Ik 1ag op dehoekvan de Singelop deloer,m eteen grote

oranjewasmandopmijnhoofdgebonden,gereedom elkmoment
a1seen topzwareidiootvan hotnaarhaartedraven om elkboekop

tevangendatikkon.)Ja,zo'nbesprekingvanZacht
jesknetteren
deIetteren leek m eookzélfwelwat.

Eenreuzezwaai!Ikgeeftoe.ditisnietlangerjezuïtisch,dit
kom tregelrechtuitdekatholieke vakbond.
IOO

Laatik m e m aartotwatkanttekeningen beperken.

JeroenBrouwerslaatinzijn VoorqfA.Roland1101stzeggen
datherinneringen aan letterkundigen een heilzaam antidotum
vorm en tegen ihetordinaire horizontale collectivisme'.
Ditis typerend voor de eigendunk en zelfvergroting van de

meesteinditboekvoorkomendeschrijvkrs.Depikanterieënen
aardighedendraaienimmersmeestentijdsom zuipen,vloeken,
hoererenenbluflkn:exactdezelfdezakenduswaarinhetordinairehorizontalecollectivism ezouitblinkt.

HetpuntisdatDichtersblijkbaarâllesvergund moetworden,endathun brutaliteiten endronkenschappenvan eenwezen-

lijkandereordezijndandievandegewonesterveling.
Om dat de heer Boutens niet schreef m et een betonnen
ganzeveer,m aarintegendeel!doorhetverstildeleven kon boren

ennergens,werkelijknergenstierenwou,ishethem vergundom
wé1meteenbetonnenplaatvoorzijnhoofdtelopen,jaditdient
zelfsm etallem achtaan devergetelheid ontruktteworden en in
gouden lettersneergeschreven.W anneerik de onbehouwen gedragingenvandeBoutensuitdeanekdoteoverhem ,dietotgeen

andereconclusiekunnenleiden dandathijeenproletariërwas
meteen watmoeizaam aangeleerdlaagjebeschaving,een verwaandeaanstellerenschobbejak,eensinjeurmeerdaneenseigneur,bijiemand dieikkenzou tegenkomen,dan zou ikhem
regelrechtplompeninhetwatervandegracht.Enzozijnermeer
vandieslechtsinschijnexcentriekeblaaskaken enopsnijders.
Verva1stzo'n anekdotenu ofgeeftdiejuisteengoedekijkop
iemand?

Terechtkrijgendegrootstesjacherijneninditboekdemeeste
ruim te,en wanneer de van G odswege gezonden Literator de
dom m en endeopdringerigenophunplaatszet,kanikdaarheel
bestvredem ee hebben,m aardatvoortdurendeschoFeren van

volstrektniets-vermoedendemensen,nee.Zoietskan jegerust
aandestraatjongensoverlaten.HeelbontmaaktStijnStreuvels
het-hijterroriseertdehalvebevolkingvanzijndorpjeIngooigem,door,zodrahem ietsnietzint,zodrahijnietwordtbehandeld a1sde M aestro die hijis,brieven naar de Minister te
schrijven,waarna de arme dorpelingen-de postbode of de
groentem an-hem m etknikkendeknieënom genadekomensm e-

lOI

ken :ik heb van die stuitendeVlam ing nooitietsgelezen en weet
nu datik hetnooitdoen za1ook.

Hetisvaakmoeilijkdeaardigheidintezienvanditcontrast,
waarop de anekdotem eestalberust:dattussen de in de W olken

toevendedichteren hetAlledaagse.Nogpijnlijkerwordthet
wanneer mensen wie hetgeheelaan geestigheid schorthetm iddelpuntvan deanekdote vorm en:de grappigheid,de legendeis

danonvrlmilltk,hetiszeoverkomen-veetvanonzegroteletterkundigenblijkendannetzogeestigalsdeslachtoFersvangijzelingenheldenzijn.
Jewordtlangzaam moe,heelm oe van het lezen van aldie
verhaaltjesinditboek,datoverigensconsciëntieusissamengesteld, al staan er enkele mystifcaties e.d. in die niet tot het

eigenlijkedomein van deanekdotebehoren,en alkanmen de
samenstellereenonderhetmom vanobjectiviteitschuilgaande
partijdigheidnietontkennen(ziehetveelvuldigvoorkomeninhet
boek van Vlam ingen,van Godfried Bom ans,van katholieken in

hetalgemeen,maarook de talrijkemerkwaardigelacunes,met
namevoorwatdemodernetijdbetreft).
Moewordjevandeonsmakelijkheid.Ikhoefniettelachenom
dichters die eten,drinken en snurken,zoalsik ook niet hoefte
lachenom igewonem ensen'dieeten,drinkenensnurken.H etis
dem ythedievaakdeglansverleentaanhetverhaal.D ichtersgaan

ooknooitmetliften,zolasikhier,zeriizenmetliften,vanzelfsprekend naardehogeresferen waarzethuishoren.D eenige,m aar
dan ookdeenigekeerdatik schuddebuikteenhiktevan delach

wasom hetverhaalvanMarsmanenhetaapje.

tEenwederzijdsevriendinUtrechthieldopzijngroteskevrijgezellenkamereenkleinaapjein eengrotekooi.W anneerereen
onbekendevoor die kooiverscheen,reageerde hetouwelijke
diertjemetuitingenvandiepewanhoop.Hijsloegmeteengebaar
vanontzettingzijnkleine,zwartehandjesaan weerszijdenvan
zijngerimpeldekopjeenschuddenadrukkelijkenontroostbaar
vannee.lkherinnermijdeontzetting,dieMarsmanbevingde
eerstemaal,dathijvoordekooiverscheen.Devriendhadhem
verteld dathetaapje een feilloos instinctbezat,waarhet't
herkennenvandichtersbetrof.44
A1shijeenechtedichterziet,doet
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hijergblij.Benjeeenprutser,danvoelthijdatonmiddellijken
wordthijdiepbedroefd.hMarsmannaderdedekooivoorzichtig,
kennelijknietop zijn gemakenhetaapjehad hem nauwelijks
opgemerkt,ofdekleinehandjesgingeninwanhoopomhoogen
hetwonderlijke lilliputterhoofdje schuddesmartelijk heen en
weer...N u tezeggen,datM arsm an zich een aap schrok,zou wel

eenergvreemdebeeldspraakzijn.Maarhetheefthem wekenlang
dwarsgezeten.Hijvondhetverschrikkelijk.'
Ja,datisom telachen!Vermitsje,datspreekt,voortMarsman'de
woorden (Nederlandse literatoren'invult...Nog bang voor de
m eningvan een aap!

Scherpewaarnemerszullenhierboven,bijmijnRoomseReuzezwaai,hebben gem erktdatik de fjne,gezel
ligeanekdotevan

eigen hand vergat.Datwas,zuljebegrijpen,metopzet,want
zoietsm isstaatookaan heteindeniet.Zehandel
toverschrijvers
die u misschien niet zo direct zult kennen,m aar dat is geen
bezwaar,wanterworden in hetboek zelfook anekdoten verteld

overBasieldeCraene,AugustSnieders,MireilleCottenjéende
alombekendeveelschrijverE.H.vanLidth (sic)deJeude.Het
gaattoevalligoverdesamenstellervanditboek,destijdsredacteur
vandeuitgevcrijM antau(ofzoiets),enhetveelgeprezenwonderkindAdriaanVenema,diebijdezeuitgeverijzoupubliceren.lk
(GerritKomrij)zageensineenboekenstalletjeindeMolsteegte
Amsterdam hetboek Eensterkeval,'
A;Duitsland van Adriaan
Venema,eninditboek1asika1sopdracht:ivoorJeroenBrouwers.M ijnvriendnaêênnacht.'
Erg leuk ishetniet,ik weethet,en ik herinnerm eook nauwe-

lijksofhetnieteigenlijkomgekeerdwas,ofdeopdrachtnietineen
boekvandeanderstond.Ja,hetiseenstomvervelendeanekdote,
rustig-aan !M aarzebeantwoordtaan deroddelzuchtvan enkelen

(tslechtséénnachtmochtikuomarmen,hebikdeheuvlenvanuw
ruggekust'),aanhetpeilvaneenanekdotenboekoverNederlandseschrijversen,wederom denkendaandieenenachtmetiemand
diealna veertien d:gen de bibliofele herinnering eraan gaat
verpatsen,aan ordinairhorizontaalcollectivism e.N ee,hetwas
toch om gekeerd,bedenkikm enu.H etwaseen boek datdoor

AdriaanVenemawasverpatst.Diejongenverkooptvanalles.

M eteen broek volstrontde wereld rond

In derubriek tlletWereldje'in VrijNederlandvroeg Rogier
Properzich afwaartoch hetG rote Strontboek bleefwaarik m ee
bezig was,en datalzo vaak aangekondigd werd,onder de titel

Kakafonie.Jarenenjarenhadikdaaraangewerkt,geheelinde
geestvanhetuitpcalomstigegedichtvandeonvergelijkelijke
JosienMeloen:
EEG

D eFransoosdiedoethetop dedoos

EndeBritdiedoetheta1shijzit
Maarhoehetookzij
Stronthoorterbij
M aarnuwerdindierubriekgezegd:iErzijnnogalwatboekendie
alweerenigetijdgeleden aangekondigd werden,boeken maar
naaruitgekekenmordt,m aarwaarwesindsdien weinigvan vernom en hebben.H oestaat'tdaarmee?'

Hetantwoordhieropkankortzijn:hetstaatergoedmee!Maar
hetverschijntwaarschijnlijknooit.Vooralomdathetmateriaal
totinhetongelooqijkeisuitgedijd:omdatikallesverzameldewat
m etstronten scheten tem aken had,heb ik nu duizenden vellen
m etaantekeningenenverhalen,dichtbeschreven,vandeBabyloniërsen Assyriërstotdedebutanten van vanmorgen.A1sikzou
willen zou die hoop iederedag toenem en.M aardan,en datis

belangrijker:hetbetrefthierhetsoortmateriaalwaarjeniette
langopkuntblijvenzitten,nietwaar?
Tochhebikmijnlielebberijniethelemaaluithetoogverloren.Nogsteedsneem ikactiefdeelaandevergaderingen van het

GenootschapvanCoprofagen,waarvanikdeeerheb1idtezijn.
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Op onze maandelijkse gastmalen worden als kippen of varkens
geknede hoeveelheden stront sierlijk opgediend en met mes en
vork en servet en de hele heisa verorberd aan lange tafels. Dat zijn
feestelijke bijeenkomsten! Het is een zeer sociaal genootschap.
Hoog op onze 'prioriteitenlijst' staat bij voorbeeld dat het iedere
hondebezitter verplicht dient te worden de drollen van zijn
viervoeters terstond na defaecatie op straat te nuttigen. Het
verdwijnen van deze hondehieroglyfen, ook weI 'de liefdespost
der dieren' genoemd, zal ons genootschap veel goodwill bezorgen
bij de tegenstanders.
De schutspatroon van ons genootschap heet C.]. van Ledden
Hulsebosch, 'kriminalist en oud-politiedeskundige te Amsterdam', een groot speurneus in dienst van orde, gezag en kapitaal,
wiens van god gegeven talent het was om uit de stront van dieven
en misdadigers, die immers op de plaats van het misdrijfmaar al te
graag iets nalieten, liefst op een warme plek, onder de dekens van
een bed, tussen de kussens van een canape, de pienterste conclusies te trekken. Over de verbluffende hulp die hij de politie
verleende bij de diagnose van het menselijk excrement, 's mensen
'visitekaartjes', kunnen we lezen in zijn herinneringen Veertig
jaren Speurdersuerk. Een fraai boek!
Het is moeilijk lid te worden van het Genootschap van Coprofagen: men moet een goede eetlust bezitten en, bovendien, de
ballotage-commissie is uiterst streng. Zo dient men bij voorbeeld
lik mereette kunnen zeggen in tweehonderdvijfentwintig talen. Ik
kan het in bijna driehonderd, bijvoorbeeld kuss mir den dochus
(jiddisch), zojjl' il chul (Roemeens), slik migi rumpen (Deens),
leku mian kaktruon (Esperanto), lizi moju zadnitsu (Russisch),
dhangso hau (Bengaals), mendjilat saja punja pantat (Maleis) en
bloos miri d' schuhe (Zwitserduits), maar ik ben dan ook al lang lid.
Het genootschap heeft ook een bijbel, en weI het Non Olet van
de Keulse sigarenhandelaar F einhals, die dit boek over de orbis
cacatus schreefonder de naam Collofino, de verlatijnsing van zijn
naam, en het zeer prive uitgaf in 1939. Het werk is uitermate
zeldzaam en telt I 1°3 (elfhonderddrie) bladzijden, waaronder
duizenden literatuuropgaven. In de vorm van vrolijke tafelgesprekken, waarop ons genootschap zich steeds weer inspireert,
komt de hele beestenbende ter sprake, je kunt het zo gek niet
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bedenken. En om dat het t6ch niet, uitgem est, herkauwd en

nageschetendoormijinhetGroteStrontboekterechtkomt,hier
een van deontelbareverhalen,a1sikhetgoed hebuitboek zeven,

versachttien,degeschiedenisvandeplafondschijter.
tEenvriendvanmijisopreisenbereiktopzekereavondnoglaat
eenhotel.Hijisdoodmoeenwilmeteen naarbed.Nauwelijks
heefthijzijnnachthemdaan,ofinzijningewandenkondigtzich
een onweerstaanbare drang aan,gepaard m etspastische gollbe-

wegingen!Hijheeftgeentijdmeernaarhettoiletterennenen
grijptinhoogstenoodnaardepo;maarhomaar,hetnachtkastjeis
leeg.Onder het bed :slechts lucht.D e eerste tekenen van het

opborrelendeverteringsresultaatmakenzichalopbedenkelijke
wijzekenbaaropzijndijenenophettapijt!Erisdusnietveeltijd
vooroverleg!Hijgristzijnlangeonderbroekvandestoelenkan
die nog netop devloeruitspreiden,en prom ptdaarop schieten

spetterthij,metinnigwelbehagen,devolleladinguitzijnbuikop
de broek,waarover hijneerhurkt.W erkelijk een respectabele
hoop,een hels stinkend,.
nogalvloeibaar m elange.M aar waar

moethijhetlaten?Hetraam uit!Aha!Primagedachte!Hijdoet
hetraam open,bindthetbundeltjebroekaandebovenkantvlug
meteensnoerbijeen,paktdebroekbijdepijpenvast,en slingert
hem m etinhoud en a1,mikkend op devensteropening,een paar
keer metvolle krachtheen en weer,om hetballistisch ellkctte
vergroten. M aar de laatste zwaai wordt te ruim genom en en
derhalveraakthetcorpusdelictide venstersponning.De stront,
doordekrachtvan dezwaaien deklap tegen derand uitdebroek

bevrijd,volgtdewettenvan denatuur:deeenmaalbegonnen
cirkelbaanmoethijvoortzettentotaanhetplafond,envandaar,
doorhethorizontalevlakteruggedrongen,vervolgthijzijnweg
overdehelelengtevan dezoldering totaan detegenoverliggende

muur,waarbijhijonderweg,zoalsheteen fatsoenlijkebrijbetaam t,een patroon achterlaatdater m ethetvolle bruin van

oudhollandsemeestersmeteensproeieropgeschilderdlijkt,en
nogalverrassend veelwegheeftvan destaartvan een komeet.
D italleswasin een fractievan een seconde gebeurd.N ietlang
daarnabegonhethierendaarvanbovennaarbenedentedruppelen.D em eercom pactebrokkenwaren,wederom dedwangvan
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eennatuurwetgehoorzamend,hetverstgevlogen,totaandem uur

van dekamer,onderwegsmeuïgeen lichteredeeltjesachterlatend,die a1s stalactieten tegen de zoldering kleefden,in volle
bereidheid om ieder m om ent neer te dalen op de ongelukkige
bewoner van dekam er.

Radelooswachttemijnvrienddeochtendaf,a1seengekinde
weerom zijnklerenenreisbenodigdhedentereinigen.-Enzijn
onderbroek?D ie was nietver gekom en,nu hetgewichtvan de
stronthem zo onverwacht ontvallen was.D ie hing vlak onder

hetraam overeen waslijn,en Eadderdelustigindewind,met
eenschitterendescalavankleuren.M ijnvriendbejammerdedit
verliesniet.Indemeestgodsonmogelijkevroegteverliethijzijn
kam er,betaaldederekening,en vervolgdein deochtendschem e-

ring zijn reis-zondererin zijn paniekmetwieook maareen
woordovergerepttehebben.Hijschaamdezichdood,enwasblij
hethotelachterzich te laten.

M aarnaeendagofveertienhoordehijdatereenklachttegen
hem ingediendwas,eenschadeclaim.Deergernisoverditbijna
vergetenvoorvalkwam weerinhemop,eninzijneersteopwelling
droeghijzijnadvocaatopiedereeistotschadevergoedingafte
wijzen,omdateenzoonmisbaarmeubelstuka1seennachtspiegel
nietin zijn kameraanwezigwasgeweest.Elkehoteleigenaarhad
zo'ndingterbeschikkingtestellen;datsprakvanzelfenwasbijde
huurvan de kamerinbegrepen...
O p een dag kom tde zaak voor.Toen deadvocaten hun pleidooien beëindigd hadden,richttederechterzich totdebeklaagde

enzeihem dathijwe1nietondereenschadevergoedinguitzou
kunnen,omdatdeschadeonomstotelijkbewezen was.Naenig
geharrewarvroegdem andiedeklachthadingediendhetwoord

enzei:tMijneHeren!Zoalsuzichkuntvoorstellenhebikinhet
hotelbedrijf,datiknualzo'ndertigjaaruitoefen,dingenmeegem aaktdieweleensgrensdenaanhetfabelachtige!M aarhierstaik

wérkelijkvooreenraadsel,enikvindermaargeenoplossingvoor1
.
Om eenverklaringvoordeze,watza1ikzeggen,bovenzinnelijke
zaak te vinden,ben ik volkom en bereid afte zien van zelfsm aar

een centschadevergoeding,indien debeklaagdeopzijnbeurt
bereidismijop êên vraag,êên vraagmaarteantwoorden,en
wel:hoehijerin godsnaam ingeslaagdistegenhetplafondte
schijten?!A
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Ditantwoord werd uiteraard gegeven.De aangeklaagde ging

daarbijzoovertuigend,ingeurenenkleuren,tewerk,datzelfsde
rechterluid begon te lachen.H eelde rechtszaalschaterde!D e

partijen verzoenden zich!Deklachtwerd ingetrokken en de
hotelbezitterwildezelfsgrââgalleproceskostenvandebeklaagde
vergoeden.Arm in arm ,alsoudevrienden,verlieten beiden het

gerechtsgebouw.Zo'nplafondschijterwasergeentweede!A1s
goeie,oude vrienden !'

(Bravo!Applaus!)
Totzovereenvoorbeeldvanwatwijelkaaroponzemaandelijkse
gastronomischebijeenkomstenvoorlezen.Nogéén tekstwilik
onthullen,een nim m ertevoren gepubliceerd gedichtvan dezo

beroemdeenh66gstaanderomanschrijverp.H.vanMoerkerken,
dathijin1895schreefendatmijbereiktedankzijdewelwillendheid van deerfgenamen.
Alsvlerken van nachtvooglen gleed de stront,

Innajaarscheemringgrijzig-transparant,
M etsierlijkzwierenover'tzwarteland
En werd verzwolgen in doorploegden grond.

Zij,eensgevallenuitderkoeienkont,
Gevorm d van knollen uitdevollem and,
Schonklevenskrachten aanhetschraleland:
'tLevenderdingenwentelteeuwigrond.
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Een causerie

.
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iDamesenheren!ln dereeksM uztkaleM ozaiekenismijgevraagd hedenavond een lezingtehoudenoverdepetom anie,de
kunstvan hetscheten laten.H elaas:-zonder lichtbeelden.
Zondervoorbeelden helaasook.W e.waren in hetbezitvan een

grammofoonplaatwaarop eengroepuitgelezenpetomanenzijn
kunstenten gehorebracht.W ehadden hem hierwillen draaien.
H etwasm annavooruw oren geweest.M aarwehebben dieplaat
uitgeleend en dusnooitmeerteruggekregen.

Mannavoordeoren...Misschienzijneronderudieteergevoe1igzijn.damesenheren!lkbegrijpdat.Wedieneninhetbelang
van ons onderwerp hieren daar een woord te bezigen datniet
geheelwelvoegzaam is.O okonsstuitdattegendeborst.M aarhet

isnietanders.M ogen zijdie aanstootnemen aan de boerser
aspecten van onze ronde moerstaalthans hun oren toestoppen

metwas,enmogenookzijdieeenzwakkemaagbezittendezaal
verlaten.
M een niet,damesen heren,datpetom anen een vulgair slag

zijn.Depetomanieiseenzaakvanoneindigekiesheid.Ordinair
schetenlatenkaniedereen.Eenpetomaankijktdaaropneer.Zelfs
vaneenvrouw diedoorhetgelijktijdiglatenvaneenwind,een
okselscheet,een boerên van watzein fem inistischekringen,niet
zonderenige hum orditm aal,een f
rschedebabbelhnoem en,een

opmerkelijkstaaltjevanquadrafonietenbestegeeft,zelfsvanzo'n
vrouw raaktdepetomaan nietonderdeindruk.
Een petomaan laatgeen winden.Ik za1een defnitie van hem
gefen.Een petomaanisiemanddiegasophopingenindiervoege
m anipuleertdathetresultaateen kunstwerkis,ofalthansverba-

zing teweegbrengt.Descheetisbijhem geen doel,maareen
middel.Windenzijnz'nmateriaal.
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Dewârepetomaanweetzijnrepeterendeschetentemodelleren
toteenfugavanBach,ofhijpijptmiddelszijnpoepgatAnder
schbnen blauen Donau.'tSoldatesker,m inderartistiek bevlogen

deelderpetomanenschietscheetsgewijseenkurkvaneenflesop
twintigmeterafstand,ofbrengt,metzijnkweelgraagachterstuk
tegen 't sleutelgatgeperst,in een andere kam er een klok aan 't

beieren,louterdoorhaarsjnterichten.Ditzijndekrachtpatsers
onderde petom anen,de o zo kundige,m aar ietwatfantasieloze
bruten.

Dekunstzinnige scheten hebben mijn voorkeur,damesen
heren,deprodukten van hetlyrisch gas.lk sm aakte eenm aalhet

voorrechthetoptreden bijtewonen van een derlaatste,nog
levendekunstschijters,eenbariton.Detaaldiehiisprakkonmet
rechtbekaktwordengenoemd.Hijbegonzijnoptredenmetwat
lichte...oefeningen:hijbliesmetzijnzuchtendeonderstukdrie
kaarsen van onderscheiden grootteuit-dekleinste m eteen pie-

pertje,eenjongemeisjeswind,demiddelstemeteen iinke,geduchteroFel,endegrootstekaarsm eteen geluiddatnog'tm eeste
weg had van een gewelddadig onweerin hethooggebergte.Ver-

volgensrooktehijin zijn,watik maarzalnoemen artistieke
opening een sigaret.

Niétswasditallesvergelekenbijdehoofdmootvanhetprogramm a,het...klapstuk.D epetom aan wasenkelem inutenachter

hetgordijnverdwenen,ikvermoedom luchttevergaren,om zote
zeggenrectaalteinhaleren,hijkwam terug,hurkteterneer,en
begon onmiddellijk uit zijn onderste mondje te spelen-zo
schoon!Zozieldoorsnerpend!Nooithoordeikschonerlied.-le
konbijnadewoordenverstaan.'tWasheelopzwependook,een
mars,eenoudeboerenwijs,ikkanhetnietmeerzeggen.Wélwerd
mijindiewinderigeminutendeschoonheidvandekunstgeopenbaard,dezielvan demuziek.Ikwasvoorgoed een anderm ens
geworden.Nu ikvan delaxerendebrongeproefdhad,wasika1s

eennaaktezwerveropdezeaarde,enmijn leven zouvoortaan
enkelin hetteken staan van,jaeen speurtochtzijn nâârde
schijtlijster.
.
Depetomanie,damesenheren,hadmijnlevenveranderd.
Ikkanookzelfintussenal,nalangeoefeningen,een bescheiden

deuntje blazen.Op 'n stille zondagmorgen kan je bijmij
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thuis-oh!heelbescheidennog!->elroodborst
je1,11tegen'traam
regelrechtuitmijneh...reethorenkomen,enhéélsmartelijk,héél
schuchterhaaliknognét'tlaatmijerin,laatmiierin.Verderkom
ikniet,hetblijftmaar'nlielebberij.
W eldroom iker,ineenzam enachten,van datikdebeschikking

hebovervoldoendegas,onophoudelijk.lkzouvandewereldéên
muzikaalfestijnmaken.Dedraaiorgelswerdenafgeschaft,ene1k
menswaszijneigendraaiorgel.
Inmijnstoutstedromenmaakikzelfsmeedatikniétschuchter
meteenfutlooslaat-#erin,Iaat-#erinhoefaftelopena1seen
goedkope wekker,m aarer,pang!meteen hetBergen op Zoom,
houdtu vroom uitknal,gevolgd doorallecoupletten van devolksliederen van W est-Europa.Ik ben een êênpersoons-taptoe geworden.'tZijnnaaardronaen.
Alsik evenwel,damesenheren,methetvoorgaandeookbi
ju
de sm aak gewektheb vooreen rechtvaardigerverdeling van de
lichaam sgassen,voor de nobele harm onie der winden,voor de

klankrijkdom vanwatikmaarza1noemenonzeadamstrompet,
danachtikdemoeitedieikmijvoordezekortecauserie,z6nder
lichtbeelden,heb getroost,ruim schoots beloond.lk dank u.'
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R eputaties

Ida G erhardt:geen m ensch alsandere m enschen

D egedichten van Ida Gerhardt1asik steedsm etgenoegen,ook
toen haar bundels nog de zolders deden kraken,ook voordat

JohanPolakineendaadvaneenvoudigerechtvaardigheidhaar
gedichten doorheruitgavenopnieuw toegankelijk maakte.Zij
was im m ers de ingehouden,m aar toch verbeten dichteres van

technischvoortreFelijkeverzenalstRadiobericht'entDodenherdenking':
D enam en dergevallenen

diewijzosnelvergaten
worden som snog gezongen

bijmondevandestormwind.
D an :luisteraan depalen.

Ikhoordeheteensvervaarlijk
onderZalkenveecatentezwaarhaastvoordem asten
endemetalendraden.

Zeleek een dichteresdievervan dezewereld leefde,voorwie

innerlijkearistocratieenstiltelevensvoorwaardenwaren.
Maarmethetverstrijken derjaren begon ikonaangename
dingen in haar teontdekken :hoe ze zichzelfdero1van profetes
toebedeelde,naarwierstem H olland m oestluisteren om geredte

worden(altijdHolland,nooitNederland);datze,wanneerHo1land nietnaarhaarw6û luisteren,Holland derug toekeerde.dan
moestH olland hetzelfm aarweten ofhetde vernieling in wou:

ivolk,ikgazinkenalsmijnliednietklinkt.'

M aarbijknappegedichtengeefjejesnelgewonnenenisde
irritatievlugvoorbij:diethematiekbeschouwdejealsdemeubeltjesvaneendichterlijkhuishouden,zoalsbijRoland1401stde
zeemeeuwen,HelenaenTrojesstormluchten.HoewelIdaGerhardtH olland weinig hoop gaf,ik gaferhaarveelvan.
D ie hoop is nu hardhandig de bodem ingeslagen door het

boekjeDehandvandedichtervan dehand vanhaarlangjarige
gezellinM .H.vanderZeyde.metwiezijooksamendepsalmen
vertaalde.Hetboekjeiszekergoedbedoeld,ena1svriendschapsbetuiging misschien waardevol:maarhetwaseerderop zijn
Plaatsgeweesta1seen Liberamicorum ofin een uitgave vooreen
beperkte vriendenkring,zodat het niet blootgesteld hoefde te

wordenaandehoonderwereld,wanteenbéétjesarcastkomtvan
dezevolslagenkritieklozeophemelarijen verongelijktheidniet
meerbij.Hetiseenboekjezoalsalleenaanhetbeginvandeze
eeuwnogkonverschijnen,ietsalshetverslagvanAndrédeRidder
vanzijnbezoekaanCouperus:iDitboekjewi1nietzijnlouterhet
relaasvan een gesprek.Edoch,een kritischestudie nog minder.

Menontvangeheta1sdebelijdenisvaneentrouw enliefdevol
lezervan Couperus'werk en a1shetverslag van een aandachtigen

interviewer,diedentf
maîtrecharmeurhinzijnHaagschewoning
dierfopzoeken,en nietverstooten werd...'

tlda',zoalsM .H.vanderZeydehaarnoemt,blijktnuinderdaadhaarhelelevengebukttezijngegaanondereengebrekaan
erkenning,vindtinderdaaddatzijverantwoordelijkisvoorhet1ot
van haarvolk.Ditland isaltijd te klein geweestvoor çeen
kunstenaarsschap van haarformaat',en begrijp goed,wanneer
Ida naar Ierland gaat is dat niet als vakantieganger, nee, a1s

tballing'.Alleswatldaetkenlijkzegt,gaatiHollandvoortdurend
teboven en tebuiten'.

Jehoudthetnietvoormogelijk.WanneerM .H.vanderZeyde
Ida'sgedichten bespreektschââm tzezich haastwanneerhetom
watm inderhoogstaande dverzen'gaat,gedichten waar eenseen

grapjeinvoorkomt,zoalsindebundelSonnettenvaneenleraar.
W antniemandterwereldiszogroota1sIdaenallesmoetbijhaar
ânderswordenverstaan:il-letiszondermeerduidelijk,datIda
Gerhardtmeteenrr
moeilijkejeugdl
honderdekunstenaarsallerm installeenstaat.Zovelen-m isschien weldem eesten l-ledena1s
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kindonderonbegrip en tegenwerking,zovelen hebben zichm oeten ontworstelen aan een milieu waarin voor hen geen plaats

scheentezijn.Menkanzeookonderdeschrijversvanonzeeigen
tijdenuithetrecentverledengemakkelijkopnoemen.Maarhet
bezigzijnmetdatverledenblijftindemeestegevallensteriel.Het
blijftsteken in steedsherhaaldeklachten,ofsteedsherhaalde
aanklachten,hetwordt-onvriendelijkgezegd-rf
eengezeurv.
Ikvermoed we1datIdahetheelwatzwaarderheeftgehaddan

demeestendieboeknaboekwijdenaanhetfeitdatzijnietbeter
werden opgevangen.'

Zo,daarkunnenzehetdanm eedoen!Aldeboeren.aldestom m e
collega's,hetgodvergeten land dateralleen maarop uitisIda's

zuiverheidaantetasten:toveralzijnteveelauto's,nieuwsberichten.hele en halve kennissen, futiele zorgen,ernstige zorgen,

verplichting.Waarschijnlijkiserdaarom ookweinigpoëzievan
zuivergehalte.'

Datmagzozijn,enza1ookongetwijfeldzo wezen.M aarmeer
dan een uitentreuren herhaaldegem eenplaatsishetniet,en ook is

Idanietdeenigedieeronderlijdt,allijktheterhierverdomdwel
op.(iDegedachtedatjemetldaGerhardtbestgewoonengezellig
kuntomgaan,zondererjehetgeringstevanaantetrekkendatzij
een dichteris,berustop een m iskenning van de verhoudingen,'

écht,hetstââter.)
AlledichterszijntuigbehalveIda.tDemensenopwieroordeel
zijdemeesteprijsstelde-Roland1101st,Bloem,NijhoF-lieten
nietnahaarprivéteberichtendatzijhaarpoëziehoogaansloegen.
Maarniemandnam demoeite,ooknietwanneerzijunfairwerd
aangevallen,om in hetopenbaarêén gezaghebbend woord voor
haartespreken.'

Jongens,foei!
HaddenwemaaroptijdhaarKmatrijnenJ'
aopdrachtgelezen,
een profetische bundel,geschreven in een m achtig taakbesef

jegensonsvolk:<Enhetpastdanbijdatprofetische,datereerst
eenjaaroftwintigoverheenmoestengaan,voordatanderentot
hetbesefkwam envandegevarendiehâârzohaddenverontrust.

Datsoortgevaren,waarnulangzamerhanddekrantendagelijks
volvanstaan.(...1.Wijzijnernognietzolangachter,dathet
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landschapA,waaroverIdaG erhardtzich in 1948drukm aakte,
onsAm ilieuà
his:forbetterand worse.

