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‘Passionate was niks, is niks en zal nooit wat worden onder de huidige redactie.’
Melchior de Wolff, voormalig letterenmedewerker Rotterdamse Kunststitching.
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In den beginne
U heeft een exemplaar van het eerste gedrukte nummer van Passionate in handen.
Jarenlang leefden wij als literaire bedelaars en maakten we in morsige copyshops
een tijdschrift. Maar nu heeft de gemeente Rotterdam het belang van het blad
onderkend en biedt zij ons financiële steun.
Voor wie niet bekend is met de voorgeschiedenis: aan de uiteindelijke beslissing om
Passionate te subsidiëren is nogal wat vooraf gegaan. Nadat eerst de sectie letteren
van de Rotterdamse Kunststichting er alles aan deed om het initiatief de grond in te
boren, ontpopte wethouder Kombrink van Kunstzaken zich als een fervent
tegenstander van het tijdschrift.
Hans Kombrink wil eigenlijk alleen maar kunst steunen die het prestige van
Rotterdam verhoogt. Voor hem is kunst vooral een instrument om het
investeringsklimaat van de stad te verbeteren. En volgens hem past Passionate niet
in deze economische visie op het kunstbeleid.
Passionate is in 1994 ontstaan uit de behoefte iets aan de literaire armoede in de regio
Rotterdam te doen. Dit betekent dat het tijdschrift een impuls voor schrijvers,
bibliotheken, podia, boekhandelaren en andere literair geïnteresseerden in Rijnmond
is. Wat de wethouder echter vergeet is dat Passionate deze regio ook vertegenwoordigt
in het land. Sinds het legendarische Gard Sivik is er weer eens een Rotterdams literair
tijdschrift in Amsterdam te koop en het hardnekkige gerucht gaat dat het er verkocht,
en zelfs gelezen wordt.
Het college van B. en W. zou liever zien dat alleen zijn eigen geesteskind, het
tijdschrift Transito, subsidie ontvangt. Dit cultureel periodiek dat halfjaarlijks moet
gaan verschijnen heeft volgens Kombrink in tegenstelling tot Passionate wèl een
enorme uitstraling. Voor mij ademt Transito echter een gedachtengoed uit dat in de
jaren zeventig populair was bij een nieuwe generatie PvdA-regenten. Zij dachten dat
de maatschappij maakbaar was en Kombrinks opzet van Transito sugge-
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reert dat het literaire klimaat van Rotterdam dat nog steeds is. Het is geenszins nodig
dat je ideeën aansluiten bij bestaande maatschappelijke initiatieven, besturen doe je
van boven af, en het liefst vanachter je bureau. Of dit literair etatisme aan het eind
van deze eeuw nog veel kans van slagen heeft is echter zeer de vraag, al zal ik een
snelle dood van Transito oprecht betreuren. Het is namelijk goed voor Passionate
om een klankbord te hebben, uitgedaagd te worden door ervaren baby-boomers en
kritiek te krijgen van bevlogen vertegenwoordigers van een vorige generatie die ons
laten zien hoe je een blad maakt. Ik zie dan ook reikhalzend uit naar de verschijning
van het eerste nummer van Transito en hoop dat wij van de daarmee gepaard gaande
stadspromotie nog heel wat kunnen leren.
Dat Passionate desondanks bestaat is mede te danken aan een meerderheid van de
gemeenteraad die wèl een nieuwe generatie een kans wil geven. Zij begrijpt dat Het
Nieuwe Rotterdam ook op literair gebied door post-Nixers zal moeten worden
vormgegeven. Wie na de eeuwwisseling culturele hoofdstad van Europa wil zijn, zal
moeten investeren in jonge mensen die talent, lef en capaciteiten hebben. Daarnaast
zal de lokale overheid een letterenbeleid moeten ontwikkelen, want op dit moment
ontbreekt het hieraan. In het onlangs door het Rotterdamse college gepresenteerde
Kunstenplan 1997-2000 namen de letteren nog geen drie procent van de geplande
uitgaven voor hun rekening. Ik besef ook wel dat je geen goed literair klimaat krijgt
door met geld te smijten, maar er moeten natuurlijk wel middelen beschikbaar zijn
wanneer er een club als Passionate opstaat om geheel pro deo de letteren te stimuleren.
Op onze Rotterdamse achtergrond kunnen we best trots zijn zonder een soort lokaal
chauvinisme aan te hangen. Er bestaat namelijk niet zoiets als een Rotterdamse
literatuur en wij moeten ook meer dan alleen maar een regio-functie willen vervullen.
Dat betekent dat Passionate de komende jaren een positie tussen de middelgrote
literaire tijdschriften moet zien te verwerven. Een niet geringe opgave, waarbij
Passionate het niet zozeer van haar revolutionaire literaire opvattingen zal moeten
hebben, alswel van haar frisse kijk op het verschijnsel ‘literair tijdschrift’.
Veel literaire tijdschriften zijn bloedeloos saaie boekjes die niets met het begrip
tijdschrift van doen hebben. Zij zijn vaak niet meer dan verzamelbundels,
uithangborden van uitgevers, waarbij de vormgeving van de meeste bladen volkomen
fantasieloos is. In de eigenlijke betekenis van het woord is een tijdschrift een vluchtige
verzameling van teksten. Passionate moet een echt tijd-schrift zijn, een spiegel van
de jaren negentig, met rubrieken en een breed scala aan literaire genres. Voor mij
hoeft Passionate niet zonodig in de boekenkast te staan, maar mag zij in de krantenbak
liggen. Kom je een goed gedicht tegen: scheur het er uit! Belt er een mooie vrouw
op: schrijf haar telefoonnummer gerust op de omslag. Deze beschaving kenmerkt
zich door zo'n verschrikkelijke zelfoverschatting dat we aan een ongeneeslijke
bewaarneurose lijden. Ik wil af van die misplaatste verhevenheid waarmee de literatuur
- en alles wat er mee samenhangt - omgeven wordt. Je leest niet omdat je tot een
culturele subgroep wilt horen, of omdat je leraar Nederlands je daartoe dwingt, of
omdat zo'n azijnpisser wekelijks in de krant zo gewichtig over de literatuur doet.
Nee, er is maar één reden om Passionate te lezen: omdat je er plezier in hebt.
Om onze grote sprong voorwaarts te vieren hebben wij gemeend een Rotterdams
nummer te moeten maken, als een eerbetoon aan de auteurs die in deze stad schreven
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of dat nog altijd doen. Een opmaat voor Het Nieuwe Rotterdam, waar de letteren,
landelijk gerelateerd, net zo'n positie zullen innemen als de film en architectuur dat
nu al doen. Over vijftig jaar zit je als literaire uitgever niet meer in zo'n beschimmeld
grachtenpand, maar heb je je toevlucht gezocht in de enige èchte stad die Nederland
rijk is. Vanuit je kantoor op de dertigste verdieping van een wolkenkrabber op de
Wilhelminakade heb je een prachtig uitzicht over de Maas. En dan baant zij zich nog
altijd traag een weg door het drukke gewoel waar het leven zo krachtig in bruist.
Giel van Strien
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Het Jaar van de Schorpioen
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Het begint, zoals gewoonlijk, met een soort muizenzoentje heel zacht over zijn lippen.
Daarna begint haar hoofd langzaam roterende bewegingen te maken waarbij haar
mond zich begint te openen. Dan, als in een Blitzkrieg, gooit ze de hele zaak open
en probeert ze hem met hoofd en al naar binnen te zuigen. Niet veel later bonkt haar
schaambeen onbarmhartig tegen zijn scrotum en krijgt hij visioenen van courtisanes
met een universitaire graad in de alchemie en amazones die in vliegende vaart een
ondergaande zon tegemoet rijden, waar zich, naar verluidt, een oerlelijke maar
buitengewoon potente man bevindt. Als Mars nou maar in Schorpioen staat, dan gaat
het misschien eens lukken, denkt Peter terwijl hij zijn vrouw Ans voor de zoveelste
keer in de ‘astronautenhouding’ neemt. Een jaar heeft 52 weken. Ze zijn al minstens
drie jaar bezig een kind te verwekken. Stel het aantal pogingen op 200 per jaar en je
komt op 600 rospartijen, genoeg om een literfles cola(light) met zaad te vullen. Daar
zou je in theorie de wereldbevolking op zijn minst mee kunnen verdubbelen. Waarom
lukt het dan niet om één zo'n ettertje op de wereld te zetten? Mars, de planeet van
de energie, de driften? Bij hem staat Mars waarschijnlijk permanent in verheffing,
daar komt hij alweer. Even de boel omhoog houden, zodat die bolletjes met hun
eigenwijze staartjes de kans krijgen op volle snelheid naar hun einddoel te zwemmen.
Terwijl hij hijgend naar de muur staart, bedenkt hij dat al dat astrologische gegoochel
met genitaliën waarschijnlijk niets te betekenen heeft. Een valse lach komt op zijn
lippen als hij stiekem aan zijn vingers ruikt die de geur van haar natte schelp afgeven.
Nadat hij een plaat heeft opgezet van een moddervette Italiaan die zich afvraagt
hoe het nu verder moet zonder Euridice, kruipt hij weer naast Ans die, op haar buik
liggend, de zoveelste sigaret opsteekt en afwezig voor zich uit kijkt. ‘Als je zwanger
bent doe ik het voorlopig niet meer hoor.’ Dikke rookwolken hangen als dichte mist
in de slaapkamer. De Italiaan laat vanuit de huiskamer een kitscherige klaagzang
horen. Peter weet dat zijn bewering net zo leugenachtig is als het zuidelijke gekreun
van de tenor. Hij weet dat deze wekelijkse seksuele exercities de enige momenten
zijn waarop ze nog contact met elkaar hebben. Onmachtig nog iets aan de groteske
leugen toe te voegen woelt Peter wat met zijn hand tussen de enorme bos haar die
zich tussen Ans billen bevindt.
‘Wat heb je toch lekkere dikke benen,’ zegt ze met een stem waarin al het sarcasme
van de wereld samen is gebundeld. In de middeleeuwen wisten ze wel raad met jouw
soort, denkt hij. Aan de wurgpaal, en wel meteen! IJskoude ogen boren zich in de
ander. ‘Moet ik nu zeggen dat je van die geweldige grote borsten hebt?’ Parlami
d'amore Marius.
Op de televisie geeft een jonge vrouw verstandige adviezen aan radeloze mensen
die, om welke reden dan ook, geen bevredigend lichamelijk contact met elkaar kunnen
hebben. ‘Verras je partner eens,’ zegt de vrouw met een onwaarschijnlijk
enthousiasme. ‘Neem haar eens mee uit naar een goed restaurant met kaarslicht en
een orkestje. Trek eens wat spannends aan.’ De mensen aan wie de adviezen gericht
zijn knikken wel, maar de meesten wekken de indruk dat ze de moed al hebben
opgegeven. ‘Mijn man valt halverwege de liefdesdaad in slaap,’ zegt een vrouw met
uitgezakt permanent en lange konijnentanden. Vind je het gek, denkt Peter en schakelt
naar een ander kanaal. Daar komt net een vrouw in een potsierlijk pakje een toneel
op. Ze heeft een hoge hoed op en zwaait met een wandelstok, die haar dilettanterige
danspasjes nog enig cachet moet geven. Ze trekt een guitig gezicht als ze begint te
zin-
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gen over een bakker die nog niet aan de vrouw is. Er komen elke dag vrouwen in
zijn winkel die brood kopen en de arme bakker weet maar niet wie hij moet kiezen
tot zijn bruid. Een overweldigend applaus volgt en de presentator kondigt alweer een
nieuwe gast aan. ‘Zij presenteerde de meest bekeken show van Nederland, valt op
lange mannen met zwart haar en een leren jasje, geldt als de ideale schoondochter,
maar is zeker geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dames en heren,
mag ik een hartelijk applaus voor...’ Op weer een ander net stuitert het hoofd van
correspondent der lage landen, Harrie Topaas, als een pingpongbal over het scherm.
Topaas maakt de indruk dat hij vroeger op school bij het hardop lezen steevast werd
overgeslagen, en nu bezig is om dat gemis aan aandacht in hoog tempo in te halen.
De hoofdgymnastiek, die de werkelijk affreuze intonatie van dit journalistieke
wonderkind begeleidt, is onnavolgbaar. Peter weet, gevangen als hij is door al die
beweging, allang niet meer waar Harrie het over heeft, maar wacht gespannen op
het moment waarop hij met een van zijn dodelijke clichés het beeld uit zal schieten.
Elke scheet die door een politicus gelaten wordt, presenteert hij als ware het de
belangrijkste gebeurtenis sinds de Cubacrisis.
Met een druk op de knop maakt Peter een einde aan de schertsvertoningen en loopt
naar de slaapkamer. Ans ligt op haar buik en slaapt. De dekens zijn tot net over haar
billen getrokken, het lange haar ligt als een waaier over haar rug. Zacht maanlicht
valt door de half open gordijnen op haar gezicht. Peter blijft in het midden van de
kamer staan en volgt de regelmaat van Ans' ademhaling. ‘Je bent mooi,’ fluistert hij.
‘Maar we hadden nooit moeten trouwen. Het is een fout geweest.’ Hij realiseert zich
plotseling dat hij Ans nog nooit gezegd heeft dat ze mooi is. Waarom eigenlijk niet?