Bewijsbaarishetniet,maardatereen samenhangzou zijn
tussen dezeverarming van hetm ilieu en dem ensen zélf,in hun

levenenhunwijzevandenken.istochvervanonwaarschijnlijk.
VoorIdaisdiesamenhangnauwelijksbetwijfelbaar.Isernietbij
dedoorsnee-menseneenverliesaantoewijding,aan werkelijke
belangstelling,aan toekom stverwachting,aan vreugde3
.'
O zeker,ik ben hetervolkomenm eeeens.Volkomen.M aartoch :
kop dicht,m eid,dichtnog eenswat.

Haarmachtigkunstenaarschapmoetperseonbegrepenzijnen
op eenzam ehoogten staan.Alisiedereenergenstegen.alleen Ida

iserwerkelijktegen.
M .H.vanderZeydeschrijft:tM isschien-dathoop ik-heeft
ditboek,zonderdehnitiesofgeleerde betogen,(..
.1ietskunnen
duidelijkmakenvanwâtnueigenlijkpoëzieis;watpoëziekân
zijn,ooknoganno1973indezedoortechniekbeheersteW esterse
civilisatie.'

Hetantwoordluidtnatuurlijk:depoëzievanIdaGerhardt...
(tEigenlijkvindikindeNederlandsepoëzieniemandwaarikIda
r
4naasthzoukunnenzetten').Laatikhetheelonvriendelijkzeggen:
misschienisditboekjeeenbeetjeteveelvanhetgoeie?Voormijis
Ida G erhardtniet iem and die ide opdrachtvan H olland in de

wereld vertolkt'. Weg van -!
/,Satan:deze ietwatstinkende,
rancuneuze attitude van een onbegrepen dichtervorstin belem -

mertvoormijhetuitzichtopeenpaarheuswelaardige,watzegik,
verdraaidaardigegedichten.M aararmeik:niem and kan haaren

haaronsterfelijk werket
kenlijkbegrijpen,wetenwenu.Idais
Allah,en M arie ishaarprofeet.
Zestaattehoogvoorons,stervelingen.Zeisdeenige igevoeli-

ge'temidden van een zootjebotteriken.Maarook ikben bij
voorbeeld som sheelgevoelig,en achtm edoorm evrouw Van der

Zeydeaangesproken,jazelfseenbeetjebeledigd.

D ie m eneer H am elink !

M eneerH am elink,we moeten eens ernstig praten.U benteen

grootdichter,endatweetu.U schonkonsonvergetelijkedichtbundels,waarinevenonvergetelijkegedichtenstaan metzulke
beginregelsa1s:

Mijngodiseengraankorrel,eenzaadje
D atslaaptop de wind

Enmijngodisgroen.
Tochietsheelanders,zegtunuzelf,daneenbeginregelvanbij
voorbeeld Bernlef:

mijnhersenshangenslap
aandewaslijnderverbeelding

nietwaar?U hebtdichtregelsgeschreven,wérkelijkwaar,datiker
nachtenvanwakkerlag.OokindattijdschriftMerl
yn,weetuwel,
datverkeersreglemententijdschrift,waarin alleswerd gemeten
naareenalsgoddelijkgepresenteerde,maarintussenstiekem door
O versteegenuitoudeonderdeleninelkaargefabriektem aat,werd
heelvaakgezegd hoem ooiuw gedichten waren.En uw prozaook.

Wantuschrijftookmooiproza.
lku hebt u wéêr proza geschreven, een dik boek vo1 vaak

prachtigeverhalen,datAfdalingenr
'
adeingemandenheet.
M aarwatnu,meneerH am elink?u noemt,elders.hetprozaeen
tstom pzinnige kodenaam 'en zegt:tl-letdrong totm e door dat

k4prozahalleennogmogelijkwasa1sikallevroegerehulpmiddelen,
ezelsbruggetjesen achterdeurtjesopdoekte.Hetproza moest
gezuiverd worden,hetvuilm oesterafgekrabd.H etmoestgesub-

jektiveerdworden,geresensibiliseerd.'
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Daarkijkikvanop.l-letvuilvanhetprozakrabben?Hoedoetu
dat?H etproza resensibiliseren,datwilik ook graag.M aarhoe?
D attgezuiverde'proza in uw nieuwe,dikke boek,waaru na

zoveeljarenmeekomt,iskinderlijk,licht,eenvoudig.Hetvalt,
om zo tezeggen,vaakbesttelezen.W aarom dan diekunstpraat?
Veelvan uw verhalen overfantasie-wezens,zoalsin Visioenen
vandestadGlamorrhee,dieerdedolsteeigenschappenopnahou-

den,ineenstad<indevorm vaneensieraaddatjeinjeoorkunt
dragen en waardoor de hele wereld te horen is', en uw korte

beschrijvingen van Tleptepen,Eidolonsvan Zif,Ootrootsiks,
kortom,wezensdietrillingen,skulpturen,onsterfelijken.bliksemaieiderszijnofdiedromendgeldverdienenofrazendwisse1en vAn fortuin ofachterstevoren leven,zijn aardige,sobere
sprookjesvoordekleuters.Neem bijvoorbeelddegeschiedenis
van DemuurvanSlr#là/.
tlk wasin Sardalip,waar men de oudevrouwen m etharen of

baardaaneenhekwerkdatdenederzettingomgeeftvastspijkert
wanneerzeteoudworden.Geenwreedheid.Deoudewijjeszijn
heter zelfvan harte meeeens.Zehebben nog een funktie in de
gem eenschap op deze m anier.Voor de aldus geketenden is de

noodzaakom testerven opgeheven.Zezijn,zodrazeaan het
hekwerkvastzitten,imm uunvoorziekten en zogoeda1sonkwetsbaar.

Zezien ervoorwieSardalip nadertvrijschrikwekkend uit,
gebochelde hopen lorren,in de wind te drogen gehangen op de

palissade.Eenlevendemuurvo1strakkeogendiejetussen de
spijlendoorzoonafgebrokenspiedendgadeslaandatjejezelfbeheersingzoukunnenverliezen.Nooitzoujeze1osdurvensnijden :tussen de latten door steken ze hun zo goed a1s vleesloze

handenenhunskeletachtigekrukstokkennaarjeuit.Eennieuwsgierigheid,een verlangen naar kontakt datniet verschilt van
roofzucht.
Vooralhonden hebben hetnietop de geketenden begrepen,
naarikopm erkte.Zo gauw zehen zien sluipen ze,destaarttussen
de achterpoten,weg.

Verderisopmerkenswaarddatdeenigegelukkigehuwelijken
inSardalipdietussenbroerenzusterzijn.Derest:ruzie,ellende,
doFe berusting.
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M enheefterdeeigenaardigegewoontestaandeteslapenenlaat
de kinderen bewaken door de vliegende katen de schorpioen.'

DitwasSardalip.Zo'n verhaalkûnjetochaanjekinderen
voorlezen ? Ook uw verhalen over hersenfabrieken, m et hun
ontrem kam ers,ontdroomkam ers,quarantainestations,eksekutieruim tenenwaankam ers,ookuw geschiedenissenvandeHun-

dulluns,eensoortMarsmannetjes,zijn goedvoorrodekinderoortjes.
Nuja,meneerHamelink,ikwentelmeinhetgelukkigbesefdat
binnen een straalvan tien meter nog nooit een kind tot m e is

doorgedrongen,maarubegrijptmewel:bijwijzevanspreken.
Goochelkunstenzijnechtietsvoorkinderen.Enugoochelt(bij
voorbeeldinuw Oepningenjkdegemichtloosheid)opheusbuitengeWone WjJ
*ZC.
Alleenuitdrukkingena1sidehominisatievaneeneuforie'ofide
radikale dom estikatie van de utopie' of het tparfum van een
anom ie',daarschrikken kinderen van.D aarm oetu welietsaan

doen!M aar verder is hetzaakje puik.Uw boek is een niet
onverdienstelijksprookjesboek.volgedrochten,griezelsvande
ziel,geheimzinnigespelonken,uitsteedswisselendestandpunten
geschreven,zonder zwaartillendheid opgedist.

Waarom zegtudanzelfvanuw boek:tDereikwijdtevanhet
denkbare,hetdroom bare werd beproefd'?En u vervolgt:tIn de

verschillendedelen vanAfdalingenindeingemandenwordtde
ontginningondernomenvanuitsluitendinwaartsliggendelandstreken.H etboek iseen verzam eling cefalogram m en,psycho-

grammen,anathema's,rorschachtests,loogekstrakten,pijnprotokollen,hersenschim m en,koortsdrom en,anatom ische lessen.'
En:tIkvleim eerm eedegrondtrekkenontworpentehebbenvan
eenhiëroglysstiekdiem isschienenkeleliel ebbersza1bevallen.'
Bentu bang datdem ensen zullen denken datuw boekgeen
kunstis?

Ofdatzedenkendatuschrijftinuw vrijetijd?
U herinnertm eaan de lieden diehetedelturnen datzich bal1etnoem tbeoefenen,en daar ietsheeldiepzinnigsvan weten
te m aken, om vooral niet de indruk te wekken dat ze m aar
watsierspringen en mooidansen.

ZohoordeikeenheerVanMaanen(toen hem ineenradioI2O

interview gevraagdwerdwathijervanvonddatiemandhem tde
grootsteNederlandsechoreograapgenoemdhad,antwoorddehij
dathijdieuitspraaktergmoedig'vandiemanvondihijzeiniet:<ls
datnietwatoverdreven?'nee,hijvondhetergmoedtk),ikhoorde
een heerVan M aanen zeggen:<lk probeerop hetogenblik in een
balletgestaltetegeven aan debiseksualiteit.D aartoelaatikop de

Bùhneeenjongeneersttweeminutenhoppenmeteenjongenen
vervolgenstweeminutenwippenmeteendame.'Hijzeihetwe1
nietprecieszo,weetik veelvan ballet,ze gebruiken daarallerlei
technischeuitdrukkingen,m aarhetvorm tinderdââd een verrassende verbeelding van biseksualiteit.O ok de generatiekloofkan

bijVanM aanendansendwordenverbeeld:tIkbouw daarvoorop
deBùhneeenleegteop,endanlaatikaanweerszijdenvande
missinglinkeeninleeftijdverschillendegroepdansersoptreden,'
enz.enz.-heelingewikkelde verhalen overzowatniks.

Aanweerszijdenvandemissinglink!
W aarm ag datweerliggen ?Een gevoelvan wanhoop bevangt
*

JC.

Kijk.meneerHamelink,datgevoelhebikbijusomsook.Zoals
u overuw prozazegt:iD e Qarden m uziek die hoorbaar worden

tenderen naarhetabsolute,'of:il-let(mijn)schrijven moest
drastisch veranderen,m aarik wistniethoe.lk had geen handen

om hetsteedsondoenlijkerlijkendewerkaantepakken.'
W aarom toch ?

Afdalingenindeingemandenisbijvlagenheusleesbaar,zeiika1,
u hebt er talent en fantasie in gdnvesteerd.M aar u hebt het

gewoonverzonnenen bijelkaargestolen.engeen momentthet
droombare beproefd'.

Jekanerbestplezieraanbeleven,oja.M aarishetdannodigdat
uzichvoordoeta1seenT obbendK unstenaardiezichafvraagt<of

hijnogwelzinvolbezigis',ofdewegdiehetprozainslaatvolgens
hem dejuisteis?Denktu,meneerHamelink,datuz6nderdie
schijndiepzinnigheiduw plaatsinhetPantheonderPennekluivers,inhetW alhallavandeW areKunstmeteenPorteekwijtraakt?
Nee,u belem mertdaarhetzichtm eeopuw werk,datbepaald
nietalleen kryptisch,gedepersonaliseerd.oer-achtig,autonoom

enmythischis,maarjuistnogalzonderveeldiepgangenvrijblijI2I

vend,gelukkig.Leukeverhalen voorhethele gezin.W eg metde

kristallografe van de binnenwereld!M arsmannetjes mogen!
Ook M erlyn is weg,datwistu toch ?
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Waarom HarryMulischgeenechtgrootschrijveris

IsHarryMulischeengrootschrijver?Hijzelfvindtvanwel.
W atiseen grootschrijver?Ik geloofdatik,wantik heb
tenslotte,in tegenstelling tot Harry M ulisch,een einddiplom a

middelbareschool,daareendefnitievankangeven,zijhetgeen
desnitievan binnenuit,maarm eereen defnitieàlafeno...feno...
hetwoord ontschietme.

(God,jongen,weeseensernstig.)
Ikzoupuntsgewijze,en voorverbeteringenen aanvullingen
vaniedereendiezichmaardeskundigwilnoemenvatbaar,willen

omschrijvenwatdeuiterlijkekenmerkenvaneengrootschrijver
zijn,dusnietdievaneendierbaarschrijver,nietdievaneengoed
schrijver,nietdievaneenbuitenmodeltalentopdehalvecentimeter,maarvan eenEchtGrootSchrijver,zoalsHarryM ulisch
verondersteltdathijis.
zHij(deGroteSchrijver)moeteen aantal-minstensdrie,
vier-grote rom ansgeschreven hebben,van langeadem en breed
panoram a,naastnovellen en verhalen

2Hijheeftzichdiepgaandbeziggehoudenmetzijnrelatietot
enkele andere schrijvers,die hijannexeertalsvoorlopersof
tverwante'geesten,enwelschrijversuiteenvorigeeeuwofuiteen
ander land

J Alshijalpoëzieschreef,deed hijdatin zijn jeugd;een
jeugdzondewaarhij(soms)vertederdopterugziet,maarwaaraan
hijzichnietlangertebuitenwensttegaan
4Doorheelzijnwerkstrââltdeautobiograhe;daarom staathij
tegenoverdeautobiograhepursangnogalambivalent:hetblijft
bijschetsen,aanzetten,fragmenten
5Metgroteregelmaatverschijnen(verschenen)vanhem minoraopera:brieven,toespraken,stellingnamen,niemendalletjes

6Hijvormteenbronvooracademischegeleerdheidenstudies
zZijnwerkvertoonteengrotecontinuïteiteninnerlijkesamenhang,zelfsalsdatopheteerstegezichtnietzolijkt
8Hijisinzekerezinpubliekeigendom.Zijnindividualiteit
staateenherkenningnietindeweg.Zijnwerkvormteenallegorie
vanalgemenergevoelens,hijisteenspiegelvanzijntijd'
9Hijbereikteenrespectabeleleeftijd.
Ik verzoek de lezer deze gedachten niet al te lichtvaardig te
nem en,ook alkon ik er,gezien de moderne wanverhoudingen

tussenproduktieenopbrengst,nauwelijkslangerdaneenkwartier overdenken.N u M ulisch,evenwel.

Latenwezeggendatjeéénpuntjemagsmokkelen.Ookdan
doorstaatMulischdeproefniet.Hijvoldoetnietaang,wanthijis,
methetbekendegevolg,eerstonlangspoëziegaanschrijven;niet
aan#,daarvoorheefthijhettezeeroverzichzelfa1seennergens
meevergelijkbaarensuperieurgeval;ennietaan9,maardatis
(vooralsnog)zijn schuld niet.
W e1beantwoordtM ulisch in alleopzichten aan punt#,gezien

ookweerzijn nuverschenen Mijngetijdenboek,een door tekst
begeleide collectie foto's,handschriften,getuigschriften,docu-

meùten,eenautobiografedielooptvanzijnvroegsteherinneringentotzijnin-ontvangst-nemen,opvierentwintigjarigeleeftijd,
vandeReinaPrinsenGeerligsprijs.
Dewetvanhetnostalgischeplaatjesboekbepaaltdebeperkingenvandezeautobiografeendiezijnooknoodzakelijk,alswe
kijkennaardeeerstezinuithetboek:tomdathetheelalinruimte
entijdéénreusachtigegoulashis,waarinallesmetallessamenhangt,isookhetrfmateriaalà
hvaniederlevenoneindig,ja,vanieder
m om entuitiem andsleven.'
M ulisch heeftalzeerveelvandiem om entenuitgebuit,en dat

iallesmetallessamenhangt',datiszo'nbeetjezijnuithangbord.
Jemoethem stûiten,eigenlijkalleboeken,documentenennieuwe
ontdekkingen voorhem verborgen houden,anderskom ter aan

zijncombinatiedriftgeeneinde.Hijiszoverslaafdaanhetvinden
vansamenhangen,dathijhetnooitza1nalatenen nogvoorde
grootsteonzin nietterugdeinst:gebrekaanlogicaen hangnaar

mystiekvallendaarbijwelhetmeestop.
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Zoalsbekend,hebbenmeerdereschrijversdeherinneringen
opgehaald dieze hadden aan hun verblijfin debaarmoeder:
M ulischweethetdoller,hiihaaltherinneringenopaanzijnverblijfindebalzak:tIkherinnerhetmija1sdedagvangisteren.Wij
warenmetonsmiljoenen,mijnbroertjesenzusjesenik.Vredig
leefdenwijsameninonzeknussebuurt,waarhetvollerwerden
voller.Plotseling, op een nacht, was het opbreken geblazen,'
enz.-u raadtalwater gebeurt.

Datiswerkelijkheelkomiekyendoetéchtvoorevenvergeten
datMulisch altù'
d ontblootisvan humor.Hijlijdtaan een
matelozezelfvergroting,enomdatditzonderéénsprankjerelativering geschiedt,overkomthetmijsteedsdatallezendemijn
ergernisalarm erendevormen aanneemt,totkleurverschietingen
toe.

Zo heeftM ulischhetvanim portantiegevonden natetrekken

wateropzijngeboortedagnietalleenindewereldgebeurde,maar
ookwatvoorweerhetwas(<betrokkenenregenachtig.metmatige
zuidelijketotwestelijkewind'),hijnoemtzichzelfunverfroren
Oedipus,hijneemtzonderblikkenofblozenwoordena1stmijn
schrijverschap',(ikbendetweedewereldoorlog'.<deGroteMens
inmij',thetminste,datiknamijverwacht'en Emijn stralende
zegetocht'in demond.Een M ulisch troontinhetmiddenvan het

zonnestelsel.Een M ulisch sterftnimmeruit.Hijdraagthet
verpletterendebesefinzich datalleswathijdeed ofdoethet
stem peldraagtvan hetAl-EnigeOeren hetpuntiswaarop Atlas

dewereldschraagt.Hijgaatalsgeheelvanzelfsprekenduitvan
zijneeuwigheidswaarde.
Zo'n grootheidswaan isinderdaad vermakelijk;een béêtje
jammer,nogmaals,datM ulischgeengevoelvoorhumorheeft,
maarongewildwerkthijuitermatevermakelijk.lldelheid,jestaat
verbluftvanzoveelijdelheid.A1sdeeerstebazuinenopklinken
voorhetLaatsteO ordeel,zaleen M ulisch nog snelde kanszien

eenkam doorzijnhaartehalen.
D ezeeigenwaanisvakeropgem erkt,endewareM ulisch-lezer

stooterzichnietaan.Hetkwelthem niet.HijkijkternietalsSint
Sebastiaan,éênenalpijl,vanop.Hijvindthetbest.Hem isgeen
toevalligheidteveel,en hijkan danooktallozeoudebekenden
aantreFeninditfamiliealbum,M ijngetijdenboek.(MulischverdeeltzijnleveninOertijdenOntijd,nietsminder.)
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M aarjemoetweleendoorgewinterdefanzijn.Mulischbetrekt
zijn kosmogoniezouitsluitendopzichzelf,datidentificatiebij
voorbaatonmogelijkis.Kijkenleesjeonbevangeninditboek,
danblijftereenmaarmatiginteressantejeugdover,meteenvader
dieopéénfotoverdomdveelopSchicklgruberlijkt,enmeteen
H arry dieonderm oFenvleugelsdeoorlog doorgeloodstwordt.

Enschoolrapporten,schoolopstellen,dedoosmetfamiliekiekjes,
huisje,boompje,beestje,daarwordjeooknietwarm van.
InteressantblijftalleenhoeMulisch,geheelenalsoloenvoor
despiegel,zin geeftaan hetkleinstekrasjeofadertjeuitzijn
verleden.Zijngebrekaanterughoudendheidheefttenminstedât
voordeeldatjeêénmensvolledigkanvolgen,a1sjedaarbijhetvan
spotgespeende,mystiekegevoelvanuniek-zijnoverhethoofd
weettezien,en hetfeitdatheteen baronbelangwekkend mensis.

iledere schrijver,'zegtMulisch,twerktnatuurlijk methet
materiaal,datzijn leven hem verschaft,wanthijheeftniets
anders;zijnervaringenenzijnverbeeldinggaansteedsnieuwe
-

kpmbinatiesaanenleidenzototzijnœuvre.M aarikheb boven-

dienvanmeetafaandebehoeftegehad,mijnlevenookzonder
veelomwegenalsmijnlevenoppapiertezetteni-vandaarnudit
stripverhaalweer,envandaarookdeveleverwijzingenerin.lk
beschouwmijnlevensloopa1seenbronvaninzicht,eenfonsvitae,
enzozouiedereentegenoverzijnverledenmoetenstaan.Wanneerdegebeurtenisseneenmaalverledenzijngeworden,zijnzij
nietm eertoevallig m aarvooreeuwig onverwoestbaar,--pcâlde
god ergensleven,dan ishetin degeschiedenis.

Menmoetzijnverledenverzorgen,zoalsmenookzijnlichaam
verzorgt: het m oet regelm atig worden geschrobd, gepoetst,
gdnspekteerd,getraind en periodiek onderzocht.H oudtm en

zichvanjongsafdaaraan,danbespaartmenzichveeldokterskosten voorplotselinguitbrekendekwalen,en demogelijkheidis
groot,datmenopdenduurheelveelverledenkrijgt.
Bovendienwilik,datmijnlevenbuitenzijnoeverstreedteneen
eigen leven gaatleiden.Ik wil,daternog nagedachtwordtover

FriedaenSchloempie(dedienstbodeendehonddeshuizes)alsik
erallangnietmeerben.Ikwi1datmijnleveniederseigendom
wordt,zodatikzelfstilletjesdoordeachterdeurkanverdwijnen.'
Indetweedehelftvan delaatstezinzienwevoorheteerstiêts
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van bescheidenheid doorschem eren;m aar ik verzeker u,zulke

momentenzijnzeldzaam.M ulischkennenweechtweerwanneer
hijvisioenen krijgt,in een Qitsvan inzichteen mereldformule
ontdekt,inteenwaarpandemonium',endanplotselingjubelend
uitbarst,terwijltochdeheleformuleintussenopnoppesberust.
Zulke mom enten hebben,neem ik aan,m eerm ensen in hun

puberteitofjeugdgekend,momentenwaaropjejezelféénvoelt
methetgrotegeheim,waaropdevonkenuitjeqankenschietenen
jekuitenglazenkommenwordenmetgoudvissenerin,waaropje
in een absoluut sluitende en onweerlegbare structuur hethele

heelalonderdeduim hebt,volbedrieglijkmachtsgevoel,maar
voorM ulischiszoietsweertypischM ulisch.Hijblijftdeeeuwige
puber.HetaanmatigendevanzijnautobiograEschprozaisamusant,zijnpretentieszijngênant,zijnlogicaisvolblufenschijn,
zijnleesbaarheidredelijk.A1sjeM ulischernstigneemt,ergerjeje
indiversekleuren;beschouw jezijnkosmogoniedaarentegenals
een herm etisch-ironisch systeem , dan is er alleen plaats voor

adeptendom,geloof.Veelkeusiserniet.Ikgeeftoe:bijzoveel
ondergrondsetegenstrijdighedenmôêterwe1eenvonkjetalent
zijn binnengeslopen;een vonkje datjenodig hebtom door
mystifcatiestekunnenverdonkeremanendatjenietdeugt.
M aareenEchtGrootSchrijver,zoalshijzichzelveacht?M k'
n
schrijverschap,ml'
nlevensloop,mi
jnkind,mi
jnhond,mi
jnappelgebak,mk'ngetijdenboek...?
W e zagen heta1.
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N eo-obscurantism e

D e m eestgelezen dichter van N ederland

WieisdemeestgelezendichtervanNederland?BertusAajes?
M artienBeversluis?Raadtunogeens?Uhebthetal14*
/voorbaat
ANCJ.

Hetis,zoMeçldeQp-briëlSmitonseenpoosgeledenvoorde
mechanischetoetermee:HuubOosterhuis.
Jahij!DecopywritervandeFirmaChristus& Co.,depsalmberijmer,deliturgievernieuwer,dehalf-linksepaap,depastoorin
spijkerpak.HoorwatGabriëlSmitvoordemicrofoonoverhem
zegt:gOp depoëzievan Oosterhuis)twerd blijkbaaroveralgewacht,nietalleen inonsland.Iknoem dehem onzem eestgelezen,

nulevendedichter.Zijneersteboekmetwathijzelfaanduidtals
td
gebeden enliederen,bijbelsevisioenenen psalmen,opnieuw
vertaaldofvrijbewerkt,teksten om tegebruiken,tezeggen,in
stilteofhardop,inofbuitenkerkelijkverbandA,verscheenin1966
en heetBidom vrede.H etwerd nietalleen dertienm aalin onsland
herdrukt,m aarook in liefsttientalen vertaald en werd ookin die
vertalingen verschillende m alen herdrukt:in hetD uits,Frans,
Engels,Portugees,Spaans,Italiaans,Fins,Grieksenz.Ookdein

1968verschenen bundelInhetvoorbkkaanwerd verschillende
m alenherdruktenvertaald,vandein 1972gepubliceerdebundel

ZienjsomsevenkwamenzojuisteenFranseeneenAmerikaanse
uitgavevan depers.K ortom :ikgeloofdatgeenenkeleN eder-

landsedichter,ookinhetverledenniet,metzijnwerkooitzoveel
lezersbereikte.

Zojuistwerdditopzichzelfvooreennauwelijksveertigjarige
dichteralrespektabeleœuvreverrijktmeteen nieuwebundel
Hoever,
'
Jdenacht.Tussen haakjes:erisnog meerwerk van
O osterhuisop kom st:een bundelopstellen onderdetitelM ensen

voordagendaum,eenherzieneuitgavevanzijnallereerstebundel
I3O

Uittochteneenboekm etteksten voorziekendatInplaatsvande

doodmaserlichthetenzal.Voegtmendaarbijzijnvelewerka1s
studentenpastorenzijnleiderschapvanhetaktievetrefcentrum
vandestudentenekklesia#DepopulierA,waaronderzijnaanvoeringregelmatigpoëtischetheaterproduktiestotstandkom en,dan

staatmenvoorhetfenomeenvaneenhaastonuitputtelijkeenergie
en produktiviteit.'

TotzoverGabriëlsmit.DathijzoaardigisvoorOosterhuishoeft
niemandteverbazen:zekomenuitéénendezelfdeouwelbakkerij
enOosterhuiszeiin1961a1,indeW indroos-bundelUittocht:<Ik
dankU ,G abriëlSm it,'hem naastLuceberten Vrom an bombar-

derendetotdetritsdieaanzijnpoëtischewiegstond.
Vanwaarnuditenormedebietvanoosterhuis?Goed,hijwerkt
voordeFirma,gelijktotaalkadukeTukkersalsTimmermansen
zijnalevenhalfsleetseHermien,endattiktJ/ll
v lekkeraan,maar
wezullen toch naarzijn werk zélfmoeten kijken.Ook Bach
werktevoor de Firm a.

Ikhebnu,naaraanleidingvandezenieuwepublikaties,alzijn
bundelseensachterelkaardoorgelezen,engezienhoejezuïtisch
uitgekooktOosterhuisdeparochieindemalingneemt.Bijhem
kanmenwaarlijksprekenvaneenvertrossingvandepoëzie.
De religie m aaktallesm ooien halfzacht.Op detv houdtop het

enenetiemandeenpreek,ophetanderewordtgêéstelijkgezongen,tegelijkertijd:geenprogrammacommissiegrijptin,niemand
pleegtvanellendezelfm oord,niemanddieomwillevan degeeste-

lijkevolksgezondheideenverbodvraagtvanKRoenxcRvenEo
ofde executievan alhun leden.
T olerantieisdeleus,diem en u toeroept.Zodraiem and een
wankelbezitteverdedigen heeft,aandelen,obligaties,goudsta-

venofgeloof,komthijaandragenmettolerantie.Verdraagzaamheidisdereddingsboeivanzwakkehersens.W ijdoendaarniet
aan m ee.

VoorOosterhuisdusonomwondendedoodstraf!Kijk,inzijn
vroegebundelswashijnogeenzéêrmiddelmatigdichterdiehet
van zowatiedereen afgekekenhad,noghetmeestvandeslecht-

sten;jekwam eruitdrukkingenintegena1s&demoederschootvan

mijnverlangen',ihetzaadalseenzwaardindeschede'(datzaad,
daarheeftdepastoorhettrouwenshelemaalmeeop),&ikkluifop
hetbeenvandetaal',çdeoverzijdevandetaal'(deoverzijde!),&ik
hebzwijgmoedenwoordkrampgeleden',tdeba1vanmijnlenden
waarhetwoordkiemt',izaad(ziejeme0indemonddermogendheden',<ikbenmaaralleenmetmijnvogeltje',idevellenvanmijn
ogenzijnnogzwart'entdekoperenlluitvandemorgen't#erpp-à
z
fuitzonderzorgen),enoh,datisallemaalnogbesttedragen,want
dat is allem aal onzin, m aar erger werd het toen O osterhuis

overschakeldeopéénallesbeheersende,jezuïtischekunstgreep:
hetl'
,'
z;#:r/#l,gestamel.
Kinderlijkgestamel,nietwaar,wordtinelkecreatievekleuterklasvoorpoëzieaangezien:deerfenis,maardan ook dee?;#e
erpnis,vandepoëziederVijftigers.Daargaathetnunietom.
Hetgaaterom debronvanzijndebietalsdichter-zangervande
Firmablootteleggen.Hijblijftdan,ondankshetzoethoudertje
vanzijnoekemenieseiopenheid',hêtprototypevandebiechtvader,dehulpzamelevensgezel,ieeroom dienetdoetofhijjullie
allemaal(ja,ookjoudaar!)begrijptom jemeteendaaropzonder
metzijn ogenteknipperen zijn eigenikengod in jemaagte
splitsen.Hijwi1deeenzamegrijpen in zijn hart,en hem die
twijfeltaandezinvanzijneigensteegoindewereldalszodanig.
Deblindezoekersroepthijaan,debrekebenen,dewie-ben-ikstam elaars,diealtoossidderen voordedood en apegapend klaar-

komenbijihetwondervandegeboorte'.Hijdringtdemensen
geen RK-devotie(a1is-ier66ms,r66ms,nou ja:oekemenies!)
maarhetalgemeen-menselijke:hijvraagtzetwatgeloofjedan?
eenandereweg?benjeontgoocheld?zoujemisschien?weetje
datzeker?'ennatûûrlijkgelovenzehet,zoekenzeeenandereweg,
zijnzeontgoocheld,zoudenzemisschienQ'
adatvooraoenweten
zehetook alweernietzeker.OosterhuisoFreertzehetultiem e
m ysté-hérievan tgod'en ibestaan',beslistnietsm inder.

Enin eigentijdsewoorden,derakker.Detechniekvanzijn
gedichten bestaat heelhandig uit hetherhalen van de voorge-

kauwdeloopjesenvondstenuitandermanswerk:diewordenals
m oderneaanpak gepresenteerd,maarvooralm etmate,oh,zéér

gedoseerd.Alleennaardeschijnishetmodernepoëzie:deschijn
m oetdem ensen pâkken,en voorzeererg in hebben zitten zem et
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dezelfde stoffige en stinkende Vaticaanse praatjes voor de vaak
opgezadeld.
Hij lijmt zijn publiek met een Vijftiger-Ioopje of zelfs met een
surrealistisch aardigheidje, en altijd zit het venijn, net als bij elke
ordinaire preek, weer in de staart-in de laatste regels komt
steevast de heilsoldaat, de pastoor of de kinderwagen opdraven.
Het aanzetje is een greep van een sluwe dief in de kast van
Lucebert, Andreus, Vroman, Van der Graft of voor mijn part
Naastepad (Gabriel Smit noemt deze laatste tenminste als kristelijk dichter; als er zoveel niet meer zijn, moet je ze verzinnen, zal
hij gedacht hebben), maar onvermijdelijk breekt de boodschap
door. Oosterhuis maakt misbruik van depoezie. Zijn gedichten zijn
namaak-gedichten. (De roomse kerk maakt, net als de japanners,
altijd alles, als er wat aan te verdienen valt, na.) Een voorbeeld van
zo'n 'gedicht':
GLAS

Parelvisser
cypres aan zee
op waterskien
de wereld doenschat van een slalom
spelonken binnen
van slijm en vrucht
jachtvelden der gedachte.
duiken zien
door tranen heen
glazen muren
mond is kieuwen
mens is luchtbel.