Rapid eye movements, denkt hij als hij haar oogleden ziet trillen. Waar zou ze van
dromen? Niet van hem. Nee, hun gesprekken komen al twee jaar niet boven het
niveau uit van de vraag of hij vanavond thuis eet of niet. Hij herinnert zich niet
wanneer ze voor het laatst samen iets hebben gedaan. Vroeger gingen ze nog wel
eens naar de bioscoop, maar ook daar kwam een einde aan toen bleek dat één van
hen na afloop altijd vond dat de film waardeloos was. Gemeenschappelijke vrienden
hadden ze niet. De hare vond hij onuitstaanbaar; wijsneuzen met een ‘beste stuurlui
- complex’ noemde hij ze altijd. Alles wisten ze, konden ze of zouden ze beter kunnen,
als ze maar... Maar ze deden niets. Je zag of hoorde nooit iets, wat de ernstige vraag
deed rijzen of ze werkelijk van die geweldige capaciteiten bezaten. Andersom gaf
Ans, door steevast te weigeren met hem mee te gaan als hij met zijn vrienden had
afgesproken, ondubbelzinnig te kennen dat ze niets met zijn kennissenkring te maken
wilde hebben. Gek genoeg hadden ze hun pogingen om verandering in deze situatie
te brengen al snel gestaakt. Het was na enkele avondjes vol wederzijds cynisme van
beide partijen als vanzelf opgehouden. Daarna werd er niet meer over gesproken,
maar was het een vaststaand feit geworden; zoiets als regen en wind, verschijnselen
die eveneens onontkoombaar waren. Nee, Ans droomde niet van hem. Mogelijk zag
ze zich in haar slaap op het toneel staan, triomfen vierend in de rol van Lady Macbeth.
‘Here's the smell of the blood still: all the perfumes of Arabia will not sweeten this
little hand. Oh! oh! oh!’ Ovationeel applaus. Het ene tuiltje viooltjes na het andere
wordt voor haar voeten op de planken geworpen. ‘ANS SMEEDIJZER SUPERIEUR
IN LADY MACBETH’ pronkt op de kunstpagina van een kwaliteitskrant. En
vanzelfsprekend bloeit er iets moois tussen haar

Passionate. Jaargang 4

11
en de acteur die de rol van Macbeth speelt. Helaas voor Ans wilden ze haar op de
toneelschool niet hebben, zodat ze nu bij de ingang van de schouwburg slechts de
kaartjes mocht scheuren. Gefrustreerde grootheidswaanzin, denkt Peter die zich
realiseert dat ook hij niet de fantastische muzikant geworden is die hij had willen
zijn. Moest er daarom een kind komen, een verlengstuk van jezelf, waar je zoveel
aandacht aan moest besteden dat er eenvoudig geen tijd overbleef om nog langer
over je eigen morsige leven na te denken? Van de poepluier tot het afstuderen van
je kroost was je dan tenminste bevrijd van de knellende vraag wat je nu eigenlijk
zelf van het leven gemaakt had. Dat die kwestie later, als de kinderen het huis uit
waren, nog net zo actueel was zag je dan wel. Tijd genoeg om het inzicht te verwerken
dat je niet meer dan een verveelde, burgerlijke zeur was, nauwelijks in staat om zelfs
maar belangstelling te veinzen voor hetgeen in de wereld gebeurde en wat anderen
bezighield. ‘We zijn allemaal ongewenst ter wereld gekomen,’ zucht hij en sluit de
gordijnen.
‘Weet u heel zeker dat u een vasectomie wil ondergaan?’ Peter knikt voor de zoveelste
maal en er valt een ongemakkelijke stilte. Zou de arts hem niet vertrouwen of stelt
hij altijd drie keer dezelfde vraag? ‘U vraagt zich misschien af waarom ik zo aandring,
maar u bent nog vrij jong en zou spijt van de operatie kunnen krijgen. Nu is het
natuurlijk niet zo dat de ingreep onomkeerbaar is. Toch wil ik u erop wijzen dat we
niet zo maar tot vasectomie overgaan.’
‘Mijn vrouw en ik hebben er goed over nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen
dat we geen kinderen willen.’
De arts, een neurotische man die voortdurend met zijn vingers op het bovenblad
van zijn bureau trommelt, kijkt Peter wazig aan en braakt een zenuwachtig lachje
uit. ‘Weet u dat vasectomie in de Verenigde Staten bij jonge mannen werd toegepast
om veelvuldige masturbatie tegen te gaan?’ Het mannetje begint te schuddebuiken.
‘En die arme kerels begrepen er niets van, want het hielp natuurlijk niks.’ Als hij
ziet dat Peter er niet om kan lachen, trekt hij snel een serieus gezicht, verontschuldigt
zich en neemt weer de doktersrol op zich. ‘De vasectomie heeft geen invloed op uw
libido of potentie. Ook het volume van het ejaculaat blijft hetzelfde.’
Thuis staat de gang vol dozen. Peter maakt de grootste open en staart naar een roze
wieg waarop blauwe hartjes en bloemen zijn geschilderd. Zijn hartslag neemt toe en
het is alsof hij de weeë lucht van die kleine mormels al ruikt. Is het dan toch te laat?
Voorzichtig beklimt hij de trap. Ans staat met haar rug naar hem toe. De roller in
haar rechterhand gaat met ferme, regelmatige bewegingen op en neer tegen de muur.
In deze kamer hebben ze in het begin van hun verhouding vaak de liefde bedreven.
In die tijd was er nog geen vuiltje aan de lucht. Ze waren verliefd en al hun
handelingen, ook de daad, stonden in het teken van die verliefdheid. Niet dat er nooit
ruzie was. Die was er wel degelijk, maar stond in dienst van de liefde. Na elke heftige
botsing en alle dreigementen om er maar mee op te houden, kwam telkens het moment
waarop beiden wachtten. Nadat alle grieven waren uitgesproken, laaide de passie zo
hoog op dat er eigenlijk al weer meteen ruzie gemaakt diende te worden om dat
heerlijke gevoel in stand te houden. Peter kijkt naar haar ranke gestalte en vraagt
zich af waar ze het gevoel zijn kwijtgeraakt. Wanneer verloren ze het vermogen om
hun geschillen bij te leggen, wanneer
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raakten die lange nachten, waaraan maar geen einde leek te komen, hun bekoring
kwijt? Wie betrapte zich het eerst op heimelijke blikken naar een ander? Wie ontkende
het langst het verlangen?
‘Gaan we pappa en mamma spelen?’
Op haar gezicht ligt een uitdrukking alsof ze zojuist op heterdaad betrapt is met
een minnaar.
‘Nog niet, maar m'n gevoel zegt me dat het nu niet lang meer zal duren. Het leek
me een goed idee om alvast een kinderkamer in te richten.’
Opluchting. Het is nog niet zo ver, alle kans om het tegen te houden.
Ze legt de verfroller neer en slaat haar armen om hem heen. Dan haalt ze een
fopspeen uit haar broekzak en stopt hem in zijn mond. Haar andere hand tast naar
zijn gulp. ‘Zullen we het maar weer eens proberen, vadertje?’
Hij moet een lachbui onderdrukken als hij zichzelf hoort zeggen dat hij hoofdpijn
heeft.
Goed glad scheren had de arts gezegd. Peter doet zijn best om al het haar op de
onderbuik, penis en scrotum te verwijderen. Vlokken scheerzeep vallen op de spiegel
die zicht moet bieden op de onderkant van zijn lustinstrumentarium. ‘Voorzichtig
met dat mes, anders hoef je niet meer naar die kliniek,’ fluistert hij tot zichzelf. Wat
een afschuwelijk gezicht is dat eigenlijk, zo van de onderkant gezien. Het zou een
mens bijkans voorgoed de lust ontnemen er ooit nog iets anders mee te doen dan het
legen van de blaas. Hè, kijk nou toch, zo'n gerimpelde zak. Wat een wanstaltige
aanblik. En dan is het volgens de dokter ook nog aan te bevelen om de dag voor de
operatie een zaadlozing te hebben. Nou, dat is geen probleem, door de grijper met
die handel! Als na tien minuten alle filmsterren die hij maar kan bedenken aan zijn
geestesoog voorbij zijn gegaan en er nog niets is gebeurd, begint hij zich zorgen te
maken. Dan, terwijl hij in domme verbijstering naar zijn kale jongeheer staart, beseft
hij ineens wat de reden is van zijn onvermogen. In al zijn naaktheid heeft het ding
tussen zijn benen niets meer van zijn vroegere heroïek. Onderdanig als een hond
buigt het de moede kop. ‘Liar and slave!’
Een witte spin in steriele operatiejas en getooid met mondlapje en muts ontsmet
zijn kruis. Daarna worden er doeken over zijn borst, buik en benen gelegd. ‘Ga je
nog op vakantie?’ vraagt een man aan de zuster die hem assisteert. ‘Nou, niet echt.
We doen het dit jaar rustig aan. Drie weekjes Zuid-Frankrijk, meer niet.’ Een fel
licht verspreidende lamp wordt aangeknipt. ‘Het lokaalanaestheticum,’ bast de chirurg
en houdt, zonder naar de zuster te kijken, vragend een opengespreide hand op. Peter
knijpt zijn vuisten dicht. ‘Dit is een beetje gevoelig, maar van de operatie zult u niets
voelen.’ Een lichte schok gaat door zijn lichaam als de dunne naald zijn scrotum
binnendringt. De witte spin kijkt hem heel even aan en hij voelt de behoefte een
tedere kus op haar mondlapje te drukken. Maar dat zit er niet in; ze hebben hem
letterlijk bij z'n ballen. ‘Ja, ik voel de ductus deferens. Lokaalanaestheticum.’ Alweer
een prik? Verschrikt kijkt hij de zuster aan, die alleen haar mooie groene ogen heeft
om hem gerust te stellen. Als de chirurg om een mesje vraagt sluit Peter zijn ogen.
‘Mosquitoklem.’ Als hij tien minuten later zijn ogen opent, ziet hij dat de arts al
bezig is met het hechten.
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In de tram naar huis leest hij de adviezen die hij meegekregen heeft. Een strak
zittende onderbroek aantrekken die hij drie dagen aan moet houden, bij zwellingen
de huisarts bellen, geen zware lichaamsarbeid,
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geen zitbaden, geen onbeschermde gemeenschap. Over acht weken een potje sperma
inleveren om het op aanwezigheid van zaadcellen te laten controleren. Dat moet toch
allemaal niet zo moeilijk zijn. In huis hangt de geur van walmende kaarsen. Als hij
de woonkamer binnenkomt ziet hij meteen wat de bedoeling is. De tafel is keurig
gedekt, het bestek ligt prachtig recht en er staat zowaar een wijnkoeler in het midden.
‘O God, Ans wordt romantisch,’ denkt hij. ‘Zo, dat is een verrassing, heb je wat goed
te maken?’
Een spottend lachje komt rond haar lippen. ‘Het is zo lang geleden dat we gezellig
samen gegeten hebben.’
Dat is nog eufemistisch uitgedrukt, denkt hij. De laatste jaren had de avondmaaltijd
meer weg van een vreetwedstrijd, waarbij het zaak was zo snel mogelijk van tafel te
komen en vooral zo weinig mogelijk te praten. ‘Hoe was je dag vandaag.’
‘Het ging wel.’ Dat was ongeveer het niveau van de gesprekken zoals die aan tafel
gevoerd werden. Daarna dook je achter een krant, of beter, sloot je op in de
studeerkamer om ongestoord een boek te lezen. Een enkele keer kwam je niet onder
‘gezellig samenzijn’ uit en dan bood de televisie uitkomst. Peter moet er niet aan
denken hoe hij die avonden door zou komen zonder televisie. Een avond
Mens-erger-je-niet met Ans? Hij moet er niet aan denken. ‘Ja, gezellig,’ is het enige
dat hij uit zijn mond krijgt. Ans kijkt hem strak aan terwijl ze met mechanische
bewegingen haar vissoep naar binnen lepelt. ‘Het is me opgevallen dat je de laatste
tijd geen zin hebt in seks.’
Op je hoede blijven. ‘Ach, dat heb je weleens, dan zegt het je allemaal niet zo
veel. Dat heb jij toch ook gehad? Als ik dan aan je zat zei je dat je liever ging slapen
of iets dergelijks.’ Hij voelt zich niet helemaal op zijn gemak. Ans is erg goed in het
uithoren van anderen. Ze verstaat bovendien de kunst daarbij heel weinig over zichzelf
los te laten.
‘Maar dat was psychisch,’ zegt ze als ze zich voorover buigt om gebakken
aardappels op haar bord te scheppen.
‘Ik hoef niet hoor.’
‘Je kunt toch zelf wel opscheppen,’ klinkt het fel.
Dit is ons huwelijk in een notedop, zelfs om een aardappel zouden we elkaar de
strot af kunnen snijden, denkt hij en pakt met vermoeide hand de opscheplepel.
‘Misschien is het bij mij ook wel psychisch.’ Een blik vol verachting is zijn deel.
Ans staat op om een plaat op te zetten. Natuurlijk weer klassiek en.., ja hoor, Chopin!
‘Kan je nou nooit eens iets anders verzinnen dan concert voor piano en orkest nummer
twee?’
‘Nee, dan die neurotische jazz van jou, dàt is lekkere muziek!’
Hij zucht diep, wil iets heel gemeens zeggen, maar vindt geen woorden. Nadat hij
de deur van zijn studeerkamer op slot heeft gedaan, haalt hij het doosje pijnstillers
uit zijn zak dat hij van de dokter gekregen heeft. Nog trillend van woede neemt hij
er één in. Beneden hoort hij brekend glas en borden die tegen de muur versplinteren,
begeleid door de klanken van Rubinstein die op zijn hardst is gezet. Hij bladert door
een fotoboek om zijn aandacht af te leiden van het kabaal beneden hem. De plaatjes
in het album tonen hem een onbarmhartige blik in een beter verleden. Een dagje met
Ans naar Amsterdam, waar hij haar in een warenhuis een pashokje introk om stiekem
te zoenen. Ans met stokbrood en wijn in bed. Ans die op haar buik in het gras ligt,
beschut tegen de felle zon door de schaduw van een forse boom. Ze draagt een mooie
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houden. Ze lacht. Ze lacht! Waarom kon toen wel wat nu
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allang niet meer mogelijk is? Waarom doodde de tijd alle gevoel? Waarom moest
er een kind komen? Hoe zou het leven van een kind met zulke ouders eruit zien?