Mond iskieuiaen. Mensisluchtbel. Hij bedoelt het bovenmate mooi
en het Iijkt sprekend op wat de mensen denken dat poezie is. Het is
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bovendien de poëzie van iem and die op alles,vanuithetm ystéhérie.een stellig antwoord weet:<M isschien betekent God-is-

dood,'zoleesikineenvanzijnpreken,tdatwijlevenmethem,
zoalswijlevenmetonzedoden.'Nee,zoietsheetnogeenscasuïstiek!H etVaticaan in haarm eesthuichelachtige schaapskleren !

Hetiszooud,enblijftaltijdzonieuw.Dereligieuzeterreurisin
staatzich tevermommena1sdemeestnobeleguerrillastrijder.
H etkandanooknietm issen:behalveoverdethonderdvoudige

geboortepijn'leestoosterhuismeteengerusthart,terwijldekerk
klapt,psalmen vooroverVietnam ,overAllende,allemaalellende

diezekernietgeschiedzouzijnindienallepastoorsmaaroptijd
drie vrouwen hadden m ogen hebben.Ik geefu,alsinterm ezzo,
tweefragm enten uitH uubswerk,m etalsvraag:watmaghier

stâân?watbeduidteenenander?InzendersvanhetjuisteantwoordkrijgenvanmijeengratisexemplaarvanDePapenspiegel.
D eRoomsche Kerk vertoonende ,
> haremaregedaante.
.
Iiturgische tekstz
desteppen van dedorst

zijndaardealtaartafel
dedagwordtoFerande

wanneerdedroom verstrijkt
liturgische tekst2
Ik klim een weg op,kantel

overderandvanjouw put
diea1seen glazen iacon
volvuurzit.

Ikwordt(sic!)eenwolkmaarben
eenoogdatnietdichtkan.
H etishetgeraaskal,hetgestam el,datwarepoëziem oetsuggere-

ren.Hetishetgepreekdatjedankzijschijnpoëziedingenkan
vertellenalstGodiseen cirkulatiepunt.Godiseen knipoogvan

herkenning'.Ja,m'nfiets.Godisdedynamovandeherdrukken
van Oosterhuis.

StaandetegenoverhetHogerekrijgtOosterhuisdegelegenheiduitentreurenoverik,ik,ik,mij,mij,mijtezeuren.t
lijbent
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vanjou,onachterhaalbaareigen.Ikbenvanmij,geenanderzal
mijkrijgen.'Hetisdepoëziewaarinzelfsdemeestlamlendige
zichzelfkan herkennen.H etis66kdepoëzievan dezelfbevredi-

ging,hetejaculatie-geleuterdatgeenouderwetsezwartrokzou
m isstaan.Hetis66k depoëzie van met-alle-winden-m ee.In de

jarendatdeechteroomsekermisweerwattin'raakte,ziejein de
poëzie van Oosterhuismeteen,haaststiekem en stil,engelen en

zaligenopduiken,terwijlhijeenjaardaarvoorhetwoordgodniet
eensoverzijnlippenkreeg.
Hallelujah!Zielsdiep!Wereldwijd!Hemelhoog!(Dewoorden
zijn,behalveheteerste,vanOosterhuis.)
En niet alleen het H ogere,ook steeds weer die verdom de
fam iliariteit:

DitliedgaatoverJezus,
diem an van lang geleden,

hetdorpwaarhijvandaankomt
Diemanvanlanggeleden...Brénghetnaardemensen!Hetlijkt
menu echttijd samen tevatten waarom dieOosterhulsdoor
zoveelkwezelsgelezen wordt:
z Om in bovenstaande genoem deredenen.
2 Om daterzoveelhonger,m aarook zoveelhogers is.

JBijdoop,huwelijken overlijden wi1tmen'weleenaardig
praatje.Klaar!Onzeprofeet,geborenOosterhuis,tdoetGoden
zometzijnhanden'!DeLiesbethListvanhetkerkelijkpartijtje!
Nee.hijzegthetzelf-hijtdoetGodenzometzijnhanden'!
4DeIeefangsttotterdoodvan bisschopBekkers,Kennedyen
MartinLutherKing,bekendvandekoekdoosjes,vertolktdoor
een revolutionair,geeftelkeibrekebeen'weermoed.

5 Een lied tegen de derdemereldoorlog,op de wijsvan het
Wilhelmus,tekstHuubOosterhuis,zoietsiswerkelijkonweerstaanbaarmodern.
6D epoëziespreektmenooitzoaan,zoduister...zogecom pli-

ceerd...Ditd6étJ
'ewat.Hetiszo...zopoëtisch,ja.Nee,hctgri
jpt
*

Je.

DeFirmaheefthetgrijpenaltoosuitmuntendbegrepen.Het
apepakjevanOosterhuisisgesnedenuiteeuwenoudewolvevel-

len.Hetishetbeproefdereceptvanwind-enwinstmakerij,en
heeftvolstrektnietsm etpoëzie van doen.

Ikbenmaaralleenmetmijnvogeltje...
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N ederland loopt gevaar!

Aan deSingelz6I,in een pand van de nu gelukkig overleden

senielelandverrader,huisjesmelkeren struikroverJanTabak,
iseenideologischebeweginggevestigd,waarbijvergeleken de
Jehova'sGetuigenvan deheerKnorreenzachtaardigstelletje
bloedzuigerszijn.
Ja,eenallerminstvrolijkebeweging.
Scientology isde naam .
D ezebewegingwordtnogalm etrustgelaten,wantzeheeftzich

handiggenoegovergoten meteenreligieusen mystieksausje,
zodatdebuitenstaanderdeindrukkrijgtdathethiergaatom de
zoveelstehysterisch angehauchtecom m une van halvegaren,die

jeindeKalverstraatfoldersopdringtvooreengelukkigerleven,je
gehoororgaan pijnigtdoor,in een oudejurkgewikkeld,opbekkenste slaan,ofop detv eenm aalin de week de rechten van de
ongeboren vruchtverdedigt,voor welk doelze afgedreven foe-

tussen op hetdoek projecteertdiemeerweg hebben van de
inhoud van een U nox-rookworstdan van een schepselG ods.D e
Scientology beoogtniet m eer en niet m inder dan de absolute
m achtoverde wereld.A1sstaatbi
nneneenstaatonderhoudtzij
contacten van bovenaf;onderaan mogen de zwakken van geest
zorgen voor de poen.

Ofjehetgelooftofniet:debewegingvaltalleentevergelijken
m etde duivelse in-zwarte m oordenaar,datalternatieve W itte

HuisdatinelkeJames-Bondflm deonschuldige,zuivereburger
eenlelijkepoetsprobeerttebakkendooropeendodelijkeknopte
drukken,tegenstanders te brainwashen,de blanke redder te
kwellenentezorgenvoordegevuldeknipvanSam m ieGoldwyn-

Mayer.Ookindetv-serieDeWrekerszagjezulkegenootschappen methun akeligvrijmetselaarsvernisen hun nog akeliger

bloeddorstigeinborstbijdevleet.Zo'ngenootschapbestaatnu
werkelijkeensgeheelinhetecht.
D eScientologyisrealiteitgeworden science-sction.Nietvoor
niets,en dusvooriets,isde oprichter en absoluteheerser,de

megalomaneeigenaarvantalrijkeplezierjachtenenvalsedoktertitels,LafayetteRonH ubbard,eenuiteraarduitAm erikaaiom -

stige,gesjeesdescience-fctionschrijverwiensideeën blijkbaar
mêthem opholzijngeslagen.Hetgeldvloeithem uitalledelen
van dewereld toe,in devorm van percentagesvoortapeswaarop

zijn boodschappen endwangbevelen staan,voorbrochuresen
boeken,envoordecursussendiejevolgenmoetom eenvolleerd
scientoloog te worden.

Eerstbeginje(voorveelgeld)zesmaandenopproef,daarna
wordjeleerling(kostextra),speciaalleerling(kostextra),speciaalHubbard-leerling (kostextra),erkend Hubbard-leerling
(kostextra),erkendscientoloog(kostextra),professioneelauditeur(kostextra),endanvergeetiknogenkeletussenstadia(kosten
allemaalextra).Geheelbovenaan detrap bevinden zichdePower-m ensen,diespeciale bevoegdheden hebben gekregen,m aar

inruildaarvoorvolkomenrutzijn.OfzezijnClear(kostextra),
m aardatbetekentook niets.

Deechteelite-trainingvindtplaatsopSea-drgs(Orgstaatvoor
organisatie,op een ofandere manierschijntzo'n woord de
dommen meeraan tespreken),besloten gemeenschappen op
botenenstoomschepenenjachten,waaruitdepolitiemachtgerekruteerdwordt,diem agoptredentegeniedereendiezichbinnen

en buiten debewegingverdachtmaakt.Voordatdoelzijnde
menseningradenverdeeld:jebentbijvoorbeeldeenNoodgeval
ofeen Gevaar,ofnogerger:N on-Existent.M aardatisnoghet

minste niet:daaronderkan jeTwijfelofVijand zijn.En het
allerergsteisdestatusVerraad.inwelkgevaljevogelvrijbent,of
zoalsdezeaanhetgekkenhuisontsnaptespitsboevenhetzoaardig

zeggenFairGame:jebentdansuppressiveverklaardenjemag
tbedrogen,achtervolgd,aangeklaagd ofvernietigd worden'.Ook

delijstvanDisconnectionsinhunangstwekkendeblaadjesiselke
weekzeergroot:verklaringendatjejemetiemandnietmeermag
bem oeien,datdienooitbestaanheeftenooknooitza1bestaan,al

gaathetom jeeigenmoeder.
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H etiser,zoiets.

Zegzelf:JamesBond,watanders?
Alleen vertolktdoorzielepoten,geiipteAm erikaanse hippies,
onderm aatse dom m ekrachten en H ollandsestorm groepleiders.
Allemaalhebbenzeook veelextra'sneergeteldvoorhun machtigsteapparaat,datzem etstom heid treften waarzedegodganse

dag mee aan hettauditeren'zijn (debiechtafnemen,zou je
zeggen),deE-meter,eenwaardelooskwakzalvertoestel,waarin
denegentiende-eeuwsesalonsalspelletjesmeegedaanwerden,
enwaaropeenwijzertjeuitslaatalsjeemotioneelaanietsdenkt,of
a1seenobsessieuitjeverleden ofuiteen vanjetallozevorige
levensin devorm vaneen engram aan hetlichtkomt.M ooim eege-

nomen,eenwijzerdieuitslaata1sjewatopjegewetenhebt,in
miljoenen biechten heeftnooitéén God ook maaréén woord
teruggezegd.zeg zelfweer.

DieE-meterzijzedanookvanhartegegund.Maarhetoptredentegensuppressivepersonsismindergezellig.L.RonH ubbard

zeihetenikciteerhet:<A1sjeonsmetrustlaat,latenwijjoumet
rust.Zoeenvoudigishet.Zelfseenidiootkandatnogbegrijpen.'
Eenvandeidiotendiedateenbeetjetelaatbegrepenwasbij
voorbeeldJohanPhaF,inlevenredacteurvaneenlinksopinieweekblad.Hijhad een cursustin hetholvan deleeuw'willen
volgen,in East-G rinstead,in hetvoormalige buitenhuisvan de

maharadjavanlippoerofzoiemand,doorHubbardaangekocht,
om daarvervolgensoverteschrijven.Diecursusduurdemaar
kort,m aarhetartikelkwam er.Erbestaan trouwenseenhelereeks
boekenenartikelen vanm ensen diezoverbitterd enperplexuitde

bewegingzijngestapt,ofliever,kondenvluchten,datzealleswat
ze wisten moesten meedelen,feitvoor feit,om datandersgeen
hond ze geloven zou.T oen in Engeland een van die boeken
verscheenschreefdeScientologyophetbriefpapiervandeuitgeveralleboekhandelarenaanm ethetberichtdatdeuitgeverfailliet
was,waarop dewinkeliersnietalleenhetScientology-boekm aar
in hun schrik m eteen hethelefondsterugstuurden,waarop de
uitgeverinderdaadfaillietging,zoalsspreekt.Eenzelfdetrucop
niveau werd na hetartikelvan PhaF doordeN ederlandsetak
uitgehaald.M etbehulpvan eenadvocaatvankwadezakenenna

speurwerkvaningehuurdedetectives(spanning!sensatie!)werd
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hijvoordeRaadvanlournalistengedaagdom ietswathijgeschrevenzou hebbenen watnietdoordeethischebeugelkon,m aarwat
eerstgeschreven wasdoordeScientologen zelf.

DieaFairewasvernederendenmaakteJohanP.vroeggrijs.
Zoalsiedereenweetdeugenjournalistenniet,alhoorjedaarnooit
ietsvan,omdattoevallig zijdekrantvolschrijven (bijzonder
ondeugdelijk zijn bijvoorbeeld slmjournalisten-F.z.dieeen
tijdlang non plusN/lrl-marxistischerecensiesschreefvoorde
Volkskrant,maarnogopdezelfdedagdathijdoordexRcin
dienstwerdgenomendeburgerlijk-realistischeaanpakprefereerde-,ensportjournalisten-voetbalverslaggeversvanDeF##die
inhetcaféelkedaginhetholkruipenvandievanDeTelegraaf in
dehoopmeteenintekunnen springenwanneereen Telegraafjournalistachterhetdoeleenhartverzakkingkrijgtofdemoord
steektdooreentennisbalinzijnbek),zedeugendusniet,maarde
RaadvanJournalistendeugtnogminder.DemeesteledendaarvanhebbenzichindieperiodededoordeScientologyaangebo-

denrijkelijkemaaltijdeninprachtrestaurantsgretiglatenopvoeren.HetmagduseengodswonderhetendatJohanPhaFophet
nippertjeennieteensvoorhonderdprocentwerdvrijgesproken.
DaarnabegonnendeScientologenzijnhuisleegtehalenen
hem bijthuiskomstoptewachtenmetminderfriswapentuig.ln
dietijd had ikeen gesprekmethem,rijdend in een auto,de
blindenneergelaten,zoalsjedat.
alleenzietin misdaadflmsof
documentairesoverstoutelanden,ineen sfeervandevrolijke,
niets-vermoedendeboerenjongendiedooreenparanoïdgenootschapinenenknettergekisgeworden.Hijgafmeeengrootpak
documentenentijdschriften,wantikgeloofdevanzijnervaringen
geen zier.Binnen zeven dagen zou ik zeterugbrengen.Binnen

driedagenwashijaaneenhersenbloedingoverleden.Dedocum enten gezien hebbendeen de getuigen gehoord,wistik datde

Scientologennietindirectschuldigwarenaan zijn dood,maar
hem regelrechthadden verm oord.
W iehun m ethoden nog eensrustig wilnalezen kan terechtin

hetboekCultsofUnreasonvanChristopherEvans(inhetNederlands:yezus/ee.
/ienmoontp/ Venus);eengoedboekwerk,alis
Evansnogalmildinzijneindoordeel,maarhijm6étwel,wanthij
voorspeltde Scientology een grotetoekomsten noem thet<de
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religievan dezeeeuw'.Datpredikaatireligie'ishethelefoeje!
Datis,zoalsaltijd,dekunst!Danmagveel,zonietalles!Hetbiedt
hscaalvoordelen en geen stautkan hetverbieden,behalvedan de

gezondestaat,dieuitgaatvan vrijheid van pers,vrijheid van
m eningsuiting en verbod van godsdienst.

J.P.wasalsFairGameivernietigd'.
Erwerden m eerm ensen gedisconnecteerd ofonderdrukgezet.

Anderenwerden,ikhouhetnetjes,gemolesteerd.
IkgingbijdeScientology.
O p een geheime plaats bewaar ik nu honderden docum enten.

BesteheerA.,dienajeschamelebeginin Leiden nugrootste
Am sterdam zetelt,geheelnaar believen van comm odore H ub-

bard,heerA.metjemooietitelsenjerattigekop,leidervanje
ellendigegroep,erisiemandindebuurtdiejouindegatenhoudt
endiejijnuvertrouwt,diejijvêêltevêélvertrouwt:sidder!Uit
eenonverwachtehoekzalopeendagvoorjoudewindwaaiendat
heteenlievelustis.Waaien,waaienzalhetoverjelverschrikkelijk
moethetzijn,heerA.,injewereldvanmilitairecellen,ondraaglijkdatjenietweetwieikben,diedaarbijjeis.(Gelukkigwas
GerritKomrij,diedappere,dappereprachtkerelzovriendelijk
mijvoorditverhaalzijnnaam alsdekmantelaftestaan.)Driewerf:sidder!

Maarmisschienkanikjebinnenkortookstilletjesiwegaudite-

ren ', zoal
sjeluizograagdoet,ofikzetjeE-meteronderstroom.

Datwordtmehetdagje!

Kooim an ism ijnbestevriend

Toen ik honderdzestien jaarnahetverschijnen van Madame
Bovary en eenenvijftigjaarna Ulysses,deeerhadom in Fr#
N ederland de geboorteaan tekondigen van een nieuw meesterwerk:Een Romance,geschreven doorD irk AyeltK ooim an en
3ensn.weerzo'n dappereuitgeuitgegevenBijW ieookAlweer.
ver,kon ik nietverm oeden waarik aan begonnen was.

Diebesprekingwasnamelijknogalprijzend,alsikhetzomag
zeggen.Deauteurwerdalshetwaredoodgeknepenondermijn
liefde,en deboekhandelaren haastten zich dusm ethun bestellin-

gen,zodateralsneleentweededruknoodzakelijkbleek.Dankbaarheid,dachtik,ismijnzekeredeel.
M aar niets van dat,helaas,want wat bleek? K ooiman rook

nattt
kheid.DeKooiman-lobbykwam in werking.Delobbyvan
Kooimanenzijnvrienden:waarhebjetenslottevriendenvoor?
Ik m oet proberen het in eenvoudige bewoordingen uit te

leggen;wantvoorwienietzoveelvriendenheeftlijkthetzogekals
naatje.Vooruitdusmaar.
Dirk AyeltK ooiman,dachtik,toen ik begon aan datgrootse

boekwaaralleuitgeversinonslandjaloersopzijn,dienââm-als
zoietstenminsteeennaam genoemdmagworden-ismijgeheel
onbekend,maarwaarken ikdienaam toch van?Naeniggraven

bleekhijopdeliterairejongerenpaginavanDeGroeneAmsterA --ergedebuteerdtehebben,ikziehem nogtrotsmetdiekrant

rondstappen.Ikwisthetweer.Hijstaptemetdiepublikatieen
metalleswathijverdergeschrevenhad66knaarzijnvriend,de
uitgeverJaco Groot,toe,die tzeergefrappeerd'wasvan het
debuut,maarderestnogaltonrijp'vond.Goed,hijtzaghetzitten'
enzetteKooimanjarenopeenzachtpitje,toteindelijkhetFinale
M eesterwerker,m etbehulp van G oden G om browicz,uitwas.
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(Toelichting:ofjewi1ofniet-inAmsterdam kom jeelkekleinigheidmetgemakaandeweet.ledereenkletstera1seengek.)Bij
zoietsvraag ik me weleensaf:hoe zién zulke U itgeversdatnu

allemaal?Datjetalenthebtenzo3
.Hoekomenzezogeniaal,en
zo...hoeza1ikhetzeggen...gedùldig?Zoudatietsinzezijn?Iets
watm4'niethebben3
.Hetzijnwerkelijkvangodgegevenmensen,
die véélen véélm eeronze eerbied en sym pathie verdienen.Ze
wachten,zegnu zelf,l/lzeiniem and geloven.tochm aarrustigaf,

jarenen jaren,wiedoetzedatna?Zehébbentoch maarzo'n
instinct,geen honddiemedatuitmijnhoofdpraat.Kooiman
vereertzijnuitgevertenminsteiederedagmeteenbezoek,die
weetwathem toekom t.

Ikzeidus:opdedagdatikEenRomancebejubelde,metsleetse
termenenloftuitingenuitderamsj,traddeKooiman-lobbyin
werking.lk zou hetnietgeloofd hebben a1shetm enietzelfwas
overkomen.
N og dezelfdeavond werd ik,desnachtsom één uur,opgebeld

dooriemanddiezichkennelijkenigszinsmoedhadingedronken,
iemanddiezichmeteendunstemmetjealstlacobvanLennep'
aankondigde,wateennogaliauw introotjewas,aangezienikaan
deJacobvanLennepkadewoon.endiemijvroeghoe;'
:hetnou
bedoeldhad.lk zeg:iW atbedoeld?'Hij:tNou,datstukjeover
Kooiman.'(Hetwoord tstukje'zeerzuinig uitgesproken,met
getuitelippen.)Enzulkgezeikmeer.Daarna,aandeanderekant
vandehoorn,iemanddiezichT.Graftdijknoemde:tHêjongen,
doenou nietzolullig.'En zodoor,en zodoor,een heelstelachter
elkaar,'snachtsom één uur.allemaalaangeschoten,watop zich

zelfaleen ergerlijkezondeis,enmetKooiman giechelendop
deachtergrond.Datlachjevanhem,namelijk,dathaaljeoveral
uit,alishetuitdeschroothoop.
Ik de andere ochtend Kooim an opgebeld,want zo ben ik,

nietwaar,eerlijk,open,nietsopzoutenenzo,ikhadevangelist
moeten worden.

Goed,Kooimandeeltmeeidathijvannietsweet',maarhijweet
melwieopgebeldzoukunnenhebben,enhijnoemtmeiemand
m etde naam van een Italiaanseschoorsteenveger,Boldoniof
Paganini,godm aghetweten,endatwaseenvriendvanhem ,enik

moesthetdatstukspaghettimaarnietkwalijknemen,hijhadhet
goed bedoeld.
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H ier volgteen toelichting voor Ieken:Zoietsis in de tliteraire

wereld'heelnormaal:ik bedoel:dat je ervan uitgaat dat je
vriendendeplichthebbenâ1jouw bijvoeglijke,bijwoordelijkeen
zelfstandigenaamwoordenaanteprijzen,voortsjewerkwoorden
optehemelen,eenzuchtvanverrukkingteslakenbijjedubbele
punten,enmetluidetrom alom jevoegwoordenaantebevelen.
DirkAyeltKooimanistochechtzo'nvrolijkeondeugd,watje
m etdieallem aalnietm eem aakt!nee,ikm oetheusdoorgaanhetin
eenvoudigebewoordingen uitteleggen,wantgeen gewoon m ens

begrijptwaarom aldieschrijvershunheledagvullenmetrondrennen,roddelen,intrigeren,zeuren,zeiken,lullen,enzovoorts,

inplaatsvangewoonteschrijvenentetrekkenvanhetfonds.
Kijk,Kooimanhadeenboekgeschreven,enikeenstukje.Nou
ja,istukje',opzijnminsteenkeerpuntindeNederlandsekritiek,
ofdaaromtrent.InelkgevalbegonKooimanopdâtmomentzijn
vriendinnen,vrienden,collega's,onderhuurders,bovenbazen,
gesprekspartners,kroegm aten en noem m aarop m eteen aan het

ongelooqijkegrenzendeonvermoeibaarheidtemobiliseren,alles
volgenshetChineseprincipe:1smileandkillyou.W antzagje

hem,danwashijzeervriendelijkenglimlachtehijjebemoedigend
toe.M aarjewistdathijnietzourustenvoorhijjejelaatstepoot
haduitgedraaid.Enwaarom ?Om eenstukje!Eenstukjewaarvan
hijnietzekerwistofhetwe1positiefgenoegwas!Alsofhetgeen
mooistukjewas!Udelheid,ijdelheid!
M aarK ooiman wistvan niets,en glim lachte,glimlachte.D irk

metdeijzerensmile.Nadattelefoongesprekmetdeverbijsterde,
inhetmiddernachtelijkuurbijeenhurkendeKooiman-clanbegondeellendepasgoed.Wekenlang,a1sikmaarevenmijnneus
buiten dedeurstak,stapteerwe1eenmenseli
jkexemplaaropme
afdatm evroeg hoe,1 hetnoubedoelde.Ik werd ersubietgek van.
En om dat ik wistdathet overgebracht zou worden naar Dirk
AyeltK ooim an,wantdiekendeiedereen,mom pelde ik nu eens
dit,dan weerdat.W antdiejongeni
sgemeen,maarikbennog
veelgemener.

Nognamâândenkwam jemensentegen,bijdegekstegelegenheden,diejevroegenhoeikhetnoubedoelde.Danwistjedatzemet
Kooimandaarendaargesprokenhadden(mijnspionagedienst
werktvoortreFelijk)ofdatzebijvoorbeeldinderedactievan
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Somagezetenhadden(toelichting:SomawaseeninAmsterdam
verschijnendliterairmagazine,waarvanDirkAyeltKooimaneen
der redacteuren was,en datwerd opgevolgd door De Revisor,

eveneensteAmsterdam).Ja,werkelijknaeeuwen,toeniedereen
K ooim ansboek allang vergeten was,kwam ernog iem and naar
m etoe,diem evroeg hoeenz.Ik raFeldem aarweerwataf,alnaar

gelangdestandvanmijnmuts,enmeteendaaropzagikyhee,datis
RonKaal,zoudatweereenvriendvanKooimanwezen?Ja,het
moesteenvriendzijn,wanthijhadvoordeomslagvanheteerste
num m ervanDe#erflprdekoppengetekendvanH erm ansenVan

hetReve.om aantetonendatditbeslisteenfris,jong,nieuw en
verrassend tiidschriftzougaan worden.
Toen nog iemand,en nog eensiemand.
K ooiman wistvan niets.
Een ware m aë a,een stoetvan kaaim annen,door K ooim an
erop uitgezonden.Een stoetvan welpen !
D ehopm an wistvan niets.

Udelheid!
Angst!

Ikstondzeallenrustigtewoord,aldiemensendieongetwijfeld.êên voorfén,veeltalentvollerwaren dan ik,die een ro1
speelden in of om de letterkunde.fraaie werken van de geest
voortbrachten waar ze vervolgens ook nog heilig in geloofden,

verdomd,echtetalenten,dieinalhunijverom voorDirkwat
terug te doen ook m aar gestuurd waren,en die m e we1 eens

zoudenlatenwetenhoewaardeloosikwasbijhem vergeleken.
M aar ik was toch ook D irks vriend ?W antD irk glim lachte!

ToelichtinglAlsjerustiginjebedligt,ofmeteen krantop
schootzittesoezenopjebalkon,ofmetjekatspeelt:zonderdat
jehetweetkakelen en kakelen zevoortin die tletterkundigç
kringen'.Bezeten van ijdelheid,zelfrechtvaardiging,haaten
driftnaarmacht.Zonderdatikerbijwasdachtenzedepoten
ondermijnstoelwegtezagen,nietwetenddatdievanmassief
koper waren.

O zie:Kooimansglimlach was,alshijmezag,nietwegte
branden,geheelvolgenszijngeliefdeprincipe:verdeelenheers.
Op een avond,zesm aandennahetliterairegebeuren datEen
Romance heette, was ik verzeild geraakt in een soort P-café,
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toevalligdatgenewaarinKooimanzijndagensleet.(Toelichting:
P-cafésheten in Am sterdam etablissem enten,waar de klanten

vorstelijk betalen voorhettotaalontbreken van service.M et
nicotineverf bruin geschilderde m uren,een gam m el schaak-

bord,kapottestoelen,snauwendebarjuFrouwenbeantwoorden
aanhetlevensgevoelvanopeengepaktedrommenjongeAmsterdammers.Voordeprijsvandeconsumpties-f.3,75vooreen
gebarstenkom metsoep-verwachtiemanda1sikeenbehoorlijk
kleedjeop tafel,en deserveerstersdienen op zijn minsteen
schortjetedragen eneenkraakhelderkapjeom heurhoofd te
hebben.De# inP-caféstaatvoorpoen.)Eenmijvaagbekende
jongedame,MiaKletsmeijergeheten,eninhetbezitvaneenstem
die alleen m aar geteeld kan worden door de kruising van een

speenvarkeneneenkapotgespeeldealtviool,vertrouwdemijtoe
dattvriend'Kooimaneenbrochuregeschrevenhad(Bijwie?Ja
alweerbijdie!)ttegenRudyKousbroek',endatzemedaarvan
eigenlijk,alverscheendiebrochuremorgenvroeg,vanDirkniks
vertellen mocht.D irk had alweken lopen rond:uisteren aan

iedereen:tvooralnikstegenKomrijzeggen.'
God,datwasmenutochwerkelijkteveeleer,albegreep ik er
m aarweinigvan.W aarwasdatnu weergoed voor?W arenzedan
wêrkelijk bang voorme?Mijn zieljuichtevangenoegen.Ik

kwijldevan plezier.Kooimanglimlachteindebruingemaakte
verte.Alleszou goed kom en.
H et zou nog weleven duren voordat ik het verhaalvan dit
vrouwelijkeknaleFectdatnaardenaam van MiaKletsmeijer
luisterdebegreep,en inzagdathethierhetmagnum opusvan de
K ooim an-lobby betrof.

Ilatgebeurdetoen Jaco (Jroot,deuitgevervan genoenade
brochure,ineentelefoongesprekmetiemandovermijnistukjes'
voorFr#Nederlanduitschoot,opeendenigrerendewijze,tzoals
ikhem',naarmijnbetrouwbarebronvermeldde,tnognooitover
iemandhadhorentekeergaan'.Grootzag,voegdehijeraantoe,
veellieverdeechtkunstigeworstelstukken,gedegen,zondervan
die :auwe grappen,verticaalen vooralbeknopt van de D irk

Coster,pardon de Menno terBraak derjaren zeventig,ons
intellectueelgeweten,ikbedoelnatuurlijkCarelPeeters.
(Toelichting:JacoGrootenCarelPeeterszijnnogalmetelkaar
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bevriend.Heelvroeger,inhistorischetijden,publiceerdeJaco
GrootzelfsgedichtenineendoorCarelPeetersuitgegeventijdschriftje,Muzageheten,ofMoesa.ofMusa.inelkgevalzoiets.)
Kijk,debedoeling wasdatik metmijn rattigepoten van
Kooimansborelingskeafzou blijven,en gedrieën,Kooiman,
Groot en Peeters, hadden ze afgesproken dat laatstgenoem de
vriend het door m iddengenoem de vriend uitgegeven werk van

eerstgenoemdevriendzoubesprekenin VrijNederland.Noem
dateensnietgeniaal!Eenverfrissendekijk!Sanerendievoddenbaal!

Hetwasineensoverduidelijk,enhaastaandoenlijkvanonbelangrijkheid.Hetwaswelnietbeleefdvanze,maargoed,beleefdheidisookeenonding,hetzatinelkgevalgoedinelkaar.W egm et

diejongen!Zulkenarestukjesaltijd!We hadden hetnetzo
gezellig!

HeeltoepasselijkinditverbandisdatKooimansbrochureniet
overKousbroekgaat,m aarovermachtspositiesin deliteratuur.

OverhetEin'entuit'zijnvanbepaaldeschrijversineenbepaald
milieu.Overbovenliggende en onderliggendepartijen in de
Amsterdamsecoterie.Leeshetzelfmaar.HetisvoortreFelijk.
W antK ooim an kan hetweten.

Eenrol,een/plilg,oëcieel,datishetenigewaardiejongensin
geïnteresseerd zijn,in hettegen elkaaruitspelen van mensen
derhalve.(tDieGraftdijkisweliswaarmijnbestevriend,'hoorik
Kooiman n6g zeggen,tmaara1sje ietslelijksoverhem wi1
schrijven,doehetdan,alsjeblieft!')
Naditlaatste(totnutoe,tenminste)grapjevandierakkers,die
blijkbaarnachtenwakkerliggenvanhuntliterairemachtsverhoudingen',waarkan een m ens allem aalalnietvan wakkerliggen,
beldeikKooim anop,om hem eensernstigteonderhouden,hem

tezeggendathijzondermijookwe1beroemdzouworden,endat
hetnueensuitmoestwezen.(Eenzinlozegedachte,datwistik
ookwel.EenKooimanhoudtnooitop.)
Ikh66rdehem aandeanderekantglimlachen.Hijbezwoerme
datzijnorenklapperdenbijhethorenvanzoveelongein,endat
izijnzielgaafenrein'was.l-lijbeloofdemevoortaanoveralrondte
zullenvertellendatikjuistzijnbestevriendwas.A1sikhetzelfde
tegen iedereen nu ookvan hem wildevertellen?En daarom dus:
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Kooimanismijnbestevriend!!!lkheb nognooitzo'n vriend
gehad!M isschienmagereensééngedichtje,ééntjemaar,vanme
l
knDeSerr'
.
çpr?
.??Datzouiknuz6fijnvinden.Envooreeneerlijke
uitgeverdiekanlezenligtooknogeenpam:etjeklaarvantmaalf
bladzijden.
Bijwie?
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H etjongstedaI
en anderpiepschuim

Groenenboom ofhetjongstedalin onzeliteratuur

DeondertitelvanDea#raak,eentroman'vanl.l.Groenenboom

luidt:Eennederlandsevertelling.D aarmeedoetdeheerG roenenboom afstand van elke aanspraak op allure:'tismaareen neder-

landsevertelling.Entegelijkertijdmaakthijonsinéénoogopslag
weerduidelijkwatnederlandsbetekent,want'tiseenonvolwassen,afgezaagd,zouteloosensentimenteelwerkje.
W ie zich een voorstelling wi1m aken van de m isgeboorte die
hier plaatsvond,houde zich slechts voor ogen dat G roenen-

boomswoorden zowelholalsplatzijn.

Hetverhaaltjeisonbeduidend:hetgaatom mensendieverliefd
zijnofworden,ofnietmeeropelkaarverliefdzijn,ofwieweetooit
nog eensop elkaar verliefd zûllen worden,allesin een Am ster-

damscafédatopalleAmsterdamsecaféslijkt,eninnavenante
lokaliteiten.Een verhaaltjeovermensen dienietsvoelen,niets
weten,nietsbegrijpen,heeft'tenigezin?
Ikdachtvanniet.Alleentrecensenten'zullenzo'nboekjenog
totheteindeuitlezen,uitplichtsbesef,noem hetlieverhonde-

trouw.W el,zozijnrecensentennogergensgoedvoor.
Allebelachelijkheden,foutenenonhandighedendieeenschrijvertentoonkanspreiden,alseenpauw zijnlammestaart,stelt
Groenenboom tentoon.U itdiekeurhaalik ereen:deverbale
diarree.
Enkele citaten.

:(...1datalledingen om hem heen,allevertrouwdedingen,
waarmeehijhadgeleefdennogleefde,diehijhadlerenlielebben,waariegenoegenin stelde,dataldiedingen,aldiedingen

nietsmeervoorstelden,dathijhenmoestverlaten(...)'
tlletwasstilopstraat,zagze.nietsbewoog,behalvedezonaan
dehemel.diehogerenhogersteeg,en warm eren warm erwerd,
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en de schaduwen die met de zon m eebewogen, een eenheid

vormden,samenwaren,onafscheidelijkvanelkaarleken.'
iz'nhoofdbewooghijsnelheenenweer,vanlinksnaarrechts,
vanboven naarbeneden-niemand,niem and tezien.D estraat1ag

erverlatenbij-haastiedereenwasvertrokkenomdathetweerzo
mooiwas,enomdatdekustendebossenvlakbijwaren.'
H onderden van diecitaten kan ik u nog geven,en ikgeefu die,

zoalsu begrijpt,nietomdatzezulketreFendegeografischeen
klimatologischeobservatiesbevattenalsdatdezon,wanneerzij
stijgt,datzelfdesteedshogerenhogergeliefttedoen,endater,
wanneerergeen kustin de buurtis,vaakaardig watkansbestaat
op bos,m aarom u hetopvulkaraktervan hetgeheelte tonen,de
manier waarop uitzichzelfalnietszeggende m ededelingen nog

eenswordengeparafraseerdom indruktemaken,om deschijn
van volheid tegeven,alsdefopbehavan een bakvis.Alsvolgtzou

Groenenboom schrijvenovereenzenuwpeesdieopeensnikhete
dagdedeurachterzichdichtsloeg:tl-lijwasweg,hijwasgegaan,
wanthetwasmooiweer,verschrikkelijkmooiweer,dezonscheen
enhijhadzichdiemorgenonrustiggevoeld,heelonrustig,hijwas
gedurende de hele ochtend nogalongedurig geweest,heelerg

ongedurig,dushijwasmaargegaan,hijwaswegnu,omdathet
zulkmooiweerwas,omdatdezon zoverrukkelijkscheen.'
H et is theewaterliteratuur;een teilvollauw water waar een

boom vaneenkerelmeteenoplawaaivanjewelsteeenpiepklein
theebuiltjedoorheenheeftgejaagd.
Ikstondâlteuitgebreidmisschienbijditgekrasengekrabbelstil,
enhetmoeteropzijngaanlijkenofikhetekolenbleefstapelenop
ietswatin deeersteregelalverbrandde,maarik zou datniet
hebben gedaan a1shiernietietsheelandersin hetgedingwas.

Slechteboekenwordeneraltijdgeschreven,daargaathetnietom,
hetgaaterom ,endannogalssym ptoom ,datdeuitgeverditboek

aankondigde,inzijnadvertenties,alsthêtliterairegebeurenvan
hetjaar'.
H etgaaterm eom datzulkvuilnissteedsweerwordtgelezenen

geprezenzonderweerwerk,enmqteengoedgelovigheiddiejemet
stom heidslaat;hetgaatmeom dezoveelstefaillieteboedelvande
Nederlandse literatuur.D it,nietGroenenboom ,nooptm etot

enkelekanttekeningen.Hetiseen verhaalin mineur.ja,een
treurig verhaal.

DatzulkbakvisgekladderalsDea#raakwordtgeaëcheerdals
tdewerkelijkeliterairesensatievanhetjaar',endatwelaatstleden
zomerzowaarmochten meemaken dateen reclamevliegtuigje
bovenAmsterdam deaandachtvestigdeopdedichtbundelf:Wd
verschrikkelijkvanHansKoetsier,eenproldatjeinexactveertig
secondenteneindehebtgelezen,waarnajeontredderdachterblijft,nietvanpoëtischeaandoeningmaarvandeonaangename
schokdatzejeinminderdaneenminuuthebbengedepouilleerd
vanveertienguldenvijftig,datzijnvandieextremegevallendie
symptomatischzijnvoordehervattescharminkeligheidvanonze
literatuur.InDeajbraakstaatnietswathetbewarenwaardis,
maarjekuntereeh genummerd engesigneerd exemplaarvan
kopen in halieer,m etteen paginavan hetoriginelehandschrift'.

Aanstellerijom theewaterbrandewijntedoenschijnen.
W atvolum e heeft hoeftzich nietop te blazen.En opblazen

schijntdefavoriete,zelfsdeenigebezigheidvanhetNederlandse
papierbederverdom op ditm om ent.
O pgeblazenheid is de zuster van de bloedeloosheid,en getrouwdm et'tsterielgekwekvoor'sm allemoerskontweg,op alle
fronten.Ik geeftoe,hetis een zonderlinge maagschap.

Zien webijvoorbeeld eensnaardejongstverschenenbundel
gedichtenvanJacquesHamelink,Niemandsgedichten.
D iebundeleindigtm etdetekstvan eentoespraak,diegehou-

denwerdvoordeMaatschappijderNederlandseLetterkunde,en
tottitelheeft:<O pwegnaardepoëzie'.Reedsindezetitelzienwe
hetabstracte,zien wede zoekerdiem aar nietkan vinden,de
gekwelde vakidioot.

Datmoeteenexaltisch.theososschavondjezijngeweest,daar
opdeMaatschappij.Hamelinksprakernamelijkoverdepoëzie
die het toneindige nastreeft', die de tverduurzam ing van een

duizeling'is,enhijorakelde:tWatispoëzieandersdankommunikatieindezinvangezamenlijkdeelhebbenaan?watandersdan
relatie,binding tussen ik en nietik,tussen ik en de ander,de
anderen,hetandere,alhetandere,dewereld?'en:tM enmoethet
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gedicht,om hetrechttedoen,zien alsliggendop degol:engtevan
hetgebed'en :il-letgedichtweetnietbeteren nietm eerdan een

mens.Hetisevenmachteloos,hetlijdtmeemetzijntijd,hetlijdt
zelfsmeeineenbijzonderemate,diehetgedichtwanneerdelucht
om in teadem en gingontbreken zou doen afsterven.M aarop dat
m om entzou de m enszelfafsterven.'

Hetisduidelijk,hierspreekteenhogepriester,misschiende
HeerGodzelf,zijhetindegedaantevaneenoudwijf.Wiezulke
jehovagetuigentaalnogkanlezen,zonderonpasselijkteworden,
ikweethetniet.DetijdenvandeGeorgekreisenKrishnamurti
zijn voorbij,hetzijnmaarspreukenvan 'n protserig godje,'n
prutsgodje.Eenhogepriesterbyomnchoicediezijndichterlijke
heilsleernûprobeertteslijten,imponeertalleennogeenkleine
sekte van overrijpe,dwependemeiden en een handjevolverdwaaldekunstam btenaren.H am elinkdenkta1svolgt:A1sikde
poëziem aarheelgroot,m aarheeloneindigmaak,haaropblaastot

berstenstoe,dan lijk ook ik groot,a1svanzelf.Hoe heiliger
depoëzie,hoegrotermijndebiet.Eenschamelewaan,diepoëzie
oplevertwaarin heteigen,naaktelichaam tdom alseen komkomm er slaapwaarts'wordt geblazen.M aar niet zozeer dit soort

poëzieergertje,daargaat'tmeea1smetdewantsenendevlooien,
jlwenteraan,danweldataartsreactionairehogepriesterschap.
Hetvindtmedezijnoorzaakindekleinheidvanonstaalgebied,
datiedereenzichzoopblaast.Metminderdangeniaalkom jeal
nietm eer toe.N eem tu gerusteensde proefop de som alseen

journalistukomtinterviewen:kwaakeenfrasevo1vandeergerniswekkendsteeigendunk,stootdegrofstesuperlatievenom trent
uwe verhevenheid uit,en prom ptstaatdât metvette kapitalen
bovenalleswatuverdermisschiennogaanzinnigsgrzegdm ocht

hebben.Elkeschrijverishiergraaggroot,maarhetliefstishijde
grootste.D itgeldtnietvoorparasieten en epigonen alleen,dit
geldtvoor eenieder.

Zo1asje,nognieteenslanggeleden,hoeGerardReveineen
interview klaagde,telkenswanneerereenandereschrijverter
sprakekwam :M aarikbentochzekerberoemderdanâ#?Enzodra
ermaareennaam viel,hoordejeweer:MaarJ'
:bentochzekermel
gr/ler/-terneergeslagen,deerniswekkend.Hijwasa1seenkind

datzijnzinnietkreeg.Zoietsisdestebeklagenswaardiger,a1sje
toch kuntschrijven.
Ofjehetkuntofniet,jebentermeebehept,metletterkundige
opgeblazenheid.H arry M ulisch verteltin een artikel,dat ver-

scheen in een reeksjedatterechtMarginaalheet,een artikel
waarin hijoverigensprobeerttebewijzen dathijminstenszo
groot.zonietgroterdanGerardvanhetReveis,hoehetz#a
kritiek op laatstgenoem deisgeweestdieheeftbewerkstelligd dat
deboekenvandezeauteurwatkritischerwerdenbeoordeeld.D at

metuitsluitingvanalleanderemogelijkheden:datermensenzijn
die kunnen lezen,datReve's boeken wisen waarachtig veelfut
hebben verloren,dat er misschien ook enkelsprake is van een
iverm inderd eFectdoorherhaling';M ulisch ziet de literatuur

louteralseenmachtsspelmetzichzelfa1smiskendeuitkijkpost.
Hijdenkt,zoblijkt,intermenvanautoriteitenvanverdelingvan
dekoekvanbovenaf.Inzijnangstom doordemandtevallenvalt
M ulischdoordertienmandentegelijk.
Ik hoop m etdeze voorbeelden,naar willekeur uittebreiden,
genoegzaam tehebben aangetoonddathetdeN ederlandseletter-

kundigen,van debutanten totoudjes,ereerderom gaatEde
grootste'tezijndanietsbehoorlijksteschrijvenofzijnberoepa1s
schrijverzovolwaardigmogelijkuitteoefenen.A1siedereenop
iedereenslipzit,kentdeijdelehaatgeeneinde.
Eenanderecom ponentvandekneuterigheid van 'tpennelikkersdom wordtgevorm ddoordeN ederlandsekritiek.Ikhebhethier

nietoverdenuzoinhevigematevigerendeonsmakelijkheiddat
nagenoegiedereenoveriedereenschrijft,maarinm'nnaïeveteit
nogsteedsoverdeiberoepscritici'.Vanoudswordtdeletterkun-

digekritiekbijonsbeoefenddoorschoolmeesters,doorleraren
N ederlands,en datisbepalend geweestvoorhaarbelerendeen
pedantekarakter-Saaiheidbetekendea1svanzelfdiepgang,rede-

lijkheidzellandhaving;vooraldegetergde,gekleineerdeschoolmeesterisgebaatbijdeheiligheidvantzijn'literatuur.Ooknuis
indekritiekdeovermaataanltwrr
/weerhetmeestergerniswekkende.Onzerecensentenlopenovervanredelijkheid,zeverzuipen er bijna in.Kreupelschrijvers,boordevolbegrip, hoehoe- (Bedaar,jongen).
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D eliteratuuris,é1sallekunsten,bedrog,en watzo indrukwekkend de tletterkundige wereld'heet,de literaire kliek,is slechts
eensam enzweringom datbedrogin standtehouden.Dichteriber

Dichter,hetzijn wederom nietalleen deepigonen dieelkaar
bejubelen;iedereeninhettvak'iserbijgebaatdeuitzonderingspositievan DeLiteratuurtehandhaven.'tlséén verrukkelijke
oplichterij,methaareigenmagistraleverkooppraatjes,hetiseen
bordeelvolSirenen,m aarcriticizoudenernietzodapperaanm ee

moetendoen.Zezoudenhunredelijkheidmetwatmeergraagte
moetenvervangendoorliederlijkheid,enwatmeerafstandmoeten doen van hun onzinnige exuberantieaan.begrip.Ze zouden

altqjdbanalermoetenzijn,dichterbijdelezersmoetenstaan,en
nietmeebouwen,m aarslopen,plom pverloren slopen.'tIsnu een

zootjeangstigederivaten,decritici,onderdeParapluvan'tNut
van 'tO nalgemeen.H etmasdetaak van dekritiek m edekunstte

zijn,enzoishetooknu.Hetiseenschande,waarachtig,om met
begrthjegeldteverdienen.
Enerisn6geen bedenkelijkverschijnsel,hetkan nietop:de
literatuurstudenten aan onze universiteiten,diein hun laborato-

riumpositiesteedsluiderzijn gaan beweren datzijweten wat
literatuuril,envpelz#p.zebesturennietalleendeliteratuur,wat
zou betekeneù dathun studie m étde aard van deliteratuurm ee

zouveranderen,nee,zematigenzichaandatzekunnen,jadienen
aan te geven welke richting ide' literatuur za1 inslaan.O nze
literatuurstudenten,evenwel,hebben slechtsallergehoorzaam st
te volgen.M aar om dat ze ditm et de inertie van hun huidige,

deterministischetheorieën nietvermogen,schrijven bijnaalle
literatuurstudenten op hetogenblikhun eigen rom ansenverhalen,om die vervolgens weerzelfte bestuderen.

Velenuitditheerlegervrijgesteldesuikerlordsvandeletterkundeschrijvenookweerhuneigenliterairekritieken,zodatde
cirkelvanbedrogrondis.D atdezesuikerlordsbinnenkortallen

lerarenNederlandszullenzijn,hetmaakt'ternietvrolijkerop...
Zois'terdusmeegesteld:grootheidswaanindeschrijverswereld,grootheidsdrang haast,een collaboratieinderecensenten-

stand,eneenmaëavanletterkundestudentendiebijgebrekaan
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een adem ende,vechtende literatuur de failliete boedelhebben
overgenomen,en hebben om gebouwd totcouveuses vo1pipettenpoëzieen reageerbuisproza.
En de uitgevers inm iddels spugen in hun radeloze positie
debuutna debuutuit,een natte m oesson van vooralgrootse
debuten.

Niemandkomtermeerbij.schijnthet,dieschri
lft;dievernietigend,ondraaglijk,overgeciseleerdofverdorvenschrijft.Wachter,mat,'
Jervandenacht?Hetisofjemeteengigantischetrompet
staatteroepen op depuntvaneen schiereiland.

Gevraagd.schrijversom demachtigentetrappen,om aldegenen diein hungekostumeerdewaanzinoveruw en mijnleven
beschikkendestuipenophetlijftejagen,vierentwintiguurper
dag,schrijversom overaldeschijntedoorzien,vijfentwintiguur
per dag,om rond zich heen te speuren mettwaalfm aaltwaalf

ogen,enom teschrçjven,nietinwartaal,nietmetdeschaar,de
kwastendelijmstok,enooknietmetdeachteraf-geestt
kheid,met
de twec-honden-vechtene m -een-been-en-de-derde-loopt-er-

mee-heen-humordiezogoedkoop,zoongevaarlijkenzoonuitroeibaarNederlandsis,gevraagd(wenend metbitterheid van
ziel):ubedenkthetzelfmaar,alleengeenschrijversdiejevertellingenaanjeneushangen,zoweljetijdverknoeiendalsjeverstand
beledigend,overmeisjesdiedoorozocalvinistische,maarniettemin demonischangehauchtetweedejaarsstudentenineenAmsterdam sbruincaféaan een stoelworden vastgebonden en dan
tH endrik!H endrikdantoch!'oftN ee,H endrik!N eel'beginnen
te schreeuwen.

Demeestegewichtigdoenersvandelaatstejaren,daarisniets
aanen,gelooftumevrij.daarmoetenweaf.
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M eerdan veertig ezels m eteen lier

Hetwasdetijdvandepoëzie-nachten,dedichter-festivalsende
Alr#p/-m anifestaties.Oh.bonteavond op bonteavond.

W atbeweegtnueenoverigensnaargeestenlichaam redelijk
gezond m ensom in hetopenbaar,ten overstaan van een publiek,
iteksten'voorte lezen dieslechtsin hetgunstigstegevalietsweg
hebben vaneengedicht?

(W atbeweegt,heb hetdaareensover,een publiek om bij
voorbeeld een godganse nacht,tegen betaling,te luisteren naar

eenstoetpoëtenuitzelf-proclamatie,een onuitputtelijkereeks
ezelsm eteen lier?G een dichter die zich in diê vraag verdiept.

tlletpaddoordewoestijniseindeloos.')
N een,watbeweegthem ,de van God verkoren D ichter,de
Stem van hetW ereld-Alzélve?Ik kan u dit,uiteigen ervaring

namelijk,haarfijnuitdedoekendoen.
Hem bewéégt,verzeker ik u,zo het een en ander.M aarhet

meestvanalbeweegthem ijdelheidenhetonwrikbarebesefdat
hetvulguszowelhongerta1sdorst,tegelijkertijd,naardekracht
vanzijnboodschap,desteunvanzijnstem,detroostvanzijn
woorden,kortom,naar heelzijn dichterlijke breukband-en
spalkzwachtelwinkel.
M en kon watdatbetreftin hetConcertgebouw,in deN acht

vandePoëzie,aanzijntrekkenkomen;meerdanveertigboodschapperstrokkenvoorbij,e1kmeteenuniekevisieopdewereld
en hetik,of,wanneer hetom Vlamingen ging,op dezielen het

vrouwelijkschaamdeel.jekonjeorennietgeloven.Jewasweer
vooreenjaaroftiengesticht.
Dezelfvergrotingvierdehoogtij,Blaaskakerijwastroef.Waarom,zovraagtu,deschrijvervandezekanttekeningendanookaan
diepoëzienachtimeedeed',terwijlvanhem tochbekendisdathij

rechtbescheidenisenvanzijnœuvregeenhogehoedopheeft?
Dathijslechtsvanmeningisdatzijn gedichtjesgeen onaardig
sguurslaan,watonderhetschrikbewindvanpoletenBernlef,T en

Bergeen Elburg,Clausen Vaandragerook alnauwelijkseen
verdiensteis?
De vraag stellen is hem beantwoorden-zeireeds de dichter

Quasimodo.W#hebbenonsv;'
lplichtsbesefingezetom hetgezicht
van#e/p/zj'
eteredden.Steluvoordathetpubliekdieavond was
afgescheeptm etlouterhetfopbewindvanP.& B.,T .B.& E.,C.&
V.,wathad m en welnietm oeten denken?D atpoëzie alsvanzelf
misgeboortenoplevert?Spontaan?

Kneusjes,zoisbekend,tredenalt#dop,renden deweekna
deze N acht alweer naar Rotterdam om in Poetry International
dezelfde regelsnog eensinternationaalop tezeggen,en a1s nie-

mandzichverderroerthebbenzehetrijkalleen.
DitishetzelfdemechanismewaardoorbijvoorbeelddeVereniging van Letterkundigen aleven spontaan en als vanzelfin

handen isgevallen van geestdrijvers en koektrommelauteurs,
omdatwiewerkenmoetgeentijdheeftvoorstencillenenvergaderen,om datwievan naturem etdegavevanhetwoord begenadigd
isgeenaanlegvoorgekakelheeft.Aldusviélhetzesdegarnituur,
hetgrauw van deengelenbakm eteen reuzeklap in hetbestuur,de
PeterBergers,deD irk Kronen,deM argarethaFergusonnen,de
Sybren Poletten,deW im H azeuën :de lichtste ballon steeg het

hoogst.En...jury's,besturen,commissies:dâtheetstijgen,datis
jeware,alsjezeeënvantijdbezit.Enerwasniemanddiezelfs
m aartrekhaddiehalvegareninhunm assaleValnaarOm hoogte
stuiten.

Menziethet:dewereldvandeliteratuurlijktweersprekendop
dievanhetdagelijksleven-hetisdatleven,alsverhevigdekarikatuur.N iemandindepolitiek,nietwaar,m etenigIQwi1ofkande

machtshongervanhetgeestelijklompenproletariaat,degediplom eerdedom heidstuiten,om datelkeenm etenigIozichverrevan
datsoorttpolitiek'houdt-een vicieuzecirkel.D eresultatenervan
staanm etvlam m endelettersaanhetfrm am entgeschreven,zich
uitstrekkend boven een zee van bloed:I)e slongolen aan de
M acht!
D walen weaf?
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Ja,wedwalenaf.
W e hadden hetoveronze belangeloze inzet,onze zelfopoFering,om zo'n nachtvan hardop voorlezen althansenig cachette
verlenen,en hetpubliek nietvolslagen deindruk tegeven datde

Nederlandsepoëzieopdrijfzandisgebouwd.W ij(naastmijook
anderen,datspreekt;een aangeborenbescheidenheidgebiedtm e

datévenaantestippen)hebbenonsvrijwilligingezetvooronze
m inder bedeelde collega's.Zo vielen ze,dachten we. niet zo

pijnlijkop.Enwatkregenwea1sdankterug?Zemarennietmeer
voordevfcrpfppamegteJ/ééa.
?Zestondener,enwezoudenhet
weten ook!

Maarallegekheidterzijde,zoalsreedsdedichterQuasimodo
zei-persoonlijkwerdikruimschootsbeloond.lkzatdaarwerkelijkheelaardig,opdatpodium,ikkonalleswondermooivolgen,
excathedra.(Citeer,alsjeschrijft,altijdietsuithetLatijn,dat
staatheelprettig.)
H etoninteressantstwaren de dichters,m aar datzeiik a1.D e
een wankeldenaardem icrofoon m etdem oedvan hem die,om dat

hijmoethangen.inelkgevalweetdathijnietza1verzuipen,de
anderstelde zich koketen statig op,a1sde katvan K eizerKarel

zelf,om vervolgenseenzoonbenulligmogelijkextemporeetjede
zaalintepiepen.VaakginghetoverAm sterdam ,maarook a1shet
daarnietover ging.washetnietde moeite waard.
D e prettigste m ensen zaten aan de andere kantvan hetpodium ,hetzog.publiek.Veeldichters.vooraldeOrakelsonderhen,
schrokken ervan datzoietsbestond.M aarhetgedroegzich voor-

beeldig,zejoelden,tierdenenschoptendatheteenaardhad,en
watm e 'tm eestnog Speet van de avond was dathet erniet in
slaagdehetpodium tebestormen om ereigenhandig een paarte

wurgen.M aarhetdeedechtzijnbestom,onvermoeibaar,regieaanwijzingentegeven,dehelenachtdoor,om hetdoektotzakkentebewegen;helaas,geen dichterdiem eewildewerken.(N u

ietsuitmijnvoorlaatstebondel...'iuitmijnbondelHopfaldera
leesik u tenslotte nog voor...'tvervolgensenkele gedichten uit

mijnnognietverschenenbondel,dievanwegezijnfellepolitieke
stellingnameencontesterendetoon dooralleuitgeverijen werd
geweigerd...'&c.&c.

Een derde beloning van zo'n avond isdeonvermijdelijke
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anekdotiek.(Wantjemaaktmatmee.)Ikvertel.Smeuigvooral!
KomtSimon Vinkenoogopmijafenzegt:<Zo,ikhoordatje
vandaagindekrantHarryMulischhebtgepakt?'(DeterminologieisgeheelvoorZijnrekening,ikbendeonschuldzelve,enzou
aan hettpakken'van M ulisch trouwensnietzonderfysiekeweer-

zinenbraakneigingenkunnendenken.)IkkijkHem aanenzwijg.
<En,'zo vervolgtHij,twanneerneem je mijeindelijkeenste
Pakken?'
Stilte.

Ietsvanradeloosheidroertzich in mijn borst,ietsvan diep
mededogenmetdemensheid,inelkgevalvaneenmijmaarzelden
bevangend gevoel.

Ikbegrijphetblijkbaarnietgeheel.
M aar dekoek isnog nietop.

WantnaweerenkeleogenblikkenverbreektHijhetstilzwijgen
en laater resoluutop volgen :iD an kan ik hettenm inste over

twintigjaarinhetboekzettenmetwatdemensenallemaalover
mijhebben gezegd...'
Voilà!(OokwatFransdoethetaltijd goed.)
Diékentzijnplaats!
DeHollandseletteren:jeweetnietofjelachenmoetofhuilen.
Hetâllerbetreurenswaardigste,ofhetâllerbelachelijkste,washet
optredenvandeVijftigers.tZe'bestondenvijfentwintigjaar,en
m6chten nogeenkeer-zowelinhetConcertgebouw a1stijdens
hetdaaropvolgende festivalte Rotterdam .Nagenoeg iedereen
wasze vergeten,en watervan hun werk nietonverteerd was
uitgespuugd sudderde nog voortin de Brabantse en Vlaam se
debuten zondertalvan bovenm ate behaardescholieren,die in

vrijeregelvaldegrammaticaverkrachttenenzichaanoerbeginsel
enm oederkoektegoeddeden,ofindepoëzie-album svangevoeli-

ge,vroeg-grijzeeljarigemeisjes.Elkanderspoorwasuitgewist.
N ogeenm aalm6chtenzeaenookdathebbenwegeweten.H et

washunlaatstekans.Nogeenmaalindeschijnwerper...Zebleken
terechtvergeten.Enmetzebedoelikhendiezichzelfsteevasta1s

<deVijftigers'presenteerden.Ishetiemand opgevallendathet
enkeldeepigonenwaren,detweede-keus-m eelopers,diehierhet
hoogstewoord voerden?N ietLucebert.Cam pert,K ousbroek,
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m aar Polet, Elburg,Roggem an en nog zo de een of andere

grijsaardkwektenenkwaakten,entradenzondermethunogente
knipperenopalswoordvoerdersvan...nee,alsdeVijftigerszelf.
Zededenme(endatwasdemooistebeloningvoordehoeveelheidtijddiejeaanzo'ndeclamatie-onzinverspilt)denkenaanhet
verhaaldatEdith Sitwell,ookzelfweerciterend-schrijven is
stelenvandieven-,inhetvoorwoordbijhaarbondelTheOutcasts
verteldeovernetzo'ngroep beroerdedichters,diezich iaanelkaar
vastklam pten',die zich alscollectiefbreed maakten.Zùlke dich-

ters,zeize,herinnerdenhaaraanMissNellieW allacedie,terwijl
zehaarhoedafzet,debeidearmetierige,wankeleveertjesdiedat
gammelehoedjenogsierensmekendtoeroept:6ForGod'ssake
hold together,boysl'

Dezichzelfeen Vijftigers-insigneopspeldende,zelfrijzende
blufdichters,dekeFertjeszonderêên :uitjevaneigenvinding
(Sybren Poletlasbijvoorbeeld eengedichtvoorwaarvan het
refrein,als ik het m e goed herinner,tot vervelens toe luidde:
tAm sterdam sam bal,loem pia M okum ',in e1k gçvaliets derge-

lijks),julliewordenbedankt!Ennuterugnaarjehok!
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Een m ythologische diarree

Ikzounietprecieskunnenomschrijvenwelkeboodschappenen
banvloeken H abakuk IIde BalkeraliasFoelAosin dedriehon-

derdzestigpagina'svanzijnromanzmikdewereldinstuurt,maar
ikkanmenietaandeindrukonttrekkendatze,opzijnzachtst
gezegd,zeergezondzijn.Aardappels,varkens,bevrorenvoren,
oneindige akkers getuigen van een grote bodem -gehechtheid.

Hetgewonevolk,datdichtbijdeaardestaat,bezitdeessentievan
hetleven.Demensenuitdestedenzijnabject:il-luntaalwasde
taalvanaëches,hunkleren volgden demodesvan destad(met
lichten)en de mensen dachten zelfsalssteden.'Dezielen het
gevoel,zegtD e Balker,daargaathetom ,en tde ratio die hierte
lande alszuilenheilige bivakkeertop e1k willekeurig kruispunt'

balkthijweg.(Gek,dathetmiinu steedsweerwilvoorkomen
alsofjuisthetgevoelendezielhiertelandeopelkwillekeurig
kruispunta1szuilenheiligebivakkeren.)Dedorpskroegcontrade
industrie.D everwarrendevolheid van hetware leven contrahet

belachelijkestrevennaarvolmaaktheidindekunst.
Terugnaardenatuur!luidtdevozefilososevan ditboek,en
voordatdoelwordtinhetoostendeslandseenwereldgecreëerd,
dienietbestaaten ooknooitbestaan heeft:een m ythologievan
boerendochters,notabelen,pittoreskeoudenvan dagenenplattelandsartiesten,ineendecorvankerm issen,boerenhoeves,m aal-

derijen enlandgoederenwaaroverdeboerenwagensstuivenen
razen,razenenstuiven.Zoutlo,Vikingveld,Klotenstad(Hengelo,Boekelo,Enschede)heten deplaatsen desonheils,somber,
zout,herfstig,brandschattendenkierewiet.
De wereld van FoelAos bestaat niet,en daarom wordt ze
opgeroepen,erwordteen com pletem ythologie op stelten gezet,
kunstdus,diedaarnawordtuitgespeeld tegen destad,tegen de
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ibeschaving', tegen de kunst.Foel Aos schermt m et onechte
wapens,ofmetm agische,voorwiedatlieverhoort.Allesisvoor

zijnrekeningindezewereldvanoertypes,oerdriften,allesoer.
Allesheelvitaal,heelkosmisch,heelgezond.Zwijg!Leef!
Geen wonder,dus,datdezeroman alseen bom insloegbij
christenen en m arxisten,de eersten lopend op hun tenen,de
tweede op geitewollen sokken.Lidy van M arissing schreefer-

over,jawel,endeauteur,HabakukIIdeBalker,onderwijzeraan
eenchristelijkeschool,verscheenopdetv,om ineenprogramma
vandexcRvoverrustiekelandweggetjestewandelenenethischrabiate vragen te beantwoorden van W im H azeu,datprototype

van debeter-gesitueerdechristelijkehumanistofmohammedaansevrijmetselaar.HetzitdusmeIgoedmetdeboodschapvan
Habakuk!

Hetsoortmoraalnochhetsoortpubliekisnatuurlijkdoorslaggevendvoorhoejezelfzo'nboekervaart,alzijnzen6gzoalarmerend.Jeprobeertzetijdenshetlezentevergeten.
Watdanopjealomtiseendiarreevanwoorden,eenoverdadige vloed (bekend uitHabakuk IIdeBalkersgedichten)van
expressionistischebijvoeglijkenaamwoorden,vanverfomfaaide,
maaraansprekendeeigennamen,eenbrijvanvergelijkingenen
wildescènes,detaalkortom vanhetkopjeduikelenendehinkstapsprong.Driehonderdzestig bladzijden vruchten,doorDe
Balkergebaard na een druiventroszwangerschap.

iAllesisimmersastatischenalleskrijgtafasie,hetfacievanhet
izl/#:l-etiket-dateenm aal.ka!zegt-,van deraten van de farce:

allesbevriesteenkeeralsAntarktika,'leesjeergens(ergens?op
blz.95),enelders(op blz.I47dus)doetdeschrijverbijnaéên
paginaoverhetbeschrijvenvaniemandshoofd,omdathijaan
woordengeengebrekheeft,nooitergensgebrekaanheeftnatuur-

lijk:tvanachterenbeschouwdeenmonnik,vanvorenweeropeen
antiekeketellapperlijkendofmarskramer,metietsheeloudsin
zijnogenvanverschillendekleurenblauw zoalsluchtnaonweer,
metzijn neusdie,gebroken naeen botsingmeteen dronken
m uur,m ettwee haarspeldbochten naar metstruiken dichtgegroeidetunnelingangenafdaalde,m oestAugustusIIIweliedere

levendeslachtervandepsychLeenlevendraadseltoeschijnen,en

ookiedereloodgieterenboer.Opzijnlinkerprofielwashelemaal
geenstaattemaken.Hetkon van een stratenmakerzijn,van een
frauderendeloodgieter,eenaftandsekoeherderofeenstroperin

ruste;enwatderestbetreft,a1sjeAnijsv66rjehadalsbeeldenaar
opeenromeinsecent,zijnkopinderichtingvanPolenenSiberië
gedraaid,danhadjezoietsalseenkrankjorumekeizer,zoeendie
zijn eigenhoofdstad aansteekt,ofeentjedieeen bottentelling
beveeltinzekergloriejaar;ofeenlegeraanvoerderdiealleveldslagen verliest,zelfszijn laatste en die metzijn krullende zo
prachtig vuurspugende kop op een paalgespiesteindigt.'
W atisnu deindruk die zo'n passagem aakt,en aldiepassages

waarinlandenstilalseendrinkermistdrinken,pfneveluitdrinken m et iauwe geuren van sterven die adem en in en uit de

ribbenkastvandegrond,termijldewezel,debunzingendelepe
steenm arterde herfstvervoeren ?