Hij staart naar zijn boekenkast. Over de ruggen van Céline druipt eigeel en de
Revecollectie is gepaneerd met vruchtensalade. Ze heeft aardig huisgehouden
gisteravond. De boeken van Ans zijn ongedeerd natuurlijk. Op tafel ligt een briefje
met de mededeling dat ze naar haar broer is en niet weet wanneer ze terugkomt. ‘Als
ik nog terugkom.’ Peter weet dat Ans over een paar dagen weer voor de deur staat.
Het is niet de eerste keer dat ze dreigt hem te verlaten, zoals het niet de eerste keer
zal zijn dat hij haar straks weer in zijn armen sluit.
‘Ik zie geen spermatozoa meer in het ejaculaat,’ zegt de arts triomfantelijk, alsof hij
zojuist de slag bij Waterloo gewonnen heeft. ‘Dat is uitzonderlijk, meestal is dat acht
weken na de operatie nog wel het geval. Het ziet er naar uit dat de ingreep gelukt is.’
Onderweg naar huis koopt Peter een grote bos rozen. Ans is weer terug en het
feest kan wat Peter betreft beginnen. Hij is even bang geweest dat ze ditmaal echt
niet meer terug zou komen. Zes weken heeft ze het bij haar broer uitgehouden. Peter
weet niet voor wie van de twee hij meer bewondering moet hebben. Het besef dat er
geen kinderen zullen komen is een grote opluchting en maakt hem licht in het hoofd.
‘Trouw niet voor je veertig bent,’ zingt Peter als hij de voordeur van zijn woning
achter zich sluit.
‘Jij bent in een goeie bui.’
‘Laten we naar bed gaan.’
‘Nu?’
‘Waarom niet? Ik wil het weer proberen.’
Ze slaat haar armen om hem heen en kust hem vol op de mond. Er is niemand die
zo lekker zoent als Ans, denkt hij als hij haar over de drempel van de keuken tilt en
naar de slaapkamer draagt.
‘Het is onmogelijk dat u uw vrouw zwanger heeft gemaakt,’ zegt de arts die voor de
zoveelste maal door de microscoop kijkt. ‘Er is geen zaadcel in uw sperma te zien.
Dat was zes maanden geleden al zo en er is niets veranderd. Onmogelijk!’
Geen van beiden durft nog iets te zeggen.
De straten zien er ineens heel anders uit als Peter naar huis wandelt. Wat moet hij
tegen Ans zeggen? Wat gaat zij tegen hem zeggen? ‘Hij trappelt, voel maar. Volgens
mij is het een jongen. Dat wordt een voetballer later.’ Hij legt zijn hand op haar buik
en voelt beweging in het duister. ‘Ben je niet blij?’ vraagt ze temerig. Peter kijkt naar
haar. Ze heeft haar lippen rood geverfd en enkele krullen in het haar gezet. De perfecte
timing waarmee ze de vraag stelt, doet hem aan de toneelschool denken. ‘And make
our faces vizards to our hearts, Disguising what they are.’ ‘You must leave this.’ ‘O!
full of scorpions is my mind, dear wife.’
Paul van der Schoor
Engelse tekst afkomstig uit ‘Macbeth’ van William Shakespeare.
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Aforismen
Van de echte nihilist zul je nooit iets horen.
Wij kennen de dingen niet door ze te ondergaan, maar omdat we het gemis
ervan ervaren.
Het leven is een wekker die na een bepaalde tijd afloopt. Het is alleen niet te
hopen dat je dan naar je werk moet.
Ironie van de normvervaging: een junk die van zijn Straatkranten wordt beroofd.
Iemand die redelijk tegen andere mensen is weigert een egoïst te zijn omdat hij
liever van een ander dan van zichzelf walgt.
Al dat gezeur over grootheidswaanzin. Vorige week werd God in Delta
opgenomen omdat hij dacht dat hij Athanasius Pernath was.
Schutte en Rosenmöller zijn de populairste politici. Maar de politiek is als de
popwereld: de meesten zeggen dat Zappa geweldig is, maar draaien Dire Straits.
Het toppunt van opportunisme: een CDA-er die ergens in gelooft.
De tragiek van de liefde: bij iemand die ongecompliceerd is kun je geluk maar
geen begrip vinden, en bij iemand die weet waar je het over hebt vind je begrip
maar geen geluk.
Het leven krijgt pas waarde als de wanhoop groter dan de schaamte is.
Athanasius Pernath

Passionate. Jaargang 4

16

Passionate. Jaargang 4

17

Passionate. Jaargang 4

18

Rotterdamse Kwatrijnen
‘Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.’
Hebreeën 13:14
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Herinnering
Rotterdam is een godverlaten kade
Onder koud lamplicht, zwavelgeel,
En een zwarte, maandoorvlaagde wade
Omspant het onuitsprekelijk geheel.
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Bombardement
De Junkers hebben zich niet vergist:
Eeuwen moesten worden uitgewist,
Opdat, waar warme wijken stonden,
Kil geld jaagt op de onheilsgronden.
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Nachtleven
Maanlicht overstraalt de Maas en ommelanden,
Het onbezielde leven haast zich naar de randen.
Schimmen nemen bezit van de ontvolkte straten
·Als in een dodenstad, schuw en alleen gelaten.
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Rotterdam revisited
Wolken varen boven palingkleurig water,
Het licht blinkt net als toen, maar later.
De Hef waakt stil over dit verbeten leven.
Ik keer me, duizelend om. En huiver even.
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Grafschrift
voor C.B. Vaandrager
De dichter, in het stugge woord bedreven,
Die zijn gesloten hart nors openstelde,
Sleet hier zijn barre, boze dichtersleven.
De stad bestaat in wat hij haar vertelde.

Hans Sleutelaar
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Wilt U Niet Bundelen?
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Volijverige boekhandelaar Hans van den Bos attendeerde mij erop ‘dat ik met naam
en toenaam stond’ in Tieners van Henne van der Kooy, een recent geschrift ‘over
schoolkranten in de jaren zestig, wie daarin schreven, wat hen bezig hield, wat hun
ambities waren, en wat er van hen geworden is!’ En inderdaad... mijn dichterscarrière
is begonnen, eind jaren vijftig, in het schoolblad van het R.K. Bernardinuscollege te
Heerlen, Binden & Bouwen.
Lang, lang geleden dus.
Zo is mijn toenmalige mederedacteur Pé Hawinkels, de latere dichter-vertaler, al
sinds jaar en dag wijlen. Bij het recente vijftigjarige jubileum van Herman Brood,
moest ik uiteraard aan Nijmeegs local hero denken want hij was Broods ijzersterkste
tekstschrijver.
Mijn andere mederedacteur, de (teken)filmer Harry Geelen (‘Weet u de weg naar
Oebele, meneer?’), is still alive and kicking. De schaarse keren dat ik in Hilversum
ben, bezoek ik hem wel eens in de Anton Pieck-achtige opstal waar hij alsmaar
Gouden Griffels verzamelt met zijn kinderboek-illustraties.
Toen wij uit de Mijnstreek vertrokken, vertrokken wij naar zee. Mijn oude heer, in
zijn schaarse vrije tijd Bèta-dichter oftewel uitvinder, had zich vlak na de oorlogsjaren
een eigen voiture uit autowrakstukken van duistere Duitse afkomst weten te bouwen.
Een houtje-touwtje-auto, die om de haverklap met een grote stinkende zucht placht
stil te staan. Met dat ellendevehikel tuften wij jaarlijks begin augustus via Rotterdam
(door de Maastunnel, want dat vonden wij, kinderen, spannend...) naar Noordwijk.
De eerste keer dat ik als kleuter de zee zag (‘Thalassa! Thalassa!’) moet dat blijkbaar
een superfreudiaanse indruk op me hebben gemaakt. Daar kwam later op het
Gymnasium de poëzie van Adriaan Roland Holsts Een winter aan zee nog eens
dunnetjes over heen. Kortom, ik moest en zou rechten in Leiden studeren, want dat
was de Universiteit het dichtst bij zee. Maar waarom rechten? Omdat dat een studie
is die je gemakkelijk naast de beoefening van de poëzie erbij kunt doen - althans dat
dacht ik toen... Het slot van het verhaal De dwazen, de zee, dat ik als tiener in het
schoolblad schreef, drukt achteraf gezien toch ook nog iets anders uit, gelukkig.
Henne van der Kooy:
‘In Tieners nr 1 stond Manuel Kneepkens met De dwazen, de zee, zes bladzijden
proza over oorlogsleed en de strijd voor een betere wereld die mij deden herinneren
aan Wolfgang Borcherts Draussen vor der Tür, een toneelstuk over een Duitse
oostfrontsoldaat die net als Kneepkens' hoofdpersonen uitgestoten wordt door de
naoorlogse samenleving waarin hij terugkeert. Dat stuk ontdekte ik... ongeveer in de
tijd waarin Kneepkens zijn verhaal schreef. Diepe dramatiek die me destijds tot tranen
roerde. Kneepkens eindigt, dat kan van Borchert niet gezegd worden, nog met een
positieve noot: “Doornstaak [de vriend van de verteller, HvdK] trad naar voren. Geen
mens meer, een groter wezen. “Nu zal er recht geschieden,” zei hij. Hij slingerde de
stoel weg; de spiegelruiten splinterden. Evenzo deden wij, de vreemde en ik. Het
Ritz viel stil. Zo geschiedde recht op die dag. Wij omhelsden elkaar. Ik, de Christus
en Doornstaak.”’
Diepe indruk maakte destijds in mijn eerste jaar in Leiden de zelfmoord van de
student Van Mastrigt. Jaren later, in café De Overheid in Rotterdam, zag ik hem
plotseling terug tussen Vaandrager en

Passionate. Jaargang 4

26
Sleutelaar op een ingelijste zwart-witfoto aan de muur. Hij was dus lid van de
roemruchte Gard Sivik-groep geweest... Maar mijn hoofd taalde in die tijd niet naar
Rotterdam.
In Leiden zat ik ook alweer gauw ‘in de bladen’. In Folia met als drijvende kracht
de huidige Volkskrantcorrespondent in Rome Jan van der Putten, in het LUB - het
Leids Universiteitsblad - met latere ‘grootheden’ als Maarten Biesheuvel en Rudi
Fuchs. In 1964 gaf ik in eigen beheer de dichtbundel Mallodia uit. Het 16 gedichten
tellend werkje werd zowaar besproken.
‘Mallodia is Piet Paaltjens met een grove scheut Roland Holst en een mespuntje
Vijftigers; Manuel Kneepkens is dan ook een goed gekozen pseudoniem (...),’ zo
schreef Elseviers Weekblad over het al te dunne bundeltje...
Op 21 december 1967 viel ik in een zwart gat. Afgestudeerd! Daar stond ik dan in
mijn rokkostuum in de vallende sneeuw op het Rapenburg, gesecondeerd door Jan
van der Putten en de bloedmooie Fleur Bourgonje - toen mijn vriendin, later, tijdelijk,
Jan's echtgenote. Wat nu? Ik besloot mij te verhuren als redacteur aan een uitgeverij
in het midden des lands. Ik meende dat ik in die functie zowel jurist als schrijver zou
kunnen zijn. Mooi niet.
Geen nood. In de lente van 1969 vertrok ik naar Amsterdam - op dat moment het
Magisch Centrum van de wereld. Ik viel met mijn neus in de Mokumse margarine.
De Maagdenhuisbezetting. De bezetting van het Rijksmuseum. De opkomst van
Kabouter, etc. Mijn onderkomen was aan het Waterlooplein. De Stopera moest nog
gebouwd worden. Ik dronk er mijn ochtendkoffie tussen de marktkooplieden en
vertrok vervolgens naar de wijk Bos en Lommer, waar ik gestationeerd was als
cultureel werker. Tante Marga Klompé was namelijk aan de macht gekomen.
Vormingswerk, opbouwwerk, etc. kregen een krachtige impuls. Ik kon deelnemen
aan een omscholingscursus voor academici, mits ik gelijk aan de slag ging als
Klompéaan in een achterstandswijk... En dat heb ik toen maar gedaan. Voor de
milieucursus die ik in dat kader in 1970 organiseerde in het Mozeshuis, had ik Roel
van Duijn als inleider uitgenodigd. Hij sprak over... Franciscus van Assisi. Hé,
kabouter, dacht ik, wat krijgen we nu? Die katholieke troep heb ik nu juist achter
mij gelaten! Maar hij had gelijk. Van Assisi is zogezegd een milieuactivist
avant-la-lettre. Noemt hij niet de dieren zijn broeders en zusters? Dat gaat toch heel
wat verder dan ‘God gaf aan de mens het rentmeesterschap over de natuur’, wat voor
de huidige zondagschristen blijkbaar het hoogste, voornamelijk met de mond beleden
ecologische ideaal is.
Belangrijker dan dat alles vond ik toen dat voor het eerst drie gedichten van mij
in een écht litterair tijdschrift werden geplaatst, nl. het Zuid-Nederlandse Raam o.l.v.
Lambert Tegenbosch en Cornelis Verhoeven. Dat tijdschrift heeft sindsdien regelmatig
poëzie en proza van mij opgenomen. Een paar jaar later verscheen het tijdschrift
Poëzie op de markt met als redacteur Remco Campert. De eerste de beste keer dat
ik inzond nam hij acht gedichten op. En vervolgens kwam dat briefje waar iedere
aankomend dichter in zijn hart op vlast:
‘Wilt u niet bundelen?’
Remco Campert
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En zo werd dan in 1976 de bundel Tuin van eetlust uitgegeven door De Bezige Bij.
Er stonden nogal wat gedichten over mijn jeugd in Limburg in. Hetgeen mij de
vriendschap heeft bezorgd van de Maastrichter dichters Wiel Kusters en Hans van
den Waarsenburg. Maar ook in Rotterdam bleef het werkje niet onopgemerkt. Martin
Mooy nodigde mij uit voor de Nederlandstalige avond, die je toen nog had,
voorafgaand aan Poetry International.