Mooischrijverij?W oorddronkenheid?Verwarring?lk weet
hetniet,maarterwijlhetin Habakuksgedichten totzekere
eFecten kan leiden (nietmijn favorieten,overigens,diegedichten,wantzodynamisch!zo barok1
.ofjeeen brandslang opendraait),wordthetineenromana1sZmkk we1ergvermoeiend,
ondanks die zee van fraaie zinnen, die oceaan van sfeervolle
wervelingen,die m aalstroom van gedverderrie.

Oneindigisditboek!Hetalfabetlaatdeschrijvernietmetrust.
Driem aalhetzelfdezeggen m etandere woorden ook niet.

Ikhebhet,deeerlijkheidvraagthaartol,metdegrootstemoeite
doorgeworsteld,m eergerend,nietzozeeraandeboodschap,want
FoelAoshoudt van de aardappelen de simpele ziel,ik niet,so

mhat,maaraandetallozemalenwaarophijzichindezeroman
indekttegen mensen diewatop zijnheilsverkondigingaan te
merken zouden kunnen hebben,m aartoch ook we1verwonderd
overronduitprachtige fragmenten.

trregen dietijd zag hijdewonderlijkstedingen.Eensop een
middag,eenpaardagenlater,overkwam hem dit:hijzageenoud
modelkookpot m erk Tiberius in de lucht hangen;het soort

kookpottenwaarantiquairsgrifeentientjevoorbetalenendatje
nogweleenstegenkomtinkippehokken,hieren daar.O nderde
potziedde een vuur.Stoom floot tussen de potrand en het
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onritm isch opspringendedekseldoor,en een akeliggekerm steeg

uitdepotop;bijnaverbeelddeAugustuszich,a1svanroggehalm en op hetogenblik datzedoorgehaktworden doordem aaibak.
D e zon Eikkerde in de haver;de blauwe luchtgolfde tropisch,
Turks,boven de groen en gele vlakte,en daarin stond Augustus

Anijsdieinzekerjaaropdedertiendevandeelfdewasverwekten
naeenverblijfvantienmaandenindewereldzeeaan land was
gespoeldnietvervanwaarhijnustond,eenstalensikkelopzijn
schouder.ZijngezichthaddekleurvanjutedatinIndiawordt
gesneden.Uitdekookpotstakeenhandomhoogenhijkonerop
zwerendathijdestem vanzijngrootvaderhoordevanvaderskant
diehem toeriep,meteenTurksaccent:4
fAugias,hetgajegoed
jongen!Hetishiertamelijkfris!A'
W iezoJcâri/
f/i,hiischriivevoort.Hoeslaapvermekkenddooroverdaad hetboek ook is,doorafen toe terugkerende uitschietersin
de woordenkolk van ordeloze gebeurtenissen is heteen roman

gewordenvaneen,zoalsdatheet,igeboren'verteller.Zmçjkiseen
dynam isch,vitaal,revolutionair,rein,overdonderend boek.N ou

ja,ikhou nietvandynamische,vitale,revolutionaire,reineen
overdonderendeboeken.
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K unstis een bandenwipper

Ik m oet ietsbekennen.Ik heb een roman geschreven.Toen ik

vijftienwas.Ikwaseenechtewijsneus,toen.Ikmistwaterinde
wereld te koop was.Ik zatvo1kalenderspreuken.
Hetwas 'n navenante rom an.G rote woorden voor kleine
gedachten.Ronkerigdikdoenvanjec'estIavie.K ruiwagensmet
platitudes.Spoorwegwagonsm etpretenties.Afen toe kwam er
een regelin voordieop 'teerstegezichtspitsen aardigleek,m aar

tochooknietaltelangstandhield.Alsje'm eenpaarkeerzou
overlezen,dan zou hijzo helderalsmodderlijken.Demensis
eenzaam.Hetwondervan delente.Zeeënvan tranen,wantje
sctieveGeliefdenam deBenen.A1sjebetraptwerdopdediefstal
vanweligtierendooft:naardepsychiater.Alsjebetraptwerdop
dediefstalvaneenkwartje:zelfmoord.Hetwaseensentimentele
roman.H et was een rom an m et een kunstmatig wereldbeeld,

waarinaltegemakkelijkdegevolgenvoordeoorzakenwerden
aangezien,en hetservetvoorhettafellaken.
H etgekkeisnu,ik kom dierom an steedsweertegen.En de

laatstejaren,lijkthetwel,vakerdanooit.OokderomansTmee
dagen Wolkenbak,enzovoorten Koekjes,> dezonvanRoeland
Kerbosch komen m e bekend voor.Ik heb zezelfgeschreven.

Toenikvijftienwas.
Dewijsneus,diedewereldmetklinkendedefnitiesonderde
knieheeft,isookin dezerom ansaan hetwoord.D eproblemen

kunnenhem nietgrootgenoegzijn.
Luister eenshoe Kerbosch voornietsterugdeinst.
tl-longerishetlangzaam slopen van een lichaam ,celvoorcel,

eenlevenlangvanpijn.'
tK unstzelf is gereedschap.K unstiseen bandenwipper,het

haaltdebinnenbandtevoorschijn.Kunstiseenknijpkatdiehet
leven verlicht.'
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iverliefdheidwordtgeensleur,maartoch...lewenteraan.De
komendeengaandevriend.lehoudtvan'm zolanga1s'tduurt.le
weetdateraltijdweereenvolgendeis.Eendoorgaandproces,tot
dedood erop volgt.Perpetuum mobilevan de m ensheid.D atis
lielebben,ongeveer.'
tsecondendieelk,stukvoorstuka1sgaverondedruppelsin een
gewichtloze ruim te zweefden,en dan,zonder opdracht, verdam pten totverleden.'

Honger.kunst,liefde.tijd,Kerbosch wast'tvarkentjewel.
Grotewoorden,kleinegedachten.Enookhetverhaalzelf:grote

emoties,kleinemensen.Alseriemand huilt,begrijp jenooit
waarom ,a1seriemand kwaad wegloopt,kom thetalseen volsla-

genverrassingbijjeaan.Dereactieszijnreusachtig,deaanleiding
ism iniem .

Jeleesteen hoogstbeuzelachtiggesprek,maaruitdemanier
waaropdesprekersreagerenblijktdaterietshéêldiepzinnigsis
geschied.'tlsjeblijkbaarontgaan.Ereindigt(inWolkenbak,enz.)
iemandinhetgekkenhuis,zonderdatjeookmaarévenindegaten
had datdiepersoon aan hetgek-worden was.Jevolgdezo'n
persooninalz'ngedachten.endandenkje:Hoenu3
.Zitikineens
in een anderboek?Vanwaar datdram a?H etis'n M edea in de
poppenkast,'n Electraonderdem arionetten van deautom atiek.
D eheerW olkenbakdiezo zondercrescendo,zo geheelzonder
plastisch verm ogen in K erbosch'eerste rom an gek isgeworden,

figureertookinzijntweede.Alseentoevalligevoorbijganger.lets
a1sHitchcockinzijneigenslms.nietwaar.Kerboschlaathem,bij
wijzevangrap,opnieuwoptreden.Jebegrijptdetgrap'alleena1s
jezijneersteromankent.Enwiekentzijneersteroman?Hetis
dusnietsandersdan 'n matelooskoketteren.

KoketterendoetdevijftienjarigeKerboschgraag.InKoekjesin
dezonwordtvandebeideprotagonisten,debroedersH addeen
Bink,steeds weer gesuggereerd datniet een zekere M aurice

Staertbeen(bijKerboschhetendemensenookWaterslag,Klunderstoom,Brukkelaar)hunvaderis,maareenteBaarnvertoevendkoninklijkpersoon,zonderdatdiensnaam éênkeerwordt
genoemd.Hetgaatzelfszoverdatdeze(duszoéchtactuele)
romanoverdebeidebroertjesvanprinsesBeatrixin'nwikkelis
gestokenwaaropstaat:Een:pp,'
a:/##boek.
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Ditsuggererengebeurtbijvoortduringz6ondeugend,datKerboschhiermeez'nkleinburgerlijkheidof,om inonzegedachtengangteblijven,z'npuberteitbewijst.
W ant'tverdereverhaalisallerm instsuggestief,hetgaatnogal
van rechtop en neer.Deoudstebroerwilvolgaarnenaarbed met

z'nmoeder,maarwordtdoorhaarafgewezen.Daarnaloopthij
nogeenextrablauwtjebijeenvriendin,diehijdantoevoegt:iJe
lijktm'nmoederwel.'Devriendininterpreteertzijntoevoeging,
begrijpelijkgenoeg,verkeerd,enoverdezemisinterpretatiezithij
danweertenzeersteindeput,maargelukkig1
.dejongstebroer
m ag we1naarbed m etz'n m oeder.

Diejongstebroerverteltnu deoudstedathijwê1metz'n
moedertvandekrukisgeweest',om eenbijuitstekerotische
uitdrukking van Roeland K erbosch te gebruiken, m aar eerst

nadatdeoudstedejongstevan zijn misluktetoenaderingheeft
verhaald.Nuja,'tiszô'nklapvoordeoudstebroer,datlaatzich
denken.

Aangezien degevolgen bijKerboschaltijdaanzienlijkkosmischerzijn,wereldomspannender,dandeoorzaakooitdeedverm oeden,m oethierop z'n m insteenm oord op volgen.Op ditpunt

vanhetverhaalbeland,jehebtdannogruim veertigbladzijden
voorje,vertellenjeeksterogenjealonomwondendatderoman
m etop z'n m insteen moord zaleindigen.En hetkom tdan ook
precieszo uit.
O verB.van LippeBiesterfeld doetK .kies,m aarincest,daar

draaithijdusz'nhandnietvoorom.M oederBernadettemijmert:
tllaargedragwashéélonzedig.Zeglim lachte.Incestheettedat.

M aarhetwasdezelfdeheerlijkebeleving,hoor!Alshetstrafbaar
wasdanm oestersneleenactiegroepkom en:M oedersdoenhun

bestvoorincest!M eteenvrolijkgebaarwiptezederichtingaanwijzerom ensloegdegrotewegaf.'
DezelfdeBernadetteheeftn6gzo'ntypischeK erbosch-defini-

tie(vooruitdanmaar!nogeentje!alstoetjedan!)inpetto,ditmaal
van Moederli
jkeplicht:iWatisdat,moederlijkeplicht?Lariekoek,na de moederkoek.'
'tIswazig,proselloos,ikm oetmevanlangerecitatenonthouden,
ze zouden a1sslaappillen werken.
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HetiseenspeciaaltaaltjedatKerboschhanteert,detaalwaarin
mensennogmetLieveenM k'
n/;
'
efwordenaangesproken,detaal
vanindepolitiekepartij5'66verdwaaldedomineeszoonsdieook
zomooiopdebanjospelen.Hetmannelijkegeslachtsdeelheetin
Kerbosch'boekenonveranderlijkpiemel.
Ik zou zeggen:wie een luleqn piemelnoemt heeftzichzelf

buitenspelgezet.W at-ieookdoet,hijza1allespiemelt
kdoen.
A1hetsexuelegaatbijKerbosch 'n beetjeraar.Hijisniet
bepaald erotisch alshijdeerotischeweg bewandelt.Alsmaar
zwellen en slinken depiemels,waarbijdetijdspannevan het
zwellenduidelijkfavorietisenteenlekkergevoel'heet,albegrijp
jenooitwaarom.De voornaamste bezigheid,hetdominante
denkwerkvanzijnprotagonisten betrefthetglurenin damesbloesjesen hetmijmerenoverdevolgendejuFrouw inwiede
kleurlozepiem elza1worden gdnsereerd.

Kerboschprobeertzoeenvoudigmogelijkteschrijven,ineen
3orrrgl-stijlvan kortezinnen.Ookhierpast'tweernietbij
elkaar:destijlpastnietbijde pretenties.Wanterisook 'n
pretentieuze eenvoud.
H et is verder de eenvoud van clichés,de sentimentaliteit:

il-ladde zwierfaljarenlang als een foto-negatiefvan de ene
donkerekamernaardeandere,zonderenigehoopop een herkenbare afdruk',en EE1k woord,in welke taaldan ook,wasaleen
uitgeblustezwakke zuchtv66rhetgesproken werd.Bernadette's
gedachten kenden geen vertaling m eer.'

Datrammelt.Hetrammeltoveral.Jezietjezelfweerteruga1s
vijftienjarige.En'tispijnlijk.ledikkewereldwijsheidbungeltals
eenwaterhoofdopjedunneervaringen.
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ELnenalredellkheid

D e dubbelzinnige treurnisvan D en U yl

M eteenalop deeerstepagina'svan heteersteverhaaluitBob den

UylsnieuweverhalenbundelGodsmegenz#rduisterenzelden
aangenaam lezen we voorBob den Uylzeer typerende stellingen:talleslooptverkeerd afom dateengoedea:oopnietbestaat.
Een goede aPoop van watdan ook iseen verzinsel,een fantasie,
een wensdroom ; verzonnen, gefantaseerd en gewensdroom d
doormensen diewatzekerheid in hetleven willen roepen.Ge-

volgtrekking:alleslooptafzoalshetbehoort,endatnoemenwij
dan een slechte alloop,ons daarm ee zekerheid verschaFend dat

eengoedea:oopweldegelijkbestaat.Maarmochterschijnbaar
ietseensgoeda:open,isditslechtstijdelijk.'
Enevenlaterlaathijdaaropvolgen:iEenwaarschuwing:indit
verhaalgebeurtniets.Inderdaad,eindelijkeen verhaalwaarin
nietsgebeurt.Danku.Jarenlangbenikgebuktgegaanonderde
heersendem ening daterin een verhaal,vertelling ofverslagiets

wezenlijksdienttegebeuren.Opnietnaderteomschrijvenwijze
ism egeopenbaarddatditeenm isvattingis.Ergebeurtalgenoeg.

Duseigenlijkookweerniets.'
IneennotedopzienweindezestellingendetechniekvanBob
denU yl;wanthetisnietalleeneenhouding,hetisookeentech-

niekwaarmeehijinstaatissomsknappeverhalenteschrijven.
Een angstwekkend optimisme bestaatbijhem niet,hijkent
geen bloedstollende pro'sen contra's,oflouterzwarten wit:

nietsdeugt,nietsisvanwezenlijkbelang,dusallesismooimeegenom en.

Jehoorthetdelaatstejarenvaak,onderstudenten.datBobden
Uylzo'n goed schrijveris,hetiseen mode.(Meestalgaatdat
gepaardmetdeopmerkingtdathijnogaleensonderschatwordt.'
Eensoortpedanteriedieinhoudtdatdezegsm anzicheenuitver-
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korenewaant,een literairpeillood datallang goeiegrond gevoeld

heeft.Van zo'n onderschattingnuhebiknooitietsgemerkt.)Ik
moeteerlijkzeggen,dezesverhalenuitGodsmegenzi/aduisteren
zeldenaangenaam zijnhelderenzeeraangenaam,enikzou,heel
persoonlijk uiteraard, zonder wetenschappelijke maatstaven
(maatstaven diede-literaire-wetenschap ook nooitza1uitvinden,anderszatenzeerzonderbrood)debeideverhalenoverde
m ildetreurnisvan hetreizen,tlletrechtzetten van een m isvat-

ting',waarindeschrijvereenEetswi1latenreparereninKeulen,
entDonkerSpanje',waarinonseenenandermeegedeeldwordt
overbus-,trein-en taxim anieren op hetlberische schiereiland,

willenbestempelena1sdeaardigstedieinlangverschenenzijn.
Eindelijkeenschriiverook,zonderaldeopgeblazenEaptekstenpoehadieerhierzobijhoort.Hetklinktwatserieus,maarjemordt
ook ingetogen van D en U ylsverhalen.

Entrouwens,nogéénkeerdr.Rittersboekenpraatjeis66kniet
weg.

Eennadeelvanhetschrijvenoverboeken(erzijnmeer,veel
m eer nadelen, en ik beklaag m e er niet over,integendeel,ze

stemmen mejuistvrolijk)isdatjeop den duurbeschaafde
uitdrukkingenvanwaarderingtekortkomt.(Fenscum suishebben,nimmerdelezerindachtig,demarktverpest.)Superlatieven,ja,diezijnerin'tHollandsgenoeg,datgodverknochtetaaltje
is êén en alsuperlatief,m aar gewone woorden,bedoelik,niet

pathetisch,échtgemeend,woordenwaarmeejedeeeneiigetweelingbroerzouwillencondolerenvaneensterfgevaldatjeoprecht
na aan het hart lag,die houden niet over-woorden die som s

passenbijhetwerkvanBobdenUyl.
DenUy1manipuleertgrotegevoelensuiterstzorgvuldig,hij
thoudtzeeronder'.Datzienweineenfraaiepassage,wanneerhij
'savondsdeD om van K eulen passeert,<zekergeen vreugdevol

bouwwerk'.Hijvervolgtdan:iLangvergetenangstgevoelensen
ruimtevrezenbrakenopgewektin mijlos-eindelijkweerwerk
aan de winkel.H oewelop zich zelf een onprettige ervaring

(eufemismevoorgruwelijkeellende),wasiktochtevredendatik
ze nog bleek te hebben;ik begroette ze alsoude,in lang niet
geziene vrienden.D oordezeslim me houding,die zenietver-

wachthadden,en ook doorzorgvuldig te vermijden naarde
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kathedraaltekijken,zaktenzeweerteleurgesteldweg.Diehadik
m ooite pakken gehad.'
Ik neem a1svanzelfsprekend aan datu doorzulke passageshet
werkzelfzultlezen.Vreugde,getem perddoorneerslachtigheid.

za1uw deelworden.Uziggeouwehoer,smaakvolopgedist,ook.
Een hoogstprikkelend gevoelvan desoriëntatie.En een bedrieg-

lijkeeenvoud,diegoddankdepaarmensenafza1stotendie6p
gedruktpzpieçtfaceàface,geworstelwillenzien.Energebeurtbij
DenUylgenoeg,ookalgebeurterniets(dezedubbelzinnigheid
maaktbijhem despanninguit):gekkenendronkaards,dubbele
moorden,motorraces!Veelde laatstetijd alsiprachtboeken'
geaëcheerdewerkenkunnenhiervoorgevoeglijkdevlagstrijken.
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W raak m eteen bom duiten

D e roman Zonder dollen van H ans Vervoort is op het eerste
gezichteen zegen vooriem and die erwatoverzeggen moet:een
dunneroman,ook weerniettê schrielen arm etierig,m aarzéker

nietfors,enfin,jehebthem uitindetreinvanAmsterdam naar
Utrecht,wanneertijdensdiereisnietlangerdanêénkwartierde
overwegversperdwordtdooreenlehova-getuigemetdekolderin
de kop,een rom an van de toekom stdus.

Hetismoeilijkiechteromans'teschrijvenalsVaderlandenEer
geenro1meerspelen.wanneerjedundoeknochdegenaansprakelijk kuntstellen voorpe verdrietigheden die mensen elkaar
aandoen,voordespanningen van een verhaal.Trotsen Vooroor-

deel,SchuldenBoetezijndevoorwaardenvandeklassieke.grote
roman.HetishetHogereofhetInnerlijkdatalseenwaredrkf
'veer
vandemensfungerenmoet,wanneerjehem enkelehonderden
bladzijden geloofwaardigwiltmaken;vandaardathetonzin is
wanneerjehoortklagenidatdeechteromansnietmeergeschrevenworden'.Natuurlijkwordenzenietmeergeschreven.
W ant het hogere ligt op de schroothoop,goddank, en het

innerlijkisookaloveraltekoop.
Vervoortnu iserin geslaagd zijn roman een heusklassiek
aanzientegeven:dehoofdfguurwordtbijhem gedrevendoor
Wraak,hijzoektVergeldingvoorhetleed dateen overleden
vriendinvanhem isaangedaan.Antiquarischegedachtenwereld!

Ent6chderedendatheteenredelijkspannendboekisgeworden,
m eteen verhaaldat goed in elkaar zit.D e oudtestam entische

TruukderWrakewérkt.Modernerzijnhetontbrekenvanveel
nevenhandelingen,devoortdurenderelativering,hetm ilieu en,
ik zeiheta1,de geringe om vang.

Dewraaknemingvandeik-hguurismogelijkdooreenbrutale
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premisse:hijispuissantrijk.Dooreenerfenis.Datgeldspeelt
een voornamerol,zoalswedadelijkzullen zien.
Genoemdehoofdpersoondan(uitzïjpgemijmerengesprekken
komenwehetverhaalteweten,erisgeenAlziendOogaanwezig)
is,nageruimetijdvanreizenentrekken,onverwachtopgedoken
op een marktonderzoekerscongresi
n Budapest,waarook zijn
compagnon alvertoeft,diein zijnreis-periodehetwerkalleen
opgeknaptheeft:deiklummeldewatrondomdathijonderstebovenwasvandedoodvaneenmeisjevanwiehijhield,Eefie.
DooreenkortetyperingslechtskomtEelie,zoalsalleNgurenin
ditboek,altotleven:iEejehad kraakheldereoortjesaanhaar
hoofd en een hongeriggezichtdataltijd rechtop despreker
gerichtwas.Zelasjedewoordenvandelippenena1shetleukwas
dan lachtezeverheugdm eteen bredemond.Afentoeontsnapten
haarogen even naarlinksofrechts,om een kennistesignaleren,

wantEejehieldvaneensmakkennissen.Donkereogen,donker
haar.Eenintensemeid,konjewelzeggen.'
Bcknopterkan hetalnict.Eeje blijkteen fobie te hebben
(pleinvrees)engaateropzekermomentvanàoor(nouja,vandoor)metJackdeGraaf,ookiemanduithetmarktonderzoeken
ookmeteenfobie(maarwelke?),diehaaropzijneigendrastische
m anieraanpakt.
H oe,zeg ik niet,wantik ben nietingehuurd om u cadeau het
verhaalvoortekauwen,maarhetheeftietswegvan deZiektevan
de grascusH eyboer.Een vorm van sadism eisD e Graaf,om het
voorzichtig uitte drukken,nietvreem d.
D ieD eG raaf,daarheeftVervoortookm aarenkelewoorden

voornodig:tGladgeschoren,frisenjeugdig,vlotspringerighaar,
hetneejevan BobbyKennedy.'Deheleschertsvertoningvan
m arktonderzoek-en reclam eheren kom tkomisch totleven.Van
Budapesthoren we weinig,althansnietsvan de bezienswaardighedenaldaar:een gdsoleerdewereld dieslechtsdientalsdecor
van een wraakoefening.W antde hoofdpersoon kwam naar het

congresom zichtewrekenopDeGraaf,diehijverantwoordelijk
steltvoordezelfmoordvandedroevige,ziekeEeje.Hijheefter
trekinhem tevernederen,kapottekrijgen.
D atverlooptnietonaardig.De maniakaledoelgerichtheid van

dewraaknemervormteen vreemdcontrastmetzijnlaconieke
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maniervandenken,doenenpraten.M aardoorzijnEnanciënkan
hijzicheengeintjeveroorloven,zonderonmiddellijkverteerdte
wordendooreenbroeierige,pathologischevergeldingsdrang.Hij
blijkialinNederland allerleihuizen voordeneusvanJackde
Graaftehebbenweggekocht(vierstuks),heefteentonuitgegeven om papieren tebemachtigen zodatDeGraafzijn mededirecteur nietlanger kan chanteren,en,a1s definitieve D eus ex

machina,biedthijdiemede-directeuranderhalfmiljoenvoorhun
bedrijfom DeGraaftewippenofalthansdebaasoverhem te
kunnenspelen.Somsdenkje,s1adiejongentocheenbloedneus,
en geefhetgeld den Hongerenden,m aarnee,daarvaltnietmeete
Spotten.

JackdeGraafkrijgtopzijnsnuit,alkostdieklapeenslordige
duit.Enhetdoetjealslezergoed,omdatVervoorteringeslaagdis
hetneejevanKennedyalsvrijweerzinwekkendvoortestellenen
devroegereverhoudingvandehoofdpersoonmetEejealsteer,
ontroerend.DeGraafkrijgteenbenauwdogenblikaanheteind,
wanneermenerookachterisgekomenwatzijnfobiepreciesis...
Een benauwd ogenblik,m aarook voorde resthelem aalnaarde
bliksem ;nee,Zonderdollen ism etrechtwathier geldt.

U ziet,eenkeuraanonwaarschijnlijkheden(miljoenen,deeer)
uiteenongetwijfeldaan derealiteitontleendverhaal,andersstak
hetwelwatwaarschijnlijkerinelkaar.DeWraakdoodt,gesteund
door hetKapitaal,het Kmaad datzich aan de Onschuld âee#
.

vergrepen.M aarhettalentvan Vervoortom ,wars van hysterie

alsmedelulkoekloos,eëciëntteschriiven redtveel.
Neem bijvoorbeelduithetslot,a1sallesvoorbijis:iIkzataleen
tijdjevoorhetraam tekijkennaardeDonau.Hetcongresliepop
zijn eind,ikhadgeen enkelelezingbijgewoond en waserin
geslaagdom eenm inimum aanm ensentespreken.D esondanks,
M issionCom pleted,m aarikvoeldemenietbevredigd.Engisdat,

uitdeboekjesweetjedatditsoortgebeurtenissen altijd een
onbevredigendgevoelachterlaaten hetkloptnogook.lkwistniet
wattedoen.Buiten washetsom berweer,hetregendezelfseen

beetje.
Ikhad hetportretvanEejeuitdekoflkrgehaald,maarhet
sprakmenietaan.Eejewasdood,aleenheletijd.Nietsaante
doen.Ik keek naarhaar,ze stond te lachen,speels> etde borst

vooruitterwijlzenaarbenedenindecamerakeek.
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AArmeEefie,l
hzeiik,maarzebleefvrolijkteruglachen.'
Datzijndezinnenvaniemanddieweethoehetmoet.Destemeer
verbaasde m e dan ook een zin in het colofon, die zegt:Ellet
m anuscriptwerd gelezen en van comm entaar voorzien door
HennieBrak,W im vanEyle,RuditerH aar,PetervanH eerden,

Arend-lanHeermavanVoss,M ajaIndorf,GuusLuijters,YolandeNusselder.Wim Noordhoek,RogierProper,AnjoSchreuder,MensjevanderSteen,BepVahl,BoukeWalstra,Emilevan
W esterhoven.'
W atietsràarsnu.D atisbeslisteen zwakkezin,diein een boek
alsditnietpast.D em eestpretentieuzezin van hetboek.Behalve

alskijkjeindekennissenkringvanVervoortwordikernietwijzer
van,enhijverschafterslechtsvoermeeaan deliteratoren in
Helmond,NijmegenofVandercraayenhoevediet6chaldenken
dathetinhetW estendeslandsééncoterieisendatdaaraltijd
weereenzelfdegroepjeeensoortsamenzweringinstandhoudt
tegen hûn grote talent.N ee,dat denken die m ensen !Echt!A1
diedwergcactussen gaan ervan uitdatzeiedereadelaarofnachtegaaldienen terug tebrengen tothun eigen m estkever-proportie,
en wiegroterisdan een m estkever.weg m ethem !W ielezen kan,

wegmethem !W iezijnmondopendoet,danstenspringt,niet
alleen de polka,maarook nog de Schotse drie,de rum baén de
sam ba,aan depaalerm ee!
Degrotestad,broeinestvan literairem aë a's,wegerm ee!Aan

J.l.WesselodePrijsderNederlandseLetteren1
.DeP.C.HooftprijsvoorW im Hazeu!TonLuitingeindelijkeensdezuurverdiendeReinaPrinsenGeerligsprijs1
.
Eriseensam enzweringdied'rlui'sœuvreverloochent...Een

twereldje'datnietverderreiktdandestad...Ophetterrasvan
Américain wachtGeertLubberhuizen iederem orgen meteen
grotestapelcontractenop iederetoevalligepassantmeteen nietal

teaapachtiggezicht,terwijluitdeverteRinusFerdinandusse,
dooreen vensterraam vanD eKring,hoerigoehoeroepttegen een

mooiemeiddieoplijnIstaattewachten,omdatzeeruitzietofze,
vanwegededrieopeenrijtjeinhaarpantygestokenballpoints,
weleensietszuursoverliteratuurinhetalgem een en hâârgoeiein

hetbijzonderzoukunnenschrijven...
I78

Aan zulkeindianenverhalen geeftVervoortvoedseldoorvoor
te stellen alsofze methun zestienen Zonderdollen hebben ge-

schreven.Hijhoeftzichachterniemandteverschuilen.Hijiseen
goedobserveerder,eendraaglijkverteller,enstoptaldeliteraire
dwergcactussen,dievannijdbijkanseenbreukoplopende,impotentepseudo-en echteVlamingen z6 welin zijn binnenzak,
zonderdesteun van Hennie,W im,Rudi,Peter,Arend-lan,
Maja,Guus,Yolande.nogmaalsWim,Rogier,Anjo,Mensje,
Bep,Boukeen Emile.
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M etblijdschap geven wijkennis

Eenmensmoettederzijnvooreeneerstgeborene.Enzozijnwij
ooktedervoorMaartjeLuccioni.Ofliever:nietvoorMaartje
Luccionizijnwijteder,wantwijkennenM aartjeLuccioniniet,
nochwensenwijM aartjeLuccioninuofteenigertijdtekennen,
maarwelzijnwijtedervoorMaartjeLuccioni'seerstelinge.
DieeerstelingevanM aartjeLuccioniheet:WienugeenAZ/J'
J
heeft.
D at is een regel uit een vers van Rainer M aria Rilke dat

iedereen kent,ofliever,hetiseen halveregel.D ezeRilkeschreef

veelmoois,ensprakveeldamesaan,ikbedoelnietdathijdames
aansprak,datdeedhijookwel,néê,ikbedoelhijsprakzeâân,hij
gréépze,geestelijk,ennuookdusM aartjeLuccioni.
Erkomen in W ienugeen âVC'
Jheep meerl
iterairecitatenvoor;
.

ook destructuurervan isontleend,van een gecom poneerdedege-

lijkheiddiebijeengoedetraditieaansluit.
EenHollandsmeisje,leanette,isgetrouwdmeteenFransman,
Jacques,endoormiddelvanbrieven,telefoongesprekkenmaar
vooralmonologenkrijgenwestukjebijbeetjeeenoverzichtvande
helefam ilie,deFransekant,metondermeerG randm èreen de
fam ifliedokter,de Nederlandse kant,metvader,moeder,broers
en zusters.

Eentotaaloverzicht,dankzijmonologenenfragmentendiede
relaties,de problem en en de levensopvattingen van de onderscheiden personen weergeven.E1k een wereld op zich:beslist

aangrijpendishetverhaalvanGrandmère,vanwiewe,uitandere
bron,te weten kom en datzezelfm oord pleegde:haarhuislietze

naaanJeanetteenJacquesenhunzoontjeAlain,diedaardoor,
métdathuis,zo'nbeetjedespilvanhetverhaalworden,nolens
volens,alkomen webijvoorbeeld meeraan deweetoverde
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moedervanJeanette,kunstnijverennerveus,enhaarvader,die
blijkbaarvaneengeestelijkeinzinkingherstellendeis.
Waaroversprekenzij?Teveel,ben ikbang,overzwangerschap,de beroem de,veelbesproken m an-vrouw-relatie,baby's,
bevallingen,m enstruatie,deoervrouw,vruchtwateren moeder-

koek.Datzijngeregeld terugkerendethema's.Doorderoman
W ie nu geen huis ier/i zweeft als het ware de geest van de
.

vruchtbaarheid.Opoe geeftdochterraad,vrouw denktna over
m an.broersm onoloogspeeltzich afnaasthetnaaktelichaam van
vriendin.

Ditlaatsteblijftaltijdeentechnischprobleembijeendergelijke
romanconstructiem eteen m onologueintérieur:ik bedoel,wan-

neerjeiemandsverhaalindeik-vorm enindetegenwoordigetijd
leest,terwijldieiemandzijnhoofdtochduidelijkbijietsanders
heeft.

Jekuntjebijvoorbeeldbij:7ekuntjenietvoorstellen hoe
lekkerhetis,daarbinnenbijjou.Dâtisnoubloedheet.Enheerlijk
nauw.Netvoorjeklaarkomt,lijkthetsomsnognauwerteworden,
isdatwaar?Laateenskijken...Ja,waarachtig,declitorisiseen
echtpenis-rudimentje,verdomd,een poppepikkie!'nauwelijks
voorstellen datbroer een vulpen vasthoudt,om datnietalleen

zijnhoofd,maarookzijnhandenduidelijkelderszijn.Zoietszou
voormijngevoelgeenmonoloog.maareengesprekofcitaatmoeten zijn,indeverleden tijdmoeten staan,erzoueen verteller
ingevoerdmoetenworden,ofietsanders.M aarditterzijde:het
lijktmemeergeschiktvooreenSymposium overhetEchecvan
de Romanliteratuurdan om erM aartje Luccionimee lastig
tevallen,voorwiewijtederwaren.
ledereen die een watintelligenter rom an wi1lezen over het

eeuwigvrouwelijke,eenwatouderwetseromanmisschien,maar
daardoorookfantasierijker,verwijzenwenaarM aartjeLuccioni.
Datteeuwigvrouwelijke'isvanzelfsprekendonzin,zijheefthet
niet over tde'vrouw of man,m aar over enkele zeer speciûeke
gevallen,die de meestuiteenlopende aspecten vertegenwoordi-

gen,vandeoudeheksmethaarmiddeltjes,bijgeloofenzuinigheidtotdejonge,zichlichamelijkovergastarbeidersontfermende,revolutionaire heilsagente.W e1ligter een accent op de

duistere,samenzweerderige,ongrijpbareentochzoaardse,zeer
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aardsekrochten van devrouwenziel,ondankshettegenwichtder
heren.
H etlezen van Wi
enugeenhuisâee/iwordtaantrekkelijkgem aakt door de woordenrij
kdom waaroverMaartjeLuccioni's
fam ilieleden,naasthun vruchtbaarheid,beschikken.Ookin hun
:auwekulworden defgurengetekend.Som m igen van hen heb-

benechtdekletsweg,anderenzijntedrukmetzichzelfbezigom
veeltezeggen:hetarsenaaldatMaartjeLuccioniterbeschikking
staatom m ensen zowelin hun m elancholiea1shun tuttekoppigheid zichzelfte laten voorstellen,isnietgering.

M ijntederheidgeldtdusditdebuuta1sartistiekeprestatie;wat
de problem atiek van de tot leven geroepen fam ilie betreft,de

lebensbejahung,deduisterebandenvanhetbloed,dieallervrouwelijksteneigingtotbespiegelingenstuipen:Women!Keepme
from momen!Placemebeforeacannon,'tisapleasure!Butmomen!
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Een eposvan verval

W ijhebbenumeermalen,enmetgenoegen,mogenwijzenopde
voortbrengselen ener nieuwe, jeugdige schrijversgroep, uit
schrijversbestaandedieoverigens,behalve hun jeugd,bitter
weinig kenm erken gemeen hebben,maar die onze vaderlandse
letterweide,telangoverschaduwddoordeknotwilgenen waaibo-

menderjarenvijftig,ongetwijfeldhebbenvoorzienvanfrisse,
bontgespikkeldeloten.
H etgeen onsnietsteedsin degrootstedank werd afgenomen.

Wantookdepaardeblom derafgunsttiertweligindeschrijvershortus.H etisgeen verheven gezicht.

M aardatzijzoalshetzij.
Ofook niet:wijhadden buiten Ab Vissergerekend.Wat
schrijft deze naar aanleiding van een eerder van mijn hand
verschenenaanbeveling,opeentoondiezoscheelvannijdzietdat
jedenktdatdeChinezenzijn gekomen?Hijschrijft:ig...
1een
enkelemaalbenikhetvolkomenmethem gKomrij,dusjoneens,
vooralindiegevallenwaarindevriendjespolitiek,dekongsigeest
endepc-teneurerafdruipt.Zowilhijgeenkwaadwoordhoren
overEenromancevan DirkAyeltKooiman,een boekdathijAhet
bestevandeeeuwh
hnoemt.Hierslaathijopeenservielemanieraan
hetdelireren.T oegegeven,Eenromanceisecnuitstekenderom an,
111.
aar...

EnzoschrijftAbVisservoort.
Een wolk van m isverstanden.

lkstelerdusprijsopteverklaren,nuikhetboekEnigedejècten
vandeheerLoesberg,redacteurvanpc,aankondig.datzulksniet

geschiedtuitenigekongsigeest,dochuiteenvolstrektpartijloze
boezem .

Hoewelikkongsiestoejuich,enernooitgenoegvriendjespolitiekkanzijn.Levedehoerigheid!
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D itvoorAb Visseren anderen dienietkunnen lezen.

Entkedepcteniseenweerzinwekkendboek.Hetiseenwalgelijk,
reactionairprodukt,meteen eigenwijzeetterin dehoofdrol.
m isantroop en destructief.
Ik kan hetu van harte aanbevelen.
M isantqqp:Loesberg,zoalsdehoofdrolheet,tbestudeertde

mensenophunnegatieveeigenschappen',hijhoontenvernedert
ze in gedachten om zich enigszinste kunnen handhaven onder

hunverpletterende,misselijk-makendeaanwezigheid.Eeneenvoudige vrouw die haarmond opentom een poedertje in te
nemen,wordtbijhem :iZiJ
'vouwdeaaneenzijdeinhetpapiereen
soortschenktuiten opendehaardierlijkebek.Eenslijmdraad
tussen haarlippen werd steedsdunnerom ten slottete knappen.

Eenheellichtkoorddansertje,dachtRobbiepoëtisch,om zijn
aandachtvandegapendereetafteleiden,zouheeleven heelsnel

hebbenkunnenoverlopen.Devrouwzettehetpapiertjeaanhaar
onderlipentiktedepoederophaartong.Alsjemetjeschepophet
strandineendodekwalslaat,splijtdieprecieszoalshaarmond
open,dachthiJ
'.'

Hetaanrakenvanmensenissmerig,besmettelijk.M ensenzijn
geheelinkunststofverpakt.DelelijkheidvanGodsscheppingis
algemeen.Dearbeidersklasseisextraleliik.
Destructief Loesbergiszijnlevenlangbezigmetdagdromen
overwathijmetmensenuitkanhalen:zeietwatroosteren,zehier
en daarverminken,ze een bescheiden duwtjegeven aan de
wallekant.Ookwi1hijwe1enkeleminutenmeteenmitrailletteop
hetwerkvolkschieten,nietbelangeloos,zoalsweleerdervertoond

werd,maaruithaat,fysiekeaieer.Ja,datschietenwi1Loesberg
zelfsa1shijinderomaneenbijkanstachtigjarigeopagewordenis.
W atdatbetreftblijftopaatjefris.EW atishetvanzo'nHitlergoed
tebegrijpendathijdezwakkebroeders,diehijinzijnpseudobohemien bestaanleerdekennenen aanwiehijzelfswelenige
dankverschuldigd wasvoorbewezen diensten,nietsanderswilde
aandoen dan afm aken,uitroeien,weg.'
lkhebu gewaarschuwd,hetisgeen sym pathiek,warm -mense-

lijkboek.
Dezonnigekantvanhetleven,depositievekijkeropzijnin
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Ent
kedepctenzoabsentalseenscheetineennetje,ofa1s'nleesbril
bijAbVisser.
Haatjegensouders,haatjegenshethuwelijk,haattegenkinderen;tirades tegen dom men,tegen Belgen,tegen onvolmaakten,tegen vrouwen,tegen debielen ;nooitdeugter iets,alles is

zozeersnot,kwijl,etter,smegma,stront,plastic,vistram ,bloed
ensmeer,datjebesteen,tweepruimpjeszouwillenmissenaan
zo'n volgeladen boom ,wanneerernieteen structuurin hetboek
zat en een allesbeheersende gedachte,die hety hoera!hoera!
functioneelm aken.
Driem aalhoera!W antik vind aldie smerigheid zo alm ooi,

maarbegrijpbestdatuhetgraagwatfunctionelerheeft.
H etboek bestaatuit zeven episodesvan verval.die hetouderworden vandeprotagonistLoesbergbehandelen.DezevenIevens-

tijdperken van deman.ln deeersteepisodeishijeen lagereschoolleerling,dieeen dagjeuitmagvan dekankerbestrijding
omdathijbijeencollectezoveelgeldheeftopgehaald.Datreisje
geschiedtingezelschapvaneenbusistinkwijven',diehem voldoendegelegenheid bieden deafstotendeaspecten van hetuiter-

lijkeninnerlijkvandemenstebestuderen.Vooraldebeschrijving
van een tetentje'in een cafetaria is aan te bevelen.Over de
chauFeurvandebus:&Deman zoogslurpendzijnneusleeg,
verzameldehetsnotachterinzijnkeel,werktedebalmetzijntong
via hetverhemelte totvoorin de mond en spuwde de fluim m et

krachtinderichtingvandebus.Danbenjedusvolwassen,dacht
Robbie.Hijbestudeerdeinhetsnotmetaandachtdeknappende
luchtbelletjes.Welwel.alsjejeduszogedraagt,benjeeenvolwassenkerel.'Zijn jeugden wijsneusheidrechtvaardigenzijnvernietigingsdrangvanalwatoudendom is.Zelfpisthijdenacht
nadituitjeinbed.
lndetweedeepisodeishijiemandaanheteindvanzijnHTsopleidingdie,terwijlpaenmaopvakantiezijn.metivrienden'een
boottochtmaaktenopbezoekisbijfamilievandietvrienden',
tfamiliesvan menselijkeprothesen'.Verdovendemiddelen en
popm uziekhebbenhunintredegedaan.M aardem inachtingover

degewonemensen vierthoogtij.Wathijwilis:altijdwinnen,
altijd beterweten,nergensintrappen,op iedereen neerkijken,

kortom kgeenJv-'r#zç
jn.Hetintellectcontradearbeidersklasse.

Zijnouders,wierhuwelijkhijhaat,zijner,neta1salleandere
m ensen,om te gebruiken.M aardebloedzuigerbeperktzich tot

verbaleagressie.tzijntekstenprobeerdehijaltijdeerstopzijn
m oederuit.'
D ederdeepisodebehandelthem alslifter,a1shippiedieEuropadoorgezworven heeftofdoorzwerften in N ederland een goede

maaltijdwi1versierenbijdeoudersvaneenmeisje,dathijenzijn
vriendvanvroegerkennen.Veelkrijgenhijenzijntkrampachtig
te vriend gehouden vriend'daar nietopgeschoteld,behalve de

kunstuitingenvandeoudeheerdeshuizes,eenminimumlijder,
goedvooreencollectieontploëngenvanvenijnenpesterigheid:
ig...
1ovalestukkenglimmendleerdieopdeellebogenvanhetjasje
genaaidwaren.(...1Broekspijpenhingenonderaanzigzaggendop
de schoenen.K aalop voor-en bovenhoofd.Zorgvuldig weggewerktm etslierten langhaardievanafdekruin naarvoorgekamd
waren,dan naarlinksen vervolgensterug.W ord ik z6?lsdit

vervuldelevenswens?'Veelnieuwe wijsheid heefthijdoorhet
liftennietopgedaan,maardatbekenthijook zelf.
Indevierdeepisodeligtzijnvrouwindekraamkliniek,beval1envanhuntweedekind.Hijheefteenileidinggevendefunctie'
Iszojuistmetzijntelefonistenaarbedgeweest,enhetstinktnogal
in hetbed :fRom antiek ken ikniet,begrip datik veracht.Stank,

zienmetjeneus,datkenik.'W e1bezithijreedseentoupeteneen
elektrischetandenborstel.Hetvervalhoudthuis.Hijontmoeteen
oudeivriend',eensuccesvolzakenmandiehijzichnietherinnert,
dieindevvDeenwoordjemeewi1sprekenenermethem een
afschuwelijkejonge-manager-talkoverauto'sopnahoudt.Zijn
gevatheidisafgenom en,doordedrankvan gisterenen vandaag.

tl-lijbetastzijnbuik.Hetwaserdustochvangekomen.Hetwas
tochpasonlangs,noujabijwijzevanspreken,dathijzichbeloofd
hadnietzulkvleestekrijgena1szijnvader.'Slankheidisspirituelearrogantieenijdelehumor:hijbegintzichtraagenhakkelendte
voelen,wordtbelaagd.M aarzijn vrouw had van hem mogen
sterven in haarkraam bed,datwel.D edageindigtin braaksel.

lndevijfdeepisodeishijtwintigjaargetrouwd.Hijheefteen
opgroeiendezoon,eenipukkelkoning'diehijhaatom zijndomheid,en diehem altijd bespotomdathij<deoorlognogheeft
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meegemaakt'.Maarzijnherinneringenzijndrabbiggeworden;
zijnslagvaardigeagressieisweg.il-lijheeftzijntandenverloren',
wantdezeepisodebehandeltzijnbezoekaaneentandentrekkerij
waarhijeenkunstgebitinlaatzetten.Eenverhaalvoormensen
metsterkezenuwen.Hijisnuzelfindepositiegekomendathij
agressie opmekt.M aarook datwordtonderdeelvan zijn toch
onverm inderd cynisme.

lndezesdeepisodewordthijnanegenendertigjaardiensttijd
eervolontslagen(vanwegeeenhartinfarct)bijdePTT,waarhijin
1929a1sfactotum indienstkwam.Hijiszestigjaar.Hijbestaat
uitvleesmassa.Oudwordeniseen schande.Maarzijn iesprit
d'escalier'laathem nu weernietin desteek,erwordtneergezien

ophetafscheidsdineetje,dehuldiging,depestendekleinkinderen.H oogm oed,aleer,sadism e,cynism e:iG eentragischesm a-

delijkevaldus.Lucifer,Icarus.Nikshoor.opaLoesberg,hartpatiënt.'Geheelconform zichzelf,maarookconform detijdgeest.
onthulthijdeouderdom inalzijnnaaktheid.
lndezevendeenlaatsteepisodezijnopaLoesbergsvrouw en
dochteromgekomenbijeenverkeersongeval.Hijleidthetleven
van een alleenstaande bejaarde:een kopje koëein een café,
setstochtjes.maaltijdeninpannetjesaanhuis.aambeienenknoppeninzijn bovenbenen.Hijverfoeitdemensendiemenendatze
ihem a1szijngelijkegmogenqbeschouwen,vanwegedeleeftijd'.
Hetslotisvrijduistervanbedoeling,metdetekstvaneendoor
opa langs de weg gevonden manuscript,geschreven door een

achttienjarigelifteropwegvanRotterdam naarAmsterdam (alle
episodes spelen zich af,m aar ik vergatm eer te vertellen,in of

nabijRotterdam),diedroomtoverdedoodenomgekomenisbij
een verkeersongeluk,datweereven plastisch en volinlevingsverm ogenbeschreven wordta1salleweerzinwekkendescènesindit
boek-op een echteLoesberg-toon.M aarin e1k gevalisdecirkel

rond.M ethetvoornemenvanopaLoesbergom eentreinreisjete
m aken,om zichzelfop een voordelige 6s-plus-aanbieding van de

spoorwegentetrakteren,eenreisjewaarhetwaarschijnlijknooit
van gekom en is,eindigthetboek:tdepathetischeondergang van

eenonaangenaam mensineenoneerbiedigetijd.'
W atuitdezeprimitievesamenvattingduidelijkwordtisdathet
om verschillende Loesbergs gaat.Loesberg wordtouder en de
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tijdstaatstil,inelkeepisodevaltzijngeboortedatum dusvroeger,
de tijd schuiftdusachteruit,de tijd staatdusstilen schuift
achteruit,enfn,u begrijptmewel.Doorhetnoemen van de
verschijningsdatum van bepaalde grammofoonplaten,van de
Parijsemei-revolte,vaneenrechtstreeksedatum,blijktdatwe
voortdurend in 1968blijven.Hetzelfdetijdperk,dezelfdetijdgeestworden bekekenen beoordeeld vanuiteen zeventalofeen

zeven-en-een-halftalLoesbergs,dielichamelijkanderszijn.maar
geestelijknogaldezelfdeblijven.Lichamelijksteedsouder,geestelijkcommentaarleverend,van buiten naarbinnen,overdat
verouderen.

Nuja,eenknappestructuur,diebeterelezersen ontleders
waardigisdanik.Zelfgenootikvooralvandewalgelijkeconsequentheid,devernietigendeopm erkingen overhetm ensdom ,de

irritanteen derhalveverfrissendebetweterij,deruïne-achtige
stijl,zoheelandersdanwegewendzijn,hortend,maarleesbaar.
devalseonbetrouwbaarheid.Ikweeteigenlijktochnietofjuist
ik u ditboek we1mag aanraden.
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Geestverschijpingenuiteenkoperdiepdrukwereld

Trrrrrrr.Detelefoongaat.Altijdweerdietelefoon.Endat,nuje
netinzo'nwonderlijkboekzitverdiept.Trrrrrrr.Nujenet,wat
zelden voorkom t,een verhaaluitzo'n boekaan hetherlezen bent.
Laat 't ophouden !lk ben verdiept! M et het gebaar van een
veldheerlichtikdehoorn resoluutop en deponeerhem weer,m et
een nog ferm ertik.
lkkan gelukkigweerverderm etlezen.Dood meermiddelheet
hetboek,en hetis-trrrrrr.
Opnem en,in vredesnaam dan m aaropnem en.Ik neem op.
tl-lallo?'

Hetis0.enhijmagmedagennachtbellen,hijmagzovaak
bellena1shijwil,maarnietnu!
tlkzatjuisttelezen,'zegikkortaf.
&Ja,datkomtvakervoor,'antwoordthij,wanthijwilperseeen
reputatiehooghouden dathijgevatisen deallerleukstethuis.
tla,maarditmaalishetnietzo'nHollandsvoortbrengsel,zo'n
onuitgebroedeen tevroegterwereld gebrachtehersenfoetus,die

jealleenmaarjetijdenjega1kost,'vertelik,om hem hetverder
sprekenonmogelijktemaken,wanthijheeftietsdoordrammerigs.

W atzijndatsteedsvoorpraatjesmakersaandetelefoon?Alsje
driekinderenopdeachtergrondhemeltergendhoortjengelenis
het'nlezervanDeNieumeLinie,ena1sjehelemaalgeenbijgeluidenhoortishetiem anddiezichverveelt.Inbeidegevallenmillen

zewatvanje.Bij0.ishetstilinhetdecorenvooralsnogveinsthij
belangstelling,zonderzelfmetietsvoordedraadtekomen.

izekerweereenvanje-kom,hoehetenjelievelingsadjectieven,intelligenteeneclectischeboeken,'grapthij.
tlazeker!Jazeker!M aarhetisook eigenzinnig,spannend,
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stroefenweerbarstig,verrassendenveelzijdig.Wiljenogmeer?'
Hijzwijgt,wanthijdenktna.Hijdenktzekereenhalveminuut
na.

il-loeheethet?'vraagthijdan.
fDpp# meermiddel,'zeg ik,ongeduldig.iDeschrijveriseen
F.B.H OtZ.Zelden lasik in 'tH ollandszulkecurieuze verhalen.'

il-lotz?Hotz?EenschrijverheettochgeenHotz?'
Ik geefhetop.Hijheeftgewonnen.Nooitmeerzalik de
telefoonuitschakelenmetwelkveldheerlijkgebaarook.Voorde
restvanmijnlevensdagenzalikiedereentewoordstaan.Metelke
gekzalikin discussietreden.Albellen erhonderd m alloten,ikzal
hetzeallem aalopnieuw uitleggen,vanaf'tallereerste begin.

tDezewel,'zegikdus,welwillend,vriendelijk,stroperig,maar
bepaaldooknietonjuist.iDezeheetHotz.Zijnverhalenzijneen
reisdoordetijd.Eriseenverhaalbijdatin1848speelt,erzijner
bijdieaan hetbeginvan dezeeeuw spelenen diein onzetijd
spelen,erzijn verhalen bijoverdetijd van voordeTweede
W ereldoorlog,overhetBerlijnvan1910enoverdemobilisatietijd
Van I4.

tl-letboekgaatdusoverdetijd?'
Wiseguy!Iknam zomaareenvanm'naanloopjesenhijzeter
een puntachter.M aar de welwillendheid is nietuitm e weg te
branden.

tZozoujehetkunnen zeggen.Zo zoujehetzekerkunnen
zeggen !'

Ikhoorhoehijaandeanderekantzijnkaakvanvoldaanheid
openspert.

toverdetijd!'vervolgik.7ebentgeniaal!Erisindatboek
inderdaadietsmetdetijd.Alsjeeen boekmetzijn begin-en
eindwoordenkuntkarakteriseren,dan zoujehierzien:eerste
woord-dood,laatstewoord-klok.K an hettreFender?M aardat

jijdaarmeteenopkomt!Jehadcriticusmoetenworden!'
Aan deanderekantgaatdekaakweerdicht.
trroch isdatnog niethetenige.In hetverhaal4D etram raceà
),

waarinverteldwordtvaneenwedstrijdtussentweestoomlocom otieven in een half-protestant,half-katholiek dorp zo aan het

beginvandezeeeuw,eenjuweelvan'nverhaaldatiknetaanhet
herlezenwastoenjijme...me...nouja,behalvedatwehetgevoel
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krijgendatweindatverhaalmeteenCameraAchterwaartsinde
Tijdzijngereden,wordtdetijderbovendienletterlijkinteruggezet.Erkomteenmeisjeonderdetrein,eneendorpsgenootsmeekt
Godheteenuurtjevroegertelatenworden.Diegenootlijdtaan
hetH otziaanseam algaam van schuldbesefen wenstotboetedoe-

ning.Goddoeteengreep in demeterkast,schakeltdetijdterug,
en hop!daar ligt de dorpsgenoot zelf a1s zoenoFer onder het

wagenstel.Erwordenwelmeergrappenmetdetijduitgehaald.
En hierheb jemeteen hettweede themaerbij:datvan het
zoenoFer,de boetedoening.Een ingebeelde ofniet-bestaande

Schuldsmeektom Straf,dienstmeisjesoFerenzichopaanaviateurstineenalevenzinderendverhaaloverolieslagers),alseriets
misgaatop een schoolavond valteen epileptische jongen a1s
Azoenoflkrh
hneer,m et4f
orewoetAlooptdevrouw deslachtbankvan
hetongeluk tegemoet.En daarhebben we waarachtig wééreen

thema!Jeweetwel,ietswatalseenmolbovenaardekomt,op
gezettetijden,dan hier,dan daar!Hetthemanamelijkvande
mystiekaangeslagen vrouw,idealistisch,fanaat,religieus,ijverend en altijd winnend.Avrouwen winnen/
hisdetitelvan 'n
verhaal...EnnogeengrondthemavanHotz:zijnverzettegende
rede,zijnlichteontvankelijkheidvoorhetirrationele(maardan
we1zonderoptim ism eofocculteU rkràfte,zondereen H aeckelse

germanenbouillon),zijnbesefdatdelogicageenhuwelijkseband
m et de zegevierende waarheid onderhoudt...W acht, na zo'n

enerverendevolzinmagikwe1evenietsvoorjeopzoeken:4de
redeiseendingom roomklutsersteontwerpen ofkoelkasten.H et
iseen eindprodukt,nieteen oerbestanddeelvan de geest,dieop

zichzelfalzo'nwankelinstituutblijkt.hhEnietsverderop...laat
zien...ja:Ahoemenookhetduisterweggezakteenonredelijkea1s
bronnenpousseert(in depsychologie),dieeenderegevolgtrekkingenuiteenboekofsysteem blijventastendebedenkselsvande
redeh
h.H otz legtditdan we1in dem ond van een ander,m aar

opmerkingenoverdeonberekenbaarheidenontoegankelijkheid
vandemenselijkegeestkomenzovaakvoor,hetkangeentoeval
zijn.Endanditheelkleinethemaatjevan...'
tHouop!Houop!Houeindelijkeensop!Diegrondthema'sen
halvethema'senkleinethema'svanje,diekenik.Breekdemond
van een dorre(bijvoorkeurindeLetteren bestudeerde)lezer
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open en er kraakteen salvo them a's uit.Verplichtscriptiege-

kwaak.Puntsgewijzezotteklap.Zo dadelijk gaook jijme nog
vertellen overeenverhaaldatin tweedelen uiteenvaltofovereen
sleutelverhaal.'

&Eriseensleutelverhaal!A'rekensà
),heethet.Daarinleerjevan
alles,enookdatergeenenkeleobsessietoevalligisin ditboek.'

iBespaarme,vraagikjenogmaals,jequasi-technischepraatjes.

Een Vogelaarzou dattoch we1heelanders aanpakken.D ie zou

eerstkijkennaarwaternietdeugtaandiemanzijnsitueringinde
wereld.Aanzijnglobalebewustzijnvanzijnpositie,zogezegd.
Daarhoorikjounooitovetl'
(MijnGod,denkik,alserdannieteenvanDeNieumeZr'
ar
'
eaan
jeleuterhaakhangt,ishetwe1eenVogelaar.)
tDaarhoorjemijnooitover!Daarhoorjemijnooitover!Ik
zaljevertellendat...'
Evenwankeltmijnmensenliefde,heeleven.Maarmijnblinde
driftom m 'n m edem ensgoedgem utstaan tehoren en tewoordte

staan blijktsterker.W atheb ik toch vandaag?
7ehebtgelijk,'zuchtik.ilkzaljevertellenwatjouwaardappelrecensentdan vooralzou opvallen.Hotz is géén bloeddorstige

lndianenkrijger,pardon:activist.Hijwordtinoorlogen,ofbijhet
noem en daarvan,nietautom atischdapper,zoalsVogelaar,diedo1
op oorlogis,diesnâktnaaroorlog.H otz 4
rweetdatallem aalnietzo

goedh
h.HijheefthetoverAdemoedtotmatigeinteressehvoorde
oorlogenhijzegtookeenkeerrdglazigvandesinteressehtezijn
voorhetwereldgebeuren.EenandereVogelaar-gruwel,besteO .,

isH.'sOpvattingvandeVrouwen,dieweliswaaraltijdinhetwit
zijn ofmetwitworden geassocieerd (in hetergstegevalmet
griesmeelpudding),maardiemeestaldienstmeisjeszijn,verpleegsters,kindvrouwtjesmetlichtdommeinslag,terroriserende
echtgenotesen Lolita'smetfrommelbekjes.Devrouw ishet
vernietigendeprincipe.VoorH otzisdeem ancipatieeenbelache-

lijkeinconsequentie,eenfoutiefgetaxeerdebelijdenisvanzwakte:vrouwen hoevennietvoorhunrechten op tekomen,wantm et

huilbuien,zenuwtoevallen,zeurenom gelijk,pesterijenenkoketterenmethundomheidhebbenzetochaltijdalhetpleitgewonnen,warenzezelfsdecoloradokeverendeschurftmijtdebaas.Ik
ben het daarin volkomen m et hem eens, m aar m isschien dat

Vogelaarenjij*@@'
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Hijzwijgt.lkwoudathijophing.
iDevrouw isevengevaarlijkalsdemassa.lne1kverhaalvan
Hotzkunjedaaroverlezen,vanafhetallereerste.M aarhetis
telkensanders,enook we1eensgoed.Jeweethetnooit,zijn
verhalenzijnvolopgehoudenspanning...'
tsuspense.'

<Ja,ja,suspense.'(God,watwouikdathijophing.)iErzitaltijd
een dekselsslotaan ook,een echtslot.D e Ahistorischeh
hverhalen

doen,alkanjehetnatuurlijknooitbewijzen,authentiekaan.Die
verhalen over vliegm achines en treinen,over het bouwen van

forten,zelijkenopeensepiafoto,ofopjaargangenvanDePrins.
Soms ook op een oude,schokkerige hlm ...'
iN ostalgiedus?'
tN ee,nee,in 'shemelsnaam niet!N ostalgieisdegem akzucht

vanepigonen,dereddingsboeivandevormelozen.Hijverteltons
weeropeenheeleigenmanier(zonderdieijzerenleuzen!)overde
illusieloosheidvandeveelgeroemdejarendertig,overdearmoede
vandegaytwenties.Erissprakevaneenindetijdteruggeschoven
zeliritiek.'(Vreemd!0.zwijgthierhardnekkig.)tzijnverhalen
doenauthentiekaan,juistdoordetailswaarniemandaandenkt.
Alseen bouwervan een m ilitairfortin een verhaaluitdenegen-

tiende eeuw vertelt:AM ijn taludmeter en traceerkoorden,een
winkelkruis,m okers,krukken en avegaars.Truwelen en trektan-

gen,pijpen ChattertonCompound,een luns,à
)dan ben ikwe1
onderdeindruk,maarbeseftochterdegedatjemetwatvakmanschapeneenoudleerboekjeookzelfzoverkuntkomen.Maara1s
jeoveriemanddieinhetverledenopwegisnaareenveelbelovendeafspraakschrijft:4Nuendanhieldikbijhetoverstekenmijn
hand hoogaan een paalofhekom hetbloed uitdedoordewarm te

gezwollen aderen telatenteruglopen.Mijn handleekdan iets
meeropdehare,/
hdandoejeietsmêêr.Danroepjenietalleende
uiterlijkesfeervanchromolithograseënop,ofvan4dekoperdiepdrukwereldvaneenherdenkingstijdschrifth,danhebjejemethuid
enhaarverplaatst.Danbenjeeenschrijver.'
ilkhoorhetwe1weer.'tLijktwel,delaatstetijd,ofjen6ôit
m eereen slechtboektegenkomt.O fdatnietm eerbestaat.Ikzal't
toch eersteenszelfmoeten lezen.'

(Verdomme,denkik,ikwou lezen,en nuzitikongevraagd te
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ouwehoerenop een kostelijk uurvan dedag.Een plotselinge
weerzin tegendesukkelige0.bevangtme.Als-ieeen oud wijf
was,bedenk ik m e,zou ik hem m idden in de nacht over het

zebrapad sturen,zonderhem zijn lichtgevendesokjesaan te
trekken.M aar zoetsappig,en toch ook welenigszins in vuuren

vlam geraaktgaikverder.Ikgazelfsheelver,wantikverklap:)tJe
weethoe sentim enteelik ben.U niform en op een taptoe:brok in

dekeel.Een harmoniedieStarsandStrl
hesforeveropeennog
bedauwdgrasveldjespeelt:driedagenondersteboven.Daarom is
sentimentaliteitineenboekaltijdeentoetssteenvoorme.Eris
nietsbelangrijkersdan hetgevechtdaartegen.Hotz isnooit
sentim enteel.A1siem and m ettbcin een trein vo1medepatiënten
naareen sanatorium in D enem arken wordtvervoerd,vlak nade

bevrijding,zegthij,naeenopmerkingoverhetoninteressantevan
die reis,dooralde anderen verplichtinteressantgevonden:4Ik
zag alleen onafzienbare puinvelden in D uitsland,alaardig aan

kant,enverderdegeraamtenvanuitgebrandestations.hAlaardt
k
aankant.Steljevoorhoeeen sentimenteelschrijverzo'narme
ziekeinzo'n situatiezouhebbenlaten lamenteren enbespiegelen!
En dan de visuele krachtvan H otz:die stoetvan m etafysische

beeldenenknappeintermezzo's!Hoehijontelbaremalendoor
hetsuggereren van hitteen stiltedeverhalen toteen vertrouwde

ondraaglijkheidweetoptevoeren,totjezenietmeervergeet.Tot
ookdiehitteenstiltetastbaarworden!Totjedieverhalen wilt
herlezen,begrijp je!Steedsweerdiezonde,ziekte en dood.
SteedsweerdeApocalyps.SteedsweerdeZeppelins.W i1jeeen
mooiezinuitbladzijdez7J?#Opvorstnachtenkonmenrangerendelocom otievenm aanziekhorenhuilen.hEen beklemm endcitaat

uit77?Uit174?Zalikhetjeverdommemeteenmaarhelemaal
voorlezen?Zeghetdan!Altijddatcommentaarvanje,ennuhoor
ikniets!'
ln de telefoon klinkt gepiep.D om m e 0 .heeft opgehangen.

Hoelanga1?W ateentuig.Vloogjedaarzoeaalh,opdevleugels
vanjegeestdriftvooreen piskijker1
.Diebovendienzijnhoorn
zomaarneerlegt:stom geval.W ateenm anieren.