Ik was namelijk in 1971 naar Rotterdam verhuisd. Daar wilde de juridische faculteit
zich op opzienbare wijze vernieuwen. Voortaan zouden de aankomende juristen niet
alleen juridisch maar ook sociaal geschoold worden. Tijdens mijn verblijf in Leiden
had ik veel kritiek geuit op het asociale karakter van de rechtenstudie. In Rotterdam
had dat blijkbaar indruk gemaakt. Het aantal progressieve juristen was tenslotte dun
gezaaid. Ik werd aangenomen als wetenschappelijk medewerker Strafrecht &
Criminologie.
Intussen had ik ook ‘indringend’ met de Rotterdamse litteraire scene kennisgemaakt
op een avond in Exit. Deze gedenkwaardige happening was georganiseerd door
beeldend kunstenaar Ruud Ramseier, en werd voorgezeten door Peter Bulthuis. Een
buitengewone weird evening... Het begon al met Vaandrager, een dichter met een
weinig gezonde blik in de ogen. ‘Heb je wel je eigen microfoon meegenomen?’ zo
richtte hij zich tot mij. ‘Moet dat dan?’ ‘JaZEKER, anders VERvormen ZE je
teksTEN!’ Hierop gooide de beproefde dichter zijn jasje open en daar bungelde een
kapotte microfoon aan een ruw afgesneden eindje kabel... De metafoor was duidelijk.
Het was goed mis met Vaan.
Een andere local hero die op die avond zou optreden, was Riekus Waskowsky.
Zo er een dichter vertoefde in Rotterdam, waarmee ik mij poëtisch verwant voelde
- Waskowsky heeft duidelijk weet van taoïsme en boeddhisme - dan was hij het wel.
Maar tot een nadere kennismaking kwam het niet, want lang voor het moment van
optreden tolde Riekus, totaal beschonken, onder tafel. Het viel de overige ‘dichters’
nauwelijks op. Te druk met het ronddelen van porties coke...
Poetry International stak daar clean bij af. In De Doelen dreigde eerder te grote
Verhevenheid. Maar ook daar heb ik veel opgestoken. Waarvoor ik de organisatie
nog steeds dankbaar ben. Om jaarlijks de grote dichters van heel de wereldvoor een
habbekrats te mogen beluisteren, is voor een aankomend dichter toch alsof men een
gratis pakket aandelen in een goudmijn krijgt.
Poetry-directeur Martin Mooy wist mij tevens al gauw in te schakelen bij zijn
jaarlijkse dichtersmanifestatie, en wel bij het onderdeel dat thans verzelfstandigd is
tot het Dunya Festival: Poetry Park. Daar ‘deed’ ik het hoofdpodium. Daar traden
o.a. de dichters op, maar het was ook de plek waarop kleuters die hun ouders waren
kwijtgeraakt werden gedeponeerd. Die kleuters werd ik geacht zo nu en dan omhoog
te houden voor het publiek terwijl ik dan krachtig de leukerd uithing (‘Deze kleine
Aladdin heet Hassan!’) met het dringende verzoek aan de ouders van 't
Wonderlampjoch om nu eindelijk eens op te komen dagen. Soms had ik rondom mij
11, 12 van die schatjes - een multicultureel gezinnetje à la Josephine Baker - en geen
pappa of mamma te bekennen! Ik had curieuze visioenen... dat ik ze na afloop van
Poetry Park allemaal naar huis zou moeten nemen! En ik had al drie kinderen!
Dichterschap dat is vaderschap. Oké... maar van woorden, enkel van woorden!
Martin Mooy bombardeerde me vervolgens tot lid van de sectie lette-
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ren van de Rotterdamse Kunststichting (RKS). En die sectie stond onder
voorzitterschap van, alweer ... Peter Bulthuis.
Met hem en Rien Vroegindeweij heb ik toen het tijdschrift Rotterdams Mooi
opgericht. Rien had ik leren kennen op de redactie van Hard Werken. In feite een
designersblad, want met een redactie van liefst 11 designers. Getweeën moesten we
daar, contra die overmacht, de belangen van de poëzie verdedigen. Een onmogelijke
taak. Die jonge honden van designers keken uitsluitend visueel naar gedichten. Ze
gooiden er heel hun letterkast overheen. Het gedicht an sich interesseerde hen geen
moer. Als ze 't maar uitzinnig postmodern gestalte konden geven... Dat nooit meer!
Van de weeromstuit maakten we van Rotterdams Mooi een welhaast ascetisch
vormgegeven blad. Ditmaal zou het gaan om de inhoud en om niets dan de inhoud!
Het eerste nummer stelden wij samen in Isle de Jourdain - een dorpje in Frankrijk
in the middle of nowhere. Daar huurden de Bultjes sinds jaar en dag een huisje.
Vervolgens nodigden ze, waarschijnlijk omdat ze zich temidden van die eeuwige
‘jeu de bouleurs’ zondagmiddagachtig verveelden, Jan en alleman van de Rotterdamse
scene uit om aldaar ook de vakantie door te brengen. Wij trapten daar in. Maar wij
niet alleen. Ik herinner mij de komst van de avant-gardist Peter van Beveren met
vrouw en kind. Deze was geheel geschokt dat er in Isle niets maar dan ook in het
geheel niets te doen was. Pas toen hij in een uit Parijs gedeporteerd kunstblad las dat
het de grote trend was onder de Parijse happy few om zich 's zomers terug te trekken
in het allersaaiste stukje Douce France dat ze maar bedenken konden, kon hij zich
eindelijk gelukkig voelen in Isle Le Jourdain.
De RKS was toen niet zoveel anders dan nu: een bureaucratisch monstrum. Er moest
nodig de zweep over. Daarvoor had men ene Noorman aangetrokken. Deze
natuurkundige had net het mislukte Nederlandse kunstmaanproject Ariane mogen
‘managen’ en daarom had zich in de kop van Joop Linthorst, de toenmalige
Kunstkombrink het idee vastgezet dat deze man verstand had van Kunst ... maar
Noormannen brengen sowieso Kunst noch Cultuur, dat weet een kind. Het enige wat
deze bezuinigingsrambo dan ook wist te verzinnen was dat Poetry International moest
afgeschaft.
Dat riep natuurlijk verzet op, waarbij ik me niet onbetuigd heb gelaten. Zo zou ik,
volgens de Rotjeknorrische mythe, deze scheefschaatsende Kunstnoor een pak rammel
hebben verkocht. (Met een ijzeren staaf, zeker...) Helaas, verder dan heftige
woordenwisselingen is het tussen ons nooit gekomen. Hoe dan ook, Poetry is toen
verzelfstandigd, en bestaat vandaag de dag nog.
Een enkel woord nog over Martin Mooy. Anders dan Michaël Zeeman en diens
gecoöpteerde opvolger, het uit de Donald Duck ontsnapte Kleine Boze Wolfje
Melchior, die op de RKS uitsluitend bezig waren/zijn met hun eigen promotie, deed
Martin nog wel eens wat voor de Rotterdamse schrijver. Die werd nog wel eens op
reis gestuurd. Meestal naar Duitsland, want Mooy had een Duitsland-tic. Zo herinner
ik mij een onmogelijk festival in de mijnwerkersstad Berkamen. Daar werd mij om
elf uur in de ochtend als ontbijt twee Steinhäger en een Groszes Helles opgediend.