M aarmetHotzkanjetenminsteweerverder.Enhetismethém
ofje...ofje...ofjetwordtopgebelduiteenververleden'.Heel
wonderlijk.
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De negentiende eeuw

Burgerm ans-hypocrisie en slom e luim

DebloemlezingAlbleef,'
:eeumtkongelezen,eenbundelromantische en opstandige verzen,werd bijeengebrachtdoorLukas
Peregrijn.DatiseenvandepseudoniemenvanJ.A.Alberdingk
Thijm,enerachtergaateen zogenaamdetprojektgroep'schuil
van deNijmeegseUniversiteit.Je schijntdaargelukkig wé1
aardige boeken te mogen m aken,m elancholiek,nostalgiek en

burgerlijk,a1sjehetmaara1scollectiefdoet.InNijmegenhebben
ze hetuitgevonden,datwisten wea1.

M aarhetis,eerlijk,eenvermakelijkideevooreenbloemlezing,
igeheelpassendinonzeeclectischetijdgeest'.Bijeengezochtzijn,
totuitdeobscuurstehoeken,verzen vanT achtigers,idieT achtig

medenofbestreden',eensoortliteratuurdus,zoalsjedienogwel
aantreftin schoolboeken en overzichten uithetbegin van deze

eeuw;laternietmeer.M aardegeschiedenisisrechtvaardig,zij
hetweleenswatlaat.Ze heeftnu de zaak hersteld.

DeTachtigers-kongsiwalstedestijdsallesomver;daarnaiser,
deze eeuw,flinkaan de reputatievan Kloosen Van Eeden en de
hunnen geknabbeld.N u worden dedichtersdiezich tegen hun
esthetism e en sym bolism e hebben verzetnaar voren gehaald,
dichters die gewoon d66r bleven gaan in de platste trant van

TollensenBeets(deauteurvandeCameraObscuraoverleedzelf
eerstin 1903!),maardieookafen toeheuswelbuitenlandse
invloeden,opheeleigenwijze,verwerkten.
Zijnzeterechtnaarvorengehaald?
O zeker.
Is hun werk dan van kwaliteit?
In genen dele.

Hungedichtenzijnjuistvaakom tegieren.Desamenstellers
schrijveninhuninleiding:dW ijgokkenopdevertederingdiehet
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onhandige,hetgoedbedoelde en op de nieuwsgierigheid diehet

kurieuzeenhetongeloo:ijkekunnenwekken,'endaarzijnzein
geslaagd,wantalzijnhetgeengoeiegedichten,hetzijnboeiende.
Somszijnhetookbestgoeie,maarhoemaakjedâteenanderwijs?
Desamenstellerszwijgen.vreemdgenoeg,overhetfeitdathun
bundelfraaimateriaalbiedtvooreenmaatschappelijkestudie,
om dathetâ1deelem enten bevatdie debourgeoisiein hetlaatste
kwartvan de negentiende eeuw kenmerken.

W antbourgeoiswarendiedichters.Zefulminerentegenparijsemodegrillen,bohemiensenmodernefatjes,ena1szekomisch
zijn,wantzeschrijvenmaaraltegraaghumoristischegedichten,
komenzenooitverderdandewatslomeluim,diezoechtpastbij
eentijdwaarin jehuisnoghettveiligheiligdom'mochtheten.
M edelijden metdemisdeelde,de arme,debedelaarisflink
aanwezig,almoestmentnatuurlijk'nietshebbenvanhetnaturalisme à laZola.

Hetbourgeois-gehuichelisop zijn bestin verzen tegen de
drankzucht(tweemaalkrijgtde geneverer van langs)en in
twelm enenderaadgevingen'aan dewerkman,zoalsin hetgedicht
iW ataan den iinken werkm an past'.H em pastdan een kloek

verstand.spaarzaamheid,oprechtezin.naarstigheidenvlijt,een
goedvermaak,liefdetotzijnlanden eenGinkevrouw.Enoverigens,werkenmaar,wantdatisjevanGodgegevenlot!
Ja,ookdieliederlijkegodsdienstendechristendeugden(tWij
smeeken U,verlichten sterklUw Pius,lieveHeer'),dehuwelijkstrouw en hetgezinsleven,de sentimentaliteitoverdooie
kindertjes,hetstaaterallemaal,inkabbelendeverzen,of,zoals
J.N.vanHallzegt:
'tls 'tvolle badseizoen aan 'tScheveningsche strand,
W aarbreedegolven slaan op 'tzacht:uweelen zand,

AlsofhetverzenzijnvanHelmers,zooplechtstatig,
Zoodeftigen zoo kalm ,zoo5erenregelmatig.
G eheeltyperendisookdatallewellustenweelderigheid,waaraan

deburgerijzichkonvergapen,zichnietonderdeolielampmaarin
hetOostenafspeelt:hetorièntalisme.SoeraRanaschrijftoverDe
karavane,en een gedichtdatioriëntale'heet:

Boven dewaringiboom en
Ruischend in debergwindkoelte,
A1shetlichtop Bethlem svelden,
Stralend Insulindesstarren.

Hoeri'senAtjehersonschadelijkgemaakt,wantnaaktenwulpsen
dierlijka1schristenennooitzijn,nietwaar.Tochbiedenze,ingekapseld,denegentiende-eeuwseburgerijpikantestof.Eenmooi
gedichtisookiperzischeFantasie'vanD en Oudevanden Berg,
datzo begint:
U it'tbad,een schelp van paerlemoer,
IspasSuleim ahopgerezen;
Zachtglinstrend scheidteen parelsnoer
D ealbasten borstvan 'tlachend wezen ;

Zijplast,pleegtduizendzotternijen
Enklaptdehagelblankedijen.

Zijwiptenwiegeltopdenrand,
D en rug gekeerd naar'twelvend looverEn gitgeoogd en witgetand

Gluurtzijdenspiegelindaarover;
En denkt:-hoewel'keraan gewoon benlk m oettoch zeggen,datik schoon ben.

Hoeisdie?Alm a-TademaindeW inkelvanSinkel.-Eenbloemlezing a1sdeze,hoeincom pleetook,biedtallerleiaanknopings-

punten.Sommigedichterszijn zelfsonmiskenbaarbdnvloed
doorhetsym bolismeenim pressionism e,m aarverwerkenhetdan
naarhunburger-aard.W ekom enerbekendenam enintegen,a1s
dievan Couperus,H em kes,FioredellaN eve,dieookom andere

redenen nietvergeten zijn,maarvooralzulkeprachtige,zéér
dichterlijkenamenalsC.L.taùtkebùhlJr.,A.J.G.vanLaaren
vanDalenenC.N.A.StrikvanRatingendiehet,zobegrijpenwe,
persenietopdevooruitgang,inditgevaldesets,hadbegrepen.
Erisookeen groep socialistischedichtersopgenom en,die om

heeleigenredenenTachtignietkonden belijden,onderwieA.
vanCollem (tKrom,Socialisme,steekopvlammendaan lDelamI98

penindehoofden derarbeiders'),R.vanZinderenBakker,Dirk
Troelstraen,onvermijdelijk,C.s.Adamavan Scheltema.Ook
hunpoëziebiedtstudiemateriaalteovervooreentijdperk.
JekuntinAlbleefikeeumt
k ongelezen(detitelkomtuiteen
gedichtvanW .L.penninglvondstopvondstdoen.zohoordeikbij
voorbeeld n66itdatSpeenhoFook een lied geschreven heeftover

AndreasBurnierenEmmyvanOvereem.Ja,waarachtig!Ikmag
u,totslot,watrefreinen daaruitnietonthouden :
W atm en v66reen eeuw nietkende;
W aarm en vroegernietaan dacht:

'tIsdeVrijeVrouwenbende,
'tIs'tderdesoortgeslacht.

'tZijngeenmannen,'tzijngeenvrouwen,
'tIsgeen vleesch en 'tisgeen visch.
W iem etzoo'n m odelgaattrouwen

Trouwtmetz'nbegrafenis.(Bt'
s.j

N achten dagvergaderingen

Houdtdevrijevrouwenkliek
O verslappezuigelingen,
O verwereld-politiek.
H oortzekletsen,hoortzelallen
Overliefdeen geluk.
M oetzoo'n schepselooitbevallen,

ls'tvan'ningezondenstuk.(Bis.)
Letvooralopdateenvoudige,maardaarom destegevoeligerbis.
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D e onnavolgbare harpakkoorden van D e Schoolnaeester

Facsimile-uitgaven zijn een vloek.Jehoudtgeen boek in je
handen m aar de foto van een boek,en een foto van een boek is
nooiteen boek,zo zitdat.
H etis dan ook prettig dat de uitgever van de facsim ile-uitgavevan D eGedichtenvanD en Schoolmeester,metdeillustraties

vanAnth.deVries,hetwijsachttedezeuitgavetedoenvoorafgaan dooreen nieuweinleiding van de hand van T .van D eelen

M .Mathijsen-verkooijen.Zo ishetdustoch nog een zinvol
gebeuren,alblijftheteen kind meteen waterhoofd,daar dit
drukrijpkodakgegoocheldesuitgeversgeen ruimtebiedtvoor
enig tekstkritisch vernuft.

PietpaaltjensenDeSchoolmeester,datzijnzodeenigetypisch
negentiende-eeuwsedichtersdienoggelezen worden-tweedich-

tersvooreen heleeeuw !(Jemoeternietaan denken hoein de
eenentwintigste eeuw hetdebietvan Harry M ulisch za1zijn.)
Paaltjenswasallangeengevalapart,omdathijzo#rperi
kwas,zo'n
#g/eachtergrondhad,enzoietsisnoodzakelijkom indeHollandseerehem elopgenom enteworden.Goddankhebbendeinleiders
totdezeuitgave,voorwiehetnognietwistdoorgewoontelezen,

ôôkbijDeSchoolmeester,aliasGerritvandeLindeJanszoon,
gespletenheidontdekt:aanzijnwerkligti...eenhypergevoelige,
rom antischenatuurtengrondslag,diespotten,capriolenm aken
en lachen m oetom zich te handhaven.Van de Linde m aakthet

onsnieteenvoudigditwezendoordeschijnheentezien,hijwerpt
een hoge dam op van gekheid en technisch vernuft,m aar wie
eenm aalheeftingezien dathetgevoeleen maskerkreegopgezet,

kandezepoëzieonmogelijknoga1skolderalleenbeschouwen.'
Ja,kolderisveelgenietbaarder,a1sdeschrijvererrotaantoeis,
zich destrotdoorsnijdtofwatervallenvanzwartegaluitstort,
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zoweldesdaagsals'snachts.K olderallêên iszondig.En boven-

dien stemthetonstevreden,kunnen mijerook weertegen,
wanneerwemerkendateengenialegrappenmakereigenlijknet
zo'nstuksjacherijnisa1swij,ennetzomies.
Mijkan hetzoveelnietschelen.lklachnietom DeSchoolmeesteromdathijhetzo moeilijk had,maaromdathijzo'n
taalvirtuoosis.Aanzijngedichtenkunnenweaiezenhoedetaal
delaatstehonderdjaarvervlaktis,gladderenarmerisgeworden.
BijDe Schoolmeesterkanelkeafzonderlijkezin detoetsvan
volmaaktheiddoorstaan,zijngedichtenzijnzovolgestouwdmet
zorgvuldig geciseleerde grappen,contrasten,parodieën,woordspelingen,datik vaak alnahetlezen van enkele regelsnietm eer
verderkân,dathetzichtm eontnom en wordtdoor een oculaire
springvloed en ik zo in een hiklach schiet dat ik vaak eerstde
volgendem orgeninstaatbenverdertelezen,nadriekoudwaterbehandelingen,een m odderbad en een potkam illethee.
D einleiderstotdezeuitgavegeveninkortbestekveelinforma-

tie;ze behandelen de drukgeschiedenis,de illustratoren (de
plaatjesvanAnthonydeVrieszijnnubijnaeeneenheidgeworden
metdegedichten,deeveneenscurieuzeillustratiesvanJacobus
Donckerwerden slechtseenmaalgedrukt),de waardering,het
levenvanDeSchoolmeester,zijncorrespondentiemetlacobvan
Lennep,dieeen grote rolspeelde in zijn leven,en zegeven
eveneenseenkortetyperingvanzijnwerk,waarbijzewijzenopde
begripsverwarring,omkering,deverlustiginginhetonmogelijke
enabsurde,hetop-zijn-kop-zetten,hetcontrast,alseigenschappen van dezepoëzie.<zelfsonze hoogste gevoelens worden niet

ontzien,'schrijvenzijplechtig,enzeciterendanderegels:
O zielmetangstvervuld,
Alsvarkensworstmetzult!

(Devolgendeochtend,nadriekoudmaterbehandelingen,eenmodderbadeneen>pfkamillethee.
')DegedichtenvanDeSchoolmeester
behorentotdeknapstedieinonzetaalgeschrevenzijn;bijhem
pijptdegoededoodnietzuiver,gaangeenbrederivierentraag

dooroneindig laagland,klotstgeen enkelezeevoortin eindeloze
deining,noch pardoes tegen de H ondsbossche aan,winnen de
zachtekrachtenhetnooitopheteindenwiegelewiegeleweinthet

niet:hijneemtallesindemalingwatgewichtenaplombheeft,
nietalleen dezedeprekendeen galm endedichtersvan deN eder-

landseromantiek(DeSchoolmeesterbehoorttoteenanti-romantischetraditie,enzijnpoëzieiszonderderomantiekdusnietgoed
denkbaar),maarookalleswatgewichtenaplombheeftinhet
wereldsbestel:koningenkerk,soldaatenkoopman.Hijkoestert
geen illusies,en deeltonszelfsdâtin parodistische vorm m ee:

D e wees,dienooitden liefdelach,
Den warm en gloed van 'tmoederoog,

Zijntreurigpadbestralenzag,
Die,a1shijhong'rendherwaartstoog,
Slechtsdorrestopp'lenvond voorbrood,
Vaartthandsa1sbeurtm an op Buiksloot.
H etkoozend paar,volzoeten kout,
En zoeterhoop,wien 'theidegras,

'tVerholenhoekjein'tkreupelhout
Eenheerlijkminpriëeltjenwas,
lssedertjarenmanenvrouw,
EnbaktthandspijpeninTerGoû.
Enz.ln De dankbare zoon wordtwe1een heelandere snaar

aangeslagendanVanAlphenmetzijnpruimglurendJantje:
Ik ben een zeergelukkig kind,
W anneerm en ditbedenkt:

M ijnvaderismijnbestevrind,
Diemijschierallesschenkt:
Zijnafgedragenzomervest,
Zijnoudebroeken,enderest;
M aardatweetM oedersnaaisterbest.
En dan deBrievenvanM ina...D iebehoren tothetbestewateris,
en ikm aghopendatmen detekstdaarvan,op een ro1geschreven,
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namijndoodbijmeindekiststopt.M eniglatewandelaarzaldan,
tijdensmijnleesuurtje,deschrikom hetlijfslaanomdatdeaarde
schudtenbeeft,hijzalzichnabijdeVesuviuswanen,ofmenen
dat Og, de koning van Basan, in aantocht is, allerm inst op
kousevoeten,en ik-ikdenkalweeraan koudwaterkuren en kamillethee,slechtsdaaraan,wantderestheb ik al.

Interpunctie,cursiveringen,de typograhe:alles is bijDe
Schoolmeestervanessentieelbelang.ZijnbladzijdenmakengraEsch eenzelfde indruk a1shet werk van de Engelse hum oristen

metwiehijwe1wordtvergeleken(deinleidersnoemenalleende
eerste):R.ll.Barham en W illiam Combe,wierboeken in de
eerstehelftvandenegentiendeeeuw populairwaren inEngeland,
enaleveneensfraaigdllustreerdwerden:TheIngoldsby Legends
vandeeerstedoorCruikshank,enDr.Syntax.H isthreeToursin

Searchofthepicturesque,ofConsolation,ofam!'
#,datoorspronkelijkTheSchoolmaster's(!1Tourheette,doorRowlandson.
D e verwantschap ligtm eer in de grafsche aanblik dan in de
versvorm .m eerin desfeerdan in de inhoud-D eSchoolm eester

blijftnaasthen a1s eigenzinnig en eigen overeind.Hijisde
komischeheldoverwiedeanderenschrijven:eenkapellenvangende biedermeier bon-vivant die op een kanonskogel het luchtrut'
m
doorkruist.
D ie sfeerbedoelik.
D e Schoolm eesterm arkeerthetbegin van onze moderne let-

terkunde.Zijn kreupelverzen en kolderstaanvoortechnische
perfectie en,vooruit dan m aar, voor ieen manier om zich te
handhaven'.

Wantdathijhetmoeilijk had,maken debrieven aan Van
Lennepduidelijkgenoeg.Defragmentenuitdebrievendieinde
inleidingvanVanDeelenMathijsen-verkooijenafgedruktwordenzijnzokostelijk,datheteenschandezouhetenindienzeniet
zosnelmogelijkintegraalwerdenuitgegeven.DeliteratuurgeschiedenisheeftD eSchoolm eesteralzovaakm etvergalopperin-

geneneigenaardigeverwijtenmishandeld,metreligieuzeremmingen,datze nu eenswatterugkan doen voorhaarontuchtige,

dierbarehoerenzoon,dieuitNederlandmoestvluchtenomdathij
alsLeidsstudenteenkindverwektebijeendienstbodeendaarenbovennognaarbedgingmetdevrouw vaneenhem goedgezinde
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chemie-professor.HijmoestinArrenmoedenaarEngelanduitwijken,hoewelhijzich,zoalshijhetzelfuitdrukte,alleenmaar
&metlijf& zielop een onbestudeerd ofverwaarloosdstuk der
scheikunde'hadgeworpen.InEngelandschrijfthijindezomer
van 1834 aan Van Lennep,dievooreen plezierreisjein een
Londens hotellogeert,en dat poëtisch interm ezzo wi1ik nog
citeren, om achter de publikatie van de brieven wat haast te
zetten :

A1ssomtijdsdeboozelustenvanhetvleeschjemogtenkwellen
zouikjemaarradenom jeweetwe1watikmeentotinHolland
(uittestellen
wantdeEngelschehoerenzalniemandjerecommanderen
Zeliggen netalsbevroren m onum enten in deveren
Enom tem akendateenEngelscheH oervrouw onderhetnaayen

(eenbeetjeleeft
Zoujeereenandereondermoetenleggendiedenhikheeft.
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D e halve Schoolm eesterw erd een hele

NuzijndebrievenvanDeSchoolmeesterverschenen.
'tlsvooriemanda1suw dienaarmoeilijkom overDeSchoolmeesterteschrijven.Webegrijpenelkaartegoed,DeSchoolmeesterenik.Wezijntezeerfamilie.Zodraonsietstedichtopde
huid komt,steken we er getweeën de draak m ee.W e bezitten,

evenwel,deonblusbareaandrifttotdraakstekerijnietminder
wanneer ons in 't geheelniets op de huid zit.Zodra ons iets
terneerslaat,treuren wein stilte,en hangen deLachende Gaper

bijdebuitendeur.Ookalswehelemaalniettreuren,evenwel,
suggereren we alsof.D ie m elancholie is ingebakken, als een
haarscheurin een K eulsepot.W ehebben beiden nietsm eerdan

hetverdrietgeörven,enwezijndeweeskinderenvanFrauSorge,
maar:hetmenendererfkenamen ,
'
Jeengemaskerd lachen.Allebei
bezitten we,om nog iets te noem en,een groottalentvoor het

beledigenvanonzemede-ingezetenen.W ezijnallerminststichtelijkook.En...welijdenblijkbaarbeiden,zoalsuruimschoots
hebtkunnen merken,aan de echt-Hollandse zelfoverschatting,

die bijsommigen hetbloed toteen kookpuntbrengt,en bij
anderen,m eer dorregeesten,slechts leidttoteen nadere bestudering van hetvraagstuk derironie.

tGijziet,ogebolontePoëet,wienhetonwaardeerbaargelukis
tebeurtgevallenvanmijeenlofdichtteontvangen,datikweette
slaanmaarooktezalvenendatiknogcrediethebbijdenbrievenbesteller,'schrijftDeSchoolmeesterin1833ineenvanzijnvele
brieven aan Van Lennep,waaruitnu een keuze,ongeveer eenzesde deel,a1s tleesuitgave'isverschenen.

Degeaëcheerdehoogmoed,hetza1altijdblijvenbestaan,het
heeft de eeuwen getrotseerd, want...de domm en trappen er

onveranderlijkin.Ditzijndeoogmerkenvandesatiriekelitera2O5

tuur:deschrijverzorgtervoordatdedommenzichzelfaande
kaak stellen,m aarde superieuren,de bankiersen de dom inees,

helpthijmetdekaakstellerij-van-zichzelf,doorzeeensEinkin
hun aarste porren.

Dat,'
:meetteslaan...DeSchoolmeesterkon,zoblijktookuitde
brieven waarm eewe nu voorheteerstwatruim erkennism aken,
rianttekeergaan,schelden dat'tdaverde,beslistniethalfen half.

HijhadinEngelandhorensprekenovereenzekereHasebroek,
dieeenaanzienlijkeplaatsonderdeHollandsepredikantenzou
bekleden.-iKentgijdienHeer,'zoinformeerthijbijVanLennep,iwieishij?Ikherinnermijin mijnejeugd een scheelen
Hasebroek mettwee oogen die elkander gestadig in toorn aan-

staardeneneenonophoudelijkneusgeslorphetwelkmijaltijdden
zuigereenerpomptebinnenbrachtenduseenvacuum inzijn
hoofddeedverm oeden.Zoodezelaatsteonderstellinggegrondis

geweest,verwonderthetmijgeenszinsdathijthandseeneaanzienlijkeplaatsonderdeHollandschePredikantenbekleedt.'
D epredikanten moeten hetontgelden,deLeidseprofessoren,

deHollandsePoëten.OokVanLennepspaardehij-zijhetquasilaconiek-niet.Hijnoemthem eenezel,eneenlui,nalatigbeest,
wanneerhijwéérgeenbriefvanhem uitNederlandontvangt,en
zo.tussen neusen lippen door,in een briefvan zo april 1847,
vraagtD e Schoolm eesterhem :i-lshetwaardataldeEtherin
H olland dooruw'uitgever isopgekochtom voor 'tH ollandsch

publiek hetlezen uwerwerken eenemin pijnlijkeoperatiete
m aken ?'

Geprikkeld raakthijwanneerdebrieven van Van Lennep
uitblijven.zevormen voorhem hetbelangrijkstecontactmet
Nederland,nadathijdaardoorzijnschuldeisers,eenliaisonmet
igevolgen' en een furieuze chem ie-professor,Van der Boon

Mesch,diehijdehorenshadopgezet,uitwasverjaagd.ischrijf
mijbidikutochspoedig,wantikverlanghierevenvurignaar,als
wellichtVanderBoonM eschnaardemenstruatiezijnerEchtvriendin,'schrijfthijalop zijn Nederlandseonderduikadres
(1834),vlakvoorzijnvlucht,enhetblijftookinEngelandzo,
wanneerhijkostschoolhouderisgeworden:
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O eervergeten dorpspoeet!
D ieopW oestduin slechtszuipt+ vreet
En d'arm en schoolpedantvergeet,
D iethandsop 'tengelsche secreet

Aanunogdenktin'tsnijdendleed
Dathem zijnlaatsteschijtpildeed
En,wijlhijditepistelschrijft,
Metkrachtzijnmaalnaarbuitendrijft.
g...1
Moetik,uiterf+ landverjaagd,
Endaaglijksdoordespleengeplaagd
Noglijdendatgijmijngeschrijf
Gebruiktop'thuisjenvooruwlijf
En,inmijnongehuwdenstaat,
M eeen m aand naarantwoord :uiten laat?

DeSchoolmeesterwas,ondankszijndankbaarheid jegensVan
Lennep,die hem ,datm oetgezegd,ook op cruciale mom enten

terzijdestond,nietbepaaldeenlikker,eenpluimstrijker,hetblijkt
uitzijntaalgebruik.
D at taalgebruik1
.D e preciezen en de preutsen hebben de

negentiendeeeuw zogeterroriseerd,dathetjeelkekeeralseen
verrassing overvaltdatze'teen en andert6ch bleken tehebben

uitgevonden.'tIsbepaaldweldadigwanneerjeeensiemanduit
dienaarbuitentoezogeslachtslozeeeuw zijnklotenziettellen.
Abortussen hadden zedusook!

tW ellicht.'zegtDeSchoolmeester.a1shijzichzorgen maakt
overhetkoekoekseidathijmisschieninhetnestvandeichemieprevester'heeftgelegd,tzijndebloedt
kevruchtenvanmijnwelgemeendenarbeidreedsvereenigdmetdegolvenvandenRhijn;
zoozeimmermochtenbovendrijveneneenmedelijdendehand
ze op liquor zetten,hoop ik dat deszelfs bezitter spoedig een

kozakinkwartiermogekrijgen.'
Jewisthetwel.maarhetluchttochop.
Debrievenzijnvoordiegeslachtslozenegentiendeeeuwinderdaadongekendvrijmoedigenop-de-man-af.tWaarschijnlijkde
openhartigstebrievenverzam eling uitdeN ederlandseletterkun-

devandenegentiendeeeuw,'noemtM aritaM athijsen,dieook
toelichtingenbijdebrievengeeft,zeinhaarinleiding.
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DehalveSchoolmeesterisnueenhelegemorden.W eleren hem

indezebrievenkennenmetzijnzwaarmoedigheid,zijnscabreuzeverhalen,zijnsickjokes,zijnaieervanrevolutiesenpopulisme
(1848!),zijngevoelvooreigenwaardeondanksaldetochtennaar
Canossadiezijniweldoeners'hem lietenmaken.
O ja,dezwaarmoedigheidkomttoch'teerst,hetspijtmemeer
danikzeggenkan.iGijweet,'schrijfthijin1856,zo'nanderhalf
jaarvoorzijndood,Ehetzijnaltijddegrappemakersnietdiehet
lichtstehartom dragen,enikben in een staatvan diepemelancho-

lievervallen,evenpijnlijkbijnavooranderenalsvoormij.Alles
rondom schijntmijontrustendenschrikwekkendtoe,ikdenk
iederoogenblikdatdekinderenuitschaatsenrijdenzijn,éérer
nogijsligt,ofdateriemandachtermijstaatom mijeenoorvijgte
gevenmetdeklepelvandenkerkklok;eenlangeneuskomtmij
langer,en een platteplattervoordan waarlijkhetgevalis,ik
verliesiederoogenblikmijnknoopsgaten,ikbenzoodundatmen
eenkaarsvoormijn lichaam houdt,en aan deanderezijdede
chineescheschimmenaanschouwt,enhelaasmijntrouwehondis
ook dood;vraagmijdus,uitmedelijden,geen zottevaersjens
meer,dochvertroostmijmeteenernstigebrief.'
M aarde erotiek iseen goede tweede,ook desexualiteitspeelt
eenzwareviool.D eSchoolm eesteriseenerotom aanpursang,en

voeltzichsomsneta1sdehondVan Rhijn,idieookenkelleefde
voordel'amour'.Hijwasmooi,endemeidenvielenbijritsenin
katzwijm.HijspreekterheelopenhartigovermetVanLennep,
diezelfmeerhetgebruikelijketyperokkenjagerwas,diezoecht
Victoriaans tnaasthetpotje waterde'.Aan aldie amoureuze
klachten en galante herinneringen kom teen einde wanneer De

Schoolmeesterinhethuwelijktreedtmetdevrouw vanwiehij
zijnlevenlangtzielsveel'zalblijvenhouden.
M elancholie,erotiek en zwarte hum or;hetzij
nwaarachtigde
slechtste ingrediënten nietvooreen dichter.M aarD eSchool-

meesterheeftgeenenkeledunkvanzijneigenpoëzie;hijnoemt
zichzelfeen kleinekreupeldichter.

Toch...springtkijuitzijnvelalsVanLennepz'ntvaersjens'in
hettijdschriftHollandmetfoutenenlelijkhedenlaatafdrukken,
ofzeopeengepaktwegmoFelttalseenzootjendubieuzevischin't
hoekjenvandemart'ofigelijkvierverkleumdebedelaarskinderen ineen hondehok'.
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Hijstelthogeeisenaandeliteratuur,hijvindtdeinhoudvan
datHolland,waaraanveleletterkundigendiedestijdseengrote
naam haddenmeewerken,maartontzachelijkonbeduidend'en
islijm-enslijkziekslak-enpiergewemel'.Eninzijnvoorkeuren
speeldewaarschijnlijk depolitiekeovereenstemming een groterero1dan deliteraire.Hijsteltdusook hogeeisen aan zichzelf:a1szijnrnetuitersteprecisiesamengesteldekreupelverzen
(Adonissen meteenhouten poot)nietevenpreciesworden afgedrukt,dankrijgtdedrukkerdat,langnietmals,tehoren,van
achteren en van voren.
De biografe van D e Schoolm eester,zoals we die uitdeze
brieven kunnen herleiden,ismisschien nietonm isbaarvoorhet

lezenvanzijnpoëzie,maarvormtwe1degelijkeenextra.tl-letzijn
altijddegrappemakersnietdiehetlichtstehartomdragen.'
Ditzal,in ditsteileland,steedseen kreetblijvendiein de
onvruchtbaarsteaardevalt.Dezeroep klonkhonderden jaren
vergeefs,enza1hetblijvendoen.Desteilenwillendiepte,structuur,religie,ernst,hetraster,hetprikkeldraad.Nog steedsgeldt

destichtelijkeliteratuura1sdeideale.DeNederlandseliteratuur
wemeltvan deschoolm eesters.T eveelschoolmeesters,teweinig
Schoolm eesters.

DeSchoolmeesterenik,wekennenelkaar.U moetdaarom zijn
brieven lezen.
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Dichtende arbeiders

W erklieden vorm en,naar genoegzaam bekend is,een speciale

pittoreskekaste.Parlementsledenhullenzichtijdenshunvakantieeendagofwatspontaanineenoveralliom erbijtehoren',en
hoogleraren die in hun buitenhuis 'n tweede badkam er laten
installeren keuvelen theelgewoon'm etde tegelzetter.Zekletsen
verheugd een heeleind weg.De gewonem an heeft'tm aargoed,

zoluidtdanhunconclusie,hijisnietrijkentochgelukkig.
Zelatenzichozograagzeggendatrijkdom nietallesis.Ze
kunnen gtnietgenoeghoren,middelerwijldeduitentellend.
Enzois'taltijdgeweest.<lkzouzelfsdenkendatiemanddie
(...1openhartigzijnearmoedebelijdt,toonteeneerliikhartete
bezittenennietzondergeestkrachttezijn,omdathijgelatenblijft
en noch wrevelnoch ontevredenheid laatblijken,maarmet
weinig voldaan is.'

Ditschrijftin 1869deheerM .pruim.
Eriseen werkm an overleden,en deheerM .pruim -iin een der

Leeuwardercouranten'-schrijfterover:tEenbraafmantengrave' Zi
jnaandachttgoldslechtseennederigenwerkman,totde
laagstevolksklassebehoorende;(...)eenman,dienaar'toordeel
dermenigte,welkenaardenschijnuitspraakdoet,zeerweinigte
.

beteekenen had.'

Pruim baktzebruin,ennogaltijdbakkendePruimenzebruin.
W aarom Pruim .toud-schoolopziener en Instituteur',dan
toch dem oeitenam om tenbatevan z6'nnederigedode,ookal
was-ie ibraaf,de pen ter hand te nem en?iD ie hem gekend
hebben,zullen hetweten datdehandwerksm an veelmeerkan

zijn,daneenwerktuig,wanneergelijkbijdenoverledene,inhem
een geestwerkt,diehetgoede,schooneen waregevoelt,en die

altijd ijverigen werkzaam is,om gelijken geestbijanderente
wekken en te voeden.'
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U voelt het al: die werkm an was een dichter!H et goede,

schooneen ware!Daarhebtgewaarachtiggeen Pruim bijvan
node,om terstond totdeze diagnose te kom en.

(Overdichtendearbeidersindenegentiendeeeuw,daarover
wi1ik hetdan ook m etu hebben,en nietoverparlem entariërs,

hoogleraren en deOud-schoolopzienerPruim.)
Overhetzingendevolk!

Deman aan wiePruim (daarishijwaarachtig t6ch weer!)
zijn van neerbuigendheid druipende woorden wijdde,heette
J.l.Richter,tIn leven gemeente-arbeideraan dengrintweg in
Oostdongeradeel'.Zo staat het in extenso op de titelpagina.
Alleen deopgavevan 'tloon ontbreektnog.

Wateenmerkmandachtenzongheetdebundel(Zwolle,1869).
EnPruim gaf'm uit,itenvoordeelezijnernagelatenweduween
kinderen'.
't W as een heelgedoe,die liefdadigheid in de negentiende
eeuw.Zesloegenerzich onbeschaam d voorop deborst.K enm er-

kendishetWinteravondliedjevanTollenswaarinhijjuichtdat
Godonsinzijnwijsheiddearmenheeftgezonden,tegelijkmet
hetbeseftdatweldoenzaligis'.Bijmej.P.C.vanAlphenroeptde
kleinePietbijdeuitdelingvandewintersoepluidkeelsuit:
Hoortoch,Vader!mijngeroep;
Geefdatarmekindjesoep.
Kijkdatlieve,kleinemannetje
Biedtureedszijnledigkannetje;
(...1
Ach!wijetentochnogvleesch;G eefdenarmen,geefdenwees.

Vaderlief!hoormijngeroep,
En geefd'armen m enschen soep!

M aarnaastdesoepwarenzeOokallerwegen bereid dewerkman

vangoedenwil'nonsjeofanderhalfeigenwaardetegeven;dat
wasin diedagen van revolutionairewoelingen een kwestie van

zelfbehoud.Tranen mettuiten huilde deburgerij,uitlouter
erkentelijkheid.wanneereenarbeiderzekwam vertellenhoearm
entevredenhijwas,wanneerhijzichzowelalstwerkman'kenbaar

maakteénvaderland,godenoranjeomhelsde.Zo'nkoekoeksei
werd doldriftig gekoesterd.

DeVriendvanarmenenrl'
jl'
t'a(eentijdschrift)geeftwenken
hoewebijdetbeoordelingderminvermogendevolksklasse'te
werkmoetengaan:tBijalhetgeen aleuringbijdearbeidende
klasseinParijsverdient,maghettochwe1vermeldworden,datin
1850 door de koetsiers van vigilanten en om nibussen zz.63o

voorwerpenaandepoliciezijnaangebragt,diedeeigenaarsinde
rijtuigenhaddenachtergelaten.'
Hetadviesluidtom ookeensinAmsterdam soortgelijkevoorbeeldenvaneerlijkheidtegaanopzamelen,want:tzulkeberigten
doen hetvolk eeraan.'
U it angst voor werkm ansopstandigheid werd werkm ansfatsoen 'n courantartikel.D edeftigestanden strooiden m etfatsoen

a1smetpepernoten,zehaddenereengeduchthandjevan.Ende
enkelewerkmandiezeermeein'tzonnetjezetten,diezetotde
M uzentroon verhieven,werd duizelig van 'tlicht,en kroop en

likteom hetzijnfatsoenverschaFernaardezin temaken.
W ateenmerkmandachten zongkreegeen aanbevelingm eevan

driefatsoenverstrekkers,Dr.L.proes,lhr.M r.l.F.vanHumalda
vanEijsingaen wééronzePruim.Zezeggen:tM ogehetgboekskelalom eengunstigonthaaltendeelevallen,eenignutengenoegen aanbrengen,entoonen daterook in de werkmansstandm en-

schenmetgevoeligehartenenhelderehoofdentevindenzijn'-en
zedelen tevensm ede datalhonderddertig gulden werd ontvangen <om deweduweaan een middelvan bestaan te helpen',en ite

zorgendatde4kinderen,dievaneengoedenaanlegdoenblijken,
voldoendendoelmatigonderwijsontvangen'.Zevermeldenniet
alleenvoluithetgeldbedrag(inzakenvanliefdadigheiddientniet
deminstediscretieteworden betracht),zedelen ook,zoecht
terloops,meedatdegedachten en hetgezangvan dewerkman

zoveelmogelijkindeoorspronkelijkevorm werdenafgedrukt,en
datzeslechtstdenoodzakeliikstetaalzuiveringen,betrekkelijk
spelling,m aatenz.'hebben aangebracht.
Ach,waren allem ensen goed!

Deoverledenekonopzoveelgoedheidnietreageren,daarhij
immersoverledenwas.Maarwatvondhij,toenhijnogleefde,van
dezeliefdadigheid?
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J.l.Richter,in leven gemeente-arbeideraan den grintwegin
Oostdongeradeel,bleekzijnongekunsteldegedachtenoprijm te
kunnenzetten.'tMoetzoomstreeks1860zijngeweestdatdeheer
M .Pruim ,oud-schoolopzieneren instituteur,op hetideekwam ,
hem in D ockum letterkundige avonden,tegen betaling,telaten

verzorgenvoorteendeftigentalrijkpubliek,van beiderleigeslacht'.H et publiek ikwam op en hoorde m et verrassing en

voldoeningnaardendichterlijken wegarbeider'.Deopbrengst
vandesoirêewerddoorRichterenzijngezin,idieveelenlang
geleden hadden',m etvreugdeen dank begroet.
iD iezoogenaamdeRichteravond,'verteltonsPruim ,tisdaarna

telkenjareherhaaldensteedsmetgewenschtenuitslag,zoodater
vandientijdafdehulpmiddelenwaren gevondenom eenarm
maarfatsoenlijkgezinvandennoodigenwintervoorraadtevoorzien.'

Arm maarfatsoenlijk...
Hierwerddeliefdadigheidnietbedrevenmet'npannetjesoep
m aar metde poëtische voortbrengselen van de te benefciëren

persoonzelf,dieluidewerdtoegejuicht,temeerdaarditttoonbeeldensieraadinzijnstand'zeinz'nschaarsevrije,nachtelijke
urenhadmoetenschrijven.
H et was een mirakel om te aanschouwen.zo'n m an uit de

volksklasse,vanwieerkendmoestwordenidathijbeschaving,
kunstgevoel en sm aak, geheugen en fantasie' bezat, ien wel,

betrekkelijk gesproken,in ruimere dan alledaagschehoeveelheid'.
Van alle kanten stroom den de uitnodigingen binnen om zo'n
exem plaarte horen voordragen.
T egen een iruim 'honorarium ,voegtPruim daaraan toe.

Veelza1'tnietzijngeweest.

Toen hetgem eentebestuurvanOostdongeradeeldezingende
arbeiderin 1857totwegwerkeraanstelde,&om zorgtedragenvoor
den grintweg van D ockum naarO ostrum ',wasdaar een vast

weekloonvanf4,50aanverbonden.DerederijkerskamerCamphuysenteDockum benoemdehem,toentzijnesnellevorderingen'
werdenopgemerktimetlofwaardigekieschheid'(dixitPruim)tot
erelid,omdatzewistendathijzichdeiverteringskosten'vande
driewekelijksevergaderingenonmogelijkkonveroorloven.
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Ze deden watze konden,nietwaar.

Aan zijn gedichtNieumjaarsmensch voegtRichtereen boekhoudkundigerecapitulatietoevandebestedingvanzijnviereneenhalvegulden.zoalshijdieeerderinhetgedichtaloprijm had
voorgerekend:hetgetuigtvanzijnijselijketevredenheid.Zestig
centskostde brandstofperweek:tD aarvan kan dekachelniet

altijddoorrooken,/Maar'tistochvoldoendeom 'tetentekoken.'
Enookdebelastingslaatblijkbaar,netalsdedood,huisnochdeur
voorbij.(AlleenopdeFiscusendeDoodkanjeechtbouwenindit
ondermaanse.)

'kM oetvùpiencentsweek'lijksvoor'tRijkdeponeeren,
Daarmoetikmijnpijpjetabakvoorontbeeren,
W ant'tweekgeld isop en hetreek'nen gedaan.-

Tochjuichikvanharte-ikhebeenbestaan.Erzijnnog'npaarbudgetstaatjesmeerbekenduitdenegentiende
eeuw.Brugmans(Dearbeidendeklasse,'
aNederlandindergeeeum)
noemtonderm eerdievan een U trechtselandarbeider,een houtzagersknechtuitAm sterdam ,en een zwartweveruitH ilversum .
'tBekendsteiswe1hettbudgetvan een huisgezin teAm sterdam ',

datvoorkomtinIdee45IvanM ultatuli:hijspecifceertdaarhoe
datgezin m eteen bedrag van zesgulden perweek rondkom t.D e

gemeente-arbeideraandengrintwegmoest(metvierkinderen)
rondkomenvanviereneenhalf.Demiddagmaaltijd,zolezenwe
uitditineenobscure,moeilijkoptediependichtbundelverscho1enstaatje,kosttevijftiencentsperdag,erwerdperweekvijftig
centsuitgetrokkenvoortweeroggebrodenenveertigcentstvoed-

se1voordenjonggeborenknaap'.Zeep,sajet,stijfselenblauwsel
kwam en op twintig cents en kerkcenten,scheerloon en haar-

knippensamenopeenstuiver.InzijnNieumjaarsmenschvertelt
Richterdatergeencentoverschootvoorkleren,tm etlinnen en
kleerkastis'tdroeviggesteld'.

En,schoonmijnevrouw :inkdenaaldkanhanteeren,
Zijkantochhetslijtenvan'tlinnennietweren.
D esZaterdagsa1shetverschoningsuurslaat,

DanzegikMijnheer,dathetsobertjesstaat.
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(...)
Jeneverisjuistgeenbehoeftevoor'tleven
Dusdaarvoorverlangikgeengiftmijgegeven,
M aarweetu,Mijnheer,watikminzaam verzoek
A1sNieuwiaarsgeschenk?Eenhalfsletenebroek.
Ditis'nheelwatbedeesdertoondanbijM ultatuli,dieronduitzei
datdeslaven van vroegererbeteraan toewaren dan dewerkm an

uitzijntijd:izoo-alsnudezakenstaan,noem ikdentoestandvan
onsvolkschandel
yk.'

Maarbijdegrintwerkergeenspoorvanopstandigheid,alleen
berusting.Dein deNieumjaarsmenschaangesprokenM ijnheer
schonk hem blijkbaargenadiglijk'n oudebroek,wantPruim
neemtinzijnverzamelinguit'sgrintwerkersnagelatenpapieren
eenfragmentopuiteennieuwjaarsversvanhetdaaropvolgende
jaaraanhetzelfdegulleheerschap,waarinRichtervanzijnblijde
ttehuiskom st'm et die overvloedige geschenken verhaalt-niet
alleen m et een broek,m aar ook m et een vest! iD ie dank'bre

verbazing,vanons,armelièn!-/lkkonmijnuvoegzaamterkerke
vertoonen.

Zeschoten dusechtuithunslofvoorhem .En waarom ?Deman

wasernaar.Hijkoneindelijkeensnet
jesnaardekerk,metz'n
tweedehandsbroek.Hijwenteldezichdankbaarinhetkwijlvan
zijnweldoeners.enliktedeschoenendiehem trapten.Hijriep
luidenoprijm,hijdievierkindereneneenvrouw moestvoeden
van viereneenhalve gulden en 's zondags in een halfsletene

broekterkerkeging,dattdeliefdevoorvolkenvorstookbijde
minderontwikkeldestandendermaatschappij'aanwezigwas.l-lij
zei het zelf.D e m eer ontwikkelde standen waren hem daar

dankbaarvoor,hijwerdeenoogappelderPruimen.Ennu:de
kwelendedienstm aagdteSneek.

Francijntje de Boer (Dienstmaagd te Sneek stond er op de
titelpagina'svanhaardichtbundels)genoot,vooralindenoordelijkeprovincies,beslistenigepopulariteit.Denaamlijstderintekenaren.toegevoegdaanhaarNieumedichtproeven(Amsterdam,
I8zI),beslaatzestienbladzijden.DegouverneurvanFriesland,
J.F.AbingavanHumalda,nam zowaardrieexemplarenaf,enal

evenzeerwaren dePresidentvan deRechtbankteH eervnveen en
de Grietman van Lem sterland in deLem m erpresent.O nderde
intekenaren bevonden zich rustende Leraren der D oopsgezin-

den,OntvangersvandeRegistratie,ChirurgijnenenAdvokaten.
Hunnamenzijnvergeten.'nDichtendedienstmaagdwordtna
anderhalveeeuw nogevenafgestoft,dochzijdiehooggezeten
wareninhuntijd,enpraatjeshaddenvoortien,zeblijvenvoor
inanaer vergeten-er zit 'n rechtvaardige rek in het culturele
elastiek.

W atwasFrancijntjevooreenmeid?W elkgezichtkomtvanonderhetstoftotons?Ik twijfeltussen een goedhartige,frisse
bedisselaarstereneensekreet.Erggoeddichtenkonzeniet.Haar
grotevoorbeelden waren H iëronym usvan Alphen en haarvrien-

din FennaMastenbroek.Debundeltjesdiezijvoorkinderen
schreef:Gedicht
jensvoorkinderen (Haarlem,z.j.,maar v6ôr
1821),Gedicht
jesvoorbehoeptkekinderen(Amsterdam,1824op
omslag,1823optitelpagina)enLaatonsleventotElkandersNut
en Vreugd.Nederlandscheverhalen,eneentkenieumedichtproeven

(Leyden,1850),zijnvoorhetgrootstedeelinVan-Alphentrant,
zijhetdat'tvandiewatersoepn6gweereenverdunselis.Zewi1
methaarkinderversjesihetopkomendgeslachttotbravewereldburgersvormen',zewilbijdragen <om welligteenzaadjevan
deugdinhunnevoorelkenindrukvatbarehartentestrooijen'.
D at betekent dat de kinderen braaf dienen te bidden,en hun
vaderland en oudersmoeten vereren.M aarook:datzenietbang

moetenzijnvoorgeesten,voorhetonweerofhetkerkhof.
Debliksem ,dieusiddren doet,
Iszegen voordezeaard.
D itrationeleelem entgaat,geheelàla Van Alphen,gepaard met

morelelessenoverhetGeluk.Jantjesteltdevraag:
W aarin zou toch 'tG eluk bestaan ?

VroegJan,ditwildeikweleensweten:
Ligtdatinfraaigekleedtezijn,
Inuittegaanoflekkerteeten?
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EnhetisduidelijkhoeFrancijntjesantwoordzalluiden:hetge1uk bestaatslechtsin de deugd.
En in de gehoorzaam heid.En in de voorzichtigheid.O m dit

laatstea1szaadjein hetvatbareharttestrooijen verteltze 'n
verhaalovereenjongetjedatmeteengeladengeweerindetuin
perongeluk een oude werksterdoodschoot:

VerbeeldtU nuzijntoestand,kindren,
Hijloopta1szinloosopenneêr.
Jeziethetechtvoorje.Nee,beeldendiszeniet.Zemochtmet
rechthaardichtaderaan devoeten vanVan Alphenleggen,watze
in een herinneringsgedichtook doet:

Denktgijwe1eens,lievekleinen,
DievanAlphensboekjenleest,
W elk een zegen dezebrave
Voordekindren isgeweest?

(...1
Voeltgij'tjeugdighartnietkloppen
Doorgevoelvan dankbaarheid,

Alshiju,zoozacht,zoovriendlijk,
O p den wegderdeugd geleidt?

Ook haargedichten uithaarivolwassen'bundels,Dichtproeven

(Haarlem,1815)enhetalgenoemdeNieumedichtproevenvertonenbijsterweinigoriginaliteit.Zenoemtzichzelf,indetraditie
vandegeaFecteerdebescheidenheid,islechts'eenviooltje.Een
roosschittertgrootsenheerlijk,enverkondigtmajesteit,maarhet
lieiijk veldviooltje('tbeeld van stillenederigheid!)mag dan
wellichtminderopzien wekken,tochiszegod welgevallig:

W iezietop'teenvoudigmuschje
Im m ermetverachtingneèr,

Juistom datdenachtegalen
M etvolmaaktergaven pralen,
Onsophoogerzangonthalen?

BeidenzingenzijGodseer.
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Francijntje put zich uit in bescheidenheid. Ze prijst zich zielsgelukkig dat ze in haar 'nederigen levensstand' het vermogen bezit
sommigen een aangenaam en nuttig ogenblik te verschaffen, en in
een van haar kinderbundeltjes merkt ze op: 'De onderwerpen,
welke ik behandeld heb, zijn slechts eenvoudig; trouwens, wie
wacht dit anders van mij ?'
Niemand verwachtte anders, laat staan de chirurgijn en de
grietman.
Maar ondanks zoveel verpletterende zelf-minachting
schroomt ze niet, de gedienstige, haar eerste dichtproeven boud
aan te bieden aan 'Hare majesteit, onze geeerbiedigde koningin':
Zal het aan Nederlands Vorstin,
Door deugd zoo groote Koningin,
Ook welgevaIlig zijn, om mijne lage zangen,
Waarin natuur en 't hart slechts spreekt,
Maar hooge vlugt en zwier ontbreekt,
In gunst van mij te ontvangen ?
't Lijkt me een wat over 't paard getilde werkmeid. Haar verzen
puilen uit van Hij is niet meer! Ik mis hem, ach! Ik ween! 'r Valt
hard! Wanneer haar moeder is overleden zingt ze:

Ze is dood, helaas ! ach, welk een slag!
Mijn lieve, dierbre Moeder! ach!
En:
Ontzettende gedachte! Ja!
Ze is weg!-Wij zien haar treurend na.
Francijntje is niet aIleen nog houtenklaziger dan Van Alphen,
maar ook dan 't hele stel treur- en klaagzangers. Een vader spreekt
ze bij de dood van z'n tweeentwintigjarige zoon alsvolgt toe:
Ween vrij, 0 Vader! als ge aan hem
Den laatsten pligt vervult,
Als gij met waggelenden tred
De lijkbaar volgen zult.
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W éérzieje'tvoorje.Enzodichttezevoortyindehaartzooschaars
overschietendeuitspannings-oogenblikken',overgevallen meis-

jes.bijgoudenbruiloften,envooralaanthetsmartelijkafsterven'
wijddezetranenrijkebespiegelingen.Zelfoverleedzeop7maart
1852;zo staathetop een m etde hand geschreven iAlgem eene

kennisgeving'vanDirkeM .deBoer,dieiemanddestijdsinde
bundelm oethebben gelegd die ik hier voor m e heb:tH eden

avondoverleed,tenhuizevandenHeerC.rruijmelaarteHeerenveen,onzegeliefdeZusterFrancijntjedeBoer.indenouderdom
vanruim 67jaren.Diepbedroeftonshaarverlies,envelenmet
onszulleneentraanwijdenaanharendood.'
Ze kan weeronderhetstof.

N adedichtendegrintwerkeren dekwelendedienstmaagd isde

zingendeboerenknechtaandebeurt.HijheetW illem deJong,
Boere-Arbeiderte Vorden. Hi
k
jpubliceerdein1867Eerstelt
ngen,
in 1869 VeldbloemenenverderDichtjes,datgeenjaartaldraagt,
maara1snr.48verscheenindepopulairereeksA lgemeeneBibliotheek.
Veldblpemenkreegeen voorwoord meevan BernardterHaar.
D aaruitonder m eer:tW atik,hoe dikwerf daartoe aangezocht,
anders niet dan noode en daarom ook hoogst zelden doe-een

woordvanaanbevelingbijeenigboekwerkteschrijven-ditdoeik
ditmaalgaarne.(...jHetis(...)inonzenweinigpoëtischentijdeen
nietgewoonofverwachtverschijnseleenVordenschenarbeider
metdezeAveldzangenvtezienoptreden,waarin hijhetbewijs
levert,hoeook dekunsteloozeherdersEuit,ofde boerschevedel,
zonderdateenigeopleiding isvoorafgegaan,welluidendetoonen
kan doenklinken.'

W aarhad.a1sikvragenmag,TerHaardanwé1zijnopleiding
voordeGuitgenoten?Bijmijnwetenwas-iedominê.Hijciteert
ookdetitelverkeerd.M aar'thinderthem nietm ethetzelfdeair
verdertegaan:iW ordterveelindezerveldzangenàhaangetroFen.

watzichnietbovenhetmiddelmatigeverheft(...1,devervaardigerzaldeeerstezijn,om dittoetestemmen(...1.Hijzelfiserdiep
vandoordrongen,hoeveelhem nogontbreekt,gelijkgenoegzaam
blijktuitdebedeom verschooning,welkeditbundeltjeopent(...1
entegenoverzulkeenebelijdenis,gevoegdbijdenz66nederige
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stand,dienhijindeM aatschappijinneemt,moetweldescherpste
kritiekzichontwapendvoelen.g...jIndien onzevriendDeJong
latermochtbesluitennoganderedichtproevenaanzijnlandgenootenaantebieden,danwenschikdathijdaarbijblijkenvan
ïelukkigevorderingen m ogegeven.'

'tZa1jeinjeeigenboekgezegdworden.
M aartonzevriend'DeJongglimtvandankbaarheidenroept
ookzelfinzijnibedeom verschooning'uit,ineenom hetwoord
Iab'ratorium doorTerH aarhevigberisptecaptatiobenevolentiae:
Snelttoch nietop hooge beenen,
N aarhetlab'ratorium henen
Van devinnigekritiek.
lk vind dit,in tegenstelling totTerH aar,een pakkende,plasti-

scheoproep.M aardoorgaanszijndefabels,arbeids-enberoepenliedjesvanionzevriend'Delongvaneenoppersteeenvoud.Een
anderskenmerk iszijngrotenaïeveteit.Zodichthij:
G een beervan NovaZem bla'sstrand
Ontwaartm en,waarhetkreeftvuurbrandt,

Ook'trendiernietderSamojeden:
D evluggegem s,van d'Alpenkrui'
n,

AanschouwtmennietinSpanjestuin,
G een leeuw van Africa,za1ooitEuroop betreden.

enhijdichtditom tebewijzen hoeheelhetheelalgetuigtvan
G odsverstand,hoedeSchepperhetweerzoprachtigvoorelkaar

heeft.A1shettijdvoor'ndutjewordtmaakthijhetdonker,en
moethetochtendzijndansteekthijdezoninbrand.
AfentoekomtW .deJongtoteen kernachtigeformulering,
zoalsin dezeAansporingtotmati
gheid.
.
Onm atigheid iseen gedrocht,

Bijnachtgebaard,eenhelgewrocht.
-

Zijiseennachtspook,datsteedsgluurt,
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m aareven daarna ishetalweer:
H elaas1
.helaas1
.in m enighuis
W asreedsdeonmatigheid ten kruis,

en rukthem 't tottweemaaltoe herhaalde helaaswreed elke

aanspraakopeenlauwerkransweeruithanden.Zijnhartgloeit
vankunstmin,zegthij,hetnatuurschoonboeitzijn zinnen,en
hoewelhijgeenaardseschattenbezit,nederigenvergetenleeft
enm etvereeltehand schop en spahanteert,is'twellust,is'tgenot

<g...)a1sikdeharmonie/M ijnruweciterstem totzachtemelodie'.
Jekomtbijhem enkeletypischeberoepenliederentegen,zoals
tD e Schoenm aker':
Rekken,rekken,rekken,

Over'tleestjetrekken,
G eefden likstok,K oen !
en ritmische gedichten uit het landleven,<D e D orschers',<De

Wanners',iDeZaaijende',iDeKarnende',enz.Hetzijnwerkliederen,waarinongetwijfeldsporentevindenzijnvandeeeuwenoudeliedjesdieDeJonguithetboerenbedrijfmoestkennen.
Karnenendorsen,datisarbeid met'n bijuitstekritmisch
karakter.Daarhorenliedjesbijmeteenmaat-aangevende,stimulerende werking.WatlaatDeJong bijvoorbeeld dedorsers
zingen,a1szeitot'twerkbereid'zijn?
H oorthoe 'tgaat,
Op de maat:
Lustig op,
Opdentop.
Klit,klat,kloe!
Slaatm aartoe,
N u metm oed,
Dan gaat'tgoed.
'tG aatu voor
Flinkerdoor.
Pief,pof,paf!
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'tM oeteraf.
O penneer,
H een en weer
T otaan 'tend'.Nu gewend !
N og eensweer!

Strijkthem neer,
Steedsm etkracht
En m etm agt,
D athetgonst,
D atiskonst.
Poef,pof,paf!
'tZaleraf!
Trekthem aan!
Zoo m oet'tgaan
W ordtnietm oe;
Klit,klat,kloe!
N og eensop
'sSchooven top.
ZachtwatPiet!'tlsgeschied.

Willem deJong,Boere-ArbeiderteVorden,leverthiermeeeen
negentiende-eeuwsebijdragetotdestudievandetRhythmische
G estaltung der Arbeit', van de verhouding tussen poëzie en

economie.van depoëziealsproduktieverhogend foeje-tKarl
Bùcher:ArbeitundRhythmus).

Toenl.l.Richter,vanzonsopgangtotzonsonderganggemeentearbeideraandegrintweginOostdongeradeel,indenachtelijke
uren gedichten schreefen dievervolgensaan een deftigpubliek

voordroeg,juichtehetdeftigpubliekhem toe.Wanthijzongdat
armoedeentevredenheidonafscheidelijkwaren.Alseennotabel
hem 'nafgedragenbroekgaf,konhijzichfatsoenlijkindekerk
vertonen.D e dankbaarheid van deze straatarm e twerkm an'is

tegelijkaandoenlijkenweerzinwekkend.Deaanhem betoonde
liefdadigheidisalleen maarweerzinwekkend.Hoeonbeduidend
dieliefdadigheid ookwas,tochkloptendenotabelenerzichm et
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mokerslagenvooropdeborst,ja,dathetklonka1seendrumstel.
Voor 'n paar centwasde revolutie bezworen.
In hetzelfde noorden bezaten deparia'seen andereparel,dat

wi1zeggen:aandekroonvandeburgerij.'tW asFrancijntjede
Boer,dienstmaagd te Sneek.Ook zijgafhoog op van haar
tevredenheid en godsvrucht.Een klein wiegstertje onderde
personeelsstandgafzijderaadvoorzichtigendeugdzaam tezijn:
oh.zekon achting verdienen doorte laten zien iDatwe arm en

braafkunnen wezen',en voorinhaarGedicht
jesrpprbehoeptke
kinderen,opgedragenaanhaarstadgenootY.Wouda,onderwijzer
der stads-arm enschool,schreefze:

Vooruisditboekje,
Behoeftigejeugd!
Vooru wiervereed'ling

Mijstreeltenverheugt;
Vooru,die,ofschoongij
Somsarmoedelijdt;
Tochkind'ren van God,

Onzeweldoener,zijt.
(...1
God m intallem enschen.

Hetzijarm ofrijk,
Zijnzijslechtselkander
lndeugdengelijk.
Ook in Sneek wreven zich douairière,cargadoor en predikant

vergenoegdindehanden.Francijntjekendehaarplaats!
Entenslottekende,zozagen we,deboere-arbeideruitVorden,

Willem deJongzijnplaats.Hijvondheteengavedathijdichten
kon:tWantwaarlijk,'tismijgoed,alsikin'tkunstlooslied/M ijn
Schepperlovenm ag,voor'tgeenikhiergeniet.'EnookBernard

terHaar,diezijnbundeleenvoorwoordmeegafwaarinhijvooral
zijneigengoedheidmettwaalfpaardekrachtenprees,vondzulks
eengave,wantzohoordeje'tnogeensvaneenander.Iemanddie
vergenoegdwasmetzijnbescheidendeel:vanzoiemandmoesten
deverzen worden uitgegeven!en bijzo'n bundelmoesteen
voorwoord,enindatvoorwoordkonjedannogeensuiteenzetten
wieereigenlijkdebaaswas,opdatniemand'tzouvergeten.
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W aren erdan geen opstandigearbeider-dichtersin denegentiendeeeuw ?
W aserdanniem anddieweigerdeom alsbezienswaardigheidte

dansen en tekwinkeleren,a1seen verschijnseluiteen andere
wereld?

ZoiemandwasRindertvanZinderenBakker(I845-I9z7).Hij
wastimmermaninhetFrieseKortezwaag.Hijwerdin1891het
eersterodegemeenteraadslidvanNederland;inOpsterland.Hij
verzettezichindetweedeeltjesvanzijnSocialistischeLiederenen
gedichten(Lemmer,z.j.)eninLiederenvoorHetVolk(DenHaag,
1886)tegendearbeiderdiezichmetstrooplaatinsmeren,diemet
'n halfsleetsebroek van denotarisnaardekerk stapt,deemoedig

maarproper.HansSlentermannoemthijzo iemand,hijbeschouwtzulke m ensen a1s 'n universeleziekte:

W ie kentnietH ans Slenterm an?
Hans,dieoveralfam ilie,
Totin 'tvcrre Hindostan,
Nederland en in K astilie
Telten,watersta ofval.
Zekerim m ertellen zal?

R.vanZinderenBakkerverteltonsineen vanzijnbundels,op
rijm,hetverhaalvandeuitgebuiteKlaas.Alskleinejongenmoest
Klaas,idienstbaarin hethuis/Van vadersrijken broodheer
BaronVanHogersluis',aldekastanjesuithetvuurhalenvoor't
jongbaronnetje,enlater,bijdeloting,voorhem soldaatzijn.
DaarnamoestKlaastrouwenmethetdoordejongebaronibeetgenomen'Klaartje,enz.Zoginghetzijnlevendoor.Maaraltijd
bleefK laastevreden :

Enhaddendikwijlsanderen
ookkwestiem etden baas

Om hoogerloonofwerktijd,
daaronderwasnooitKlaas.

KlaaspreesimmermeerdeleidingGods,en hijkreegopzijn
begrafenisdoordedomineedçhemeltoegezegdomdathijzijn
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lastzo geduldig had gedragen.M aar de baron werd ten grave
geleid alseen stervan de eerste grootte,een waarachtig m ensin
daad en woord.
Van ZinderenBakkerstoorn richtzich tegen hen die tdeem oedig dienend steedsop bevelen wachten',tegen onzegrintwerker
uitO ostdongeradeelen deVordense boere-arbeider:

Ei!Zieteensom u henen
toe!beurtuw hoofdeensop!

Desjonkheersnakroostzitu
telang reedsop den kop.
En trok deleepe priester
van Rom e ofvan D ordt,
U 'tvelook overdeoogen,

maaktdatgijziendewordt!
W antm eernogdan zoovelen

inhermelijnengoud,
Zijtgijhetdiedevrijheid
van allen tegenhoudt.

Endezepoëzieging,zobegrijptmen,desjonkheersnakroosten
de leepe priestertever.H adden ze daarvoor nu hun halfsleetse
broekcadeau gegevenenonvermoeibaaringetekendop alledichtproeven diede Sneeksedienstm aagd m aardewereld in wenstete
zenden?M oesthun soepuitdelingm etwerkm ansopstandigheid
worden beloond?
H ètmaskerwerd terstond van hetliefdadige aangezichtafge-

trokken,enhetchristelijkeM edusahoofdwerdzichtbaar.grimmigenzieldoorsnerpend.Dewerkmanwasgevaarlijk.
Een socialistischvolksliedvan VanZinderen Bakkerontlokte

eendomineein 1893deverzuchtingdathijnietwistwaterger
was:deproletarische opstand ofdecholera,die in idegedaante

vandenvorstdesdoodsgezienwordt,ophetvalepaard,jagende
vanSt.PetersburgnaarMadrid,metzijngeeselzijngeraamtehengstzweepend,engrijnzendlachendtusschendetandelooze
kaken'.

Hettroetelkind van derijken,datdewerkmanspoëziein de
negentiende eeuw was,leek heeleven op een m onster.
Heeleven.'tlsallang weer hettroetelkind.
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Na Daar is het gat van de deur waarin

* Een nauwgezette, wezenlijk beschei-

Gerrit Komrij de Nederlandse litera-

den schrijver met respect voor zijn stiel

tuur in het zonnetje zette, terwijl Van

en een hekel aan humbug . - Aad Nuis

Deyssel lag to schateren in zijn graf, en

in de Haagse Post

na Horen Zien en Zw#gen waarin hij het
toch al flauwe zonnetje van de Neder-

* Gerrit Komrij is scherp, inventief en

landse televisie hardvochtig doofde, nu

oneerbiedig en vrolijk als een eenmans-

Papieren tigers . Een nieuw book vol

Canard Enchaine . - Leopold de Buch

leesavonturen . Over de broekzak van

in Vr# Nederland

Pietje Bell . Over sadistische stripverhalen . Over de hormonenvodjes Story
en Prive . Over de elite . Over de jaren
twintig. Over de klassebewuste stoel .
Over tot saucijsjes verwerkte vrouwen .
Over de winderigheid van Harry
Mulisch . Over andere vermeende reputaties . Over de meestgelezen dichter

(D
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sche ezels . Over arbeider-dichters .
Over modern proza . Over trivialia .
Over stijl . Over kunst en over leven .

* Voor Komrij is het volstrekt onbelangrijk waarover hij zijn mening geeft,
alleen van belang is de manier waarop
hij formuleert . Waarover het gaat is van
secundair belang en in die zin is het
geen kritiek, geen informatic, maar literatuur, dus in orde . Komrij heeft mij
echter grenzeloos beledigd, zijn enige
excuus is dat hij to kwader trouw is,
want domheid, dat is het ergste .
Harry Mulisch in Vr# Nederland

N

201439 039

jongste dal in de literatuur . Over poeti-

komr001 papi01

Over de Amsterdamse coterie . Over het

Papieren tijgers

van Nederland . Over het roomse gevaar.
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