Want de dichter is een alcoholicus, dat weet toch iedereen.
Nog erger was op dat punt in 1984 de Rijnvaart van Bazel naar Rotterdam. Met
Zwitserse, Duitse en Nederlandse dichters drie dagen opgesloten op een boot! Een
luxe-boot, dat wel. Bij iedere wijnberg die
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we passeerden, werd ons gratis de bijbehorende Spätlese ingeschonken. Dat tikt aan.
Om maar te zwijgen van het Festival in Struga in 1989 in voormalig Joegoslavië,
waar de dreiging van de ophanden zijnde Bosnië-oorlog toen al duidelijk voelbaar
was. Zoals op een Belgisch dichterspodium altijd én een Vlaming én een Waal moeten
optreden, zo hadden eveneens de Struga-organisatoren gehoopt de onderhuidse
agressie op dat festival te appaiseren door telkens als er een Serviër optrad, eveneens
een Kroaat, een Bosniër, een Sloveen, etc. te laten optreden. Helaas, aldus raakten
de organisatoren voortdurend in tijdnood. Zij losten dat vrij succesvol op door de
buitenlandse dichters met grote gratis geschonken voorraden plaatselijke Slivovitsj
van het podium af te houden. Een gemeen wit goedje, bijna pure alcohol. Geen
wonder, dat Homerus die ooit hemelsbreed niet zoveel verderop moet hebben
gewoond, stekeblind is geworden... Na de val van de Muur heb ik van de kant van
de RKS slechts njet op al mijn dichterlijk zwoegen mogen vernemen, maar nu, na
de recente val van Erasmus, alias de Val van de Humaniteit in Rotterdam, wie weet...
de wegen van de Kunstbureaucratie zijn wonderbaar!
Manuel Kneepkens
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De Dichter aan het Werk.
De avond is geen nacht, als
de situatie zich verslechtert en
eertijds bedwongen karaktercellen
- de beschamende behoefte aan troost
het vruchtbaar voordeel van wereldleed spontaan en buiten zijn beheersing om
vermenigmenigvuldigen.
Zijn lichaam als gevolg van ontkenning
valt uiteen, zijn aandacht bijt zich vast
in de wil der fragmenten
van geheugen en onderbewustzijn.
Het is het zicht op een sprakeloos verbond
na het uur nul en vóór het rumoer
van vroege tram en arbeidsvitamine. Het is
De kans op een schijnbaar oneindig moment van verstaan
wanneer geen letter waar is
als de adem die de kamer vult
wanneer het knagend gebrek aan mysterie
bevredigd wordt door een simpel
keren van de klok. Het is
de kans, het idee, de gedachte
De herinnering aan een vertrouwd ideaal
die hem afhoudt van domme daden
van het volwassen onvermogen
om te zien en niet verder te zien.
Het is de nacht waarin hij zich verdiept
in Liefde, Waarheid en Geweten
het dubbelzinnig drietal van zijn serieus bestaan.
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Het Vijfde Seizoen
De lucht is bleek als huid, verborgen
Door een kledingstuk. Geen zon
Of maan doorschijnt het grijs
De straat, de gevel van het huis.
Geen schaduw geeft het dagdeel aan
De zin, de naam van het seizoen.
Geen hoge maan of lage zon
Is van plan en ook in staat
Om dwars door steen en apathie
Jouw ver en vreemd gezicht
Dit afgerond profiel
Zijn scherpte terug te geven.
Echter, jouw zeef is nog de mijne niet.
Ik weet, jij was niet wie je bent
Je zag veel meer dan jij nu ziet.
Neutraal, dit woord bleef onbekend
Geen lust hield zich aan een limiet.
Maar áls jij nu de kracht ontkent
En als in jouw moderne ogen
Liefde niet is toegestaan
Laat dan de tijd, uit mededogen
Voor de slaap die ik verloochen
Laat heel de vreugde en de traan
Als woord, als poëzie bestaan.
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Liefde's Ongehoorzaamheid
Men zegt, er zijn enkel fragmenten
Maar vóór mij zie ik het geheel.
En wat het teweegbrengt is schaamte
Is woede en angst voor bedrog.
Wat is, is het nu en het wás geen
Tragedie maar eerder een klucht.
Geen spel zonder regels, een afspraak
De twijfels als hoogmoed verpakt.
Ook zelf ben ik zeker niet foutloos
Maar waarom gaat Eros vrijuit?
Was hij met een bijrol tevreden
Op afstand, als derde partij?
Kom pak nu de glazen en kom toch
Je zei: ‘Je bent sterk en ik hou...’
De kleding als last weggeslingerd
En voordat moraal of verstand
Luidruchtig de liefde bedreven.
De schrik, en de lach, en de haast
De lippen kapot van het zoenen
Een glas en een bruisend tablet.
De koffie, de eigen routine
Ach laat maar, het heeft geen belang.
De wroeging na al te lang zwijgen
Op straat werd het vuilnis verbrand.
De kachel, de boeken, de kamer
Een mug op de muur, nu een vlek.
Het raam is kapot maar wel goed zo
Eén risico minder is veel.
Wat is, is het nu en het heden
De tafel, de foto, de fles.
De onrust. Het niet meer begrijpen.
De stofwolken onder het bed.

Peter Swanborn
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Aforismen
Een gezonde maatschappij is een maatschappij waarin regelmatig dokters
worden gevonden die al drie maanden dood in hun praktijk liggen.
Hasjverslaafden zijn eerder aan meligheid dan aan hasj verslaafd.
India gaat nu ook de ruimte in. En de eerste Indiase satellietfoto's zijn zo
nauwkeurig dat je er zelfs de aarde op kunt onderscheiden.
(over inzinkingen) Het leven is één groot toneelstuk en daarom moet je ook niet
verbaasd zijn wanneer je af en toe in de orkestbak pleurt.
Beatrix is zo gewoon dat ze gerust een eindje gaat fietsen door het
regeringsvliegtuig.
Je moet straks vreselijk uitkijken met die TGV. Je hebt in Amsterdam je stickie
nog niet aangestoken of je zit al in de Bastille.
Spiegels geven nauwkeuriger de tijd aan dan atoomklokken.
Hoe bekeer je een leeuw tot het christendom? Door 'm goed hongerig te maken.
De Hitlergroet was de eerste kerstkaart uit Oostenrijk.
Belgische rijkswacht: een blaastest is een test waarbij je een automoblist heel
lang z'n plas laat ophouden.
Kees Versteeg
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Tussen de Rivieren
Ik lig in het gras tussen de Waal
en de Maas. Een dag die er wezen mag.
Zon, zo oud als Methusalem.
Een merel versleept mijn schoen,
de veter speelt voor worm. Ach,
de Waal, de Maas, de Vltava. Terug
naar de bron op dobberende dromen.
Een vis in het water. Witte wijven
schudden ongegeneerd 't eenzaam dons
leeg en ik scheer weer in een kurken
vestje door de woeste Sint-Jansstromen.
Rivier in meervoud, betrapt, ontsnapt.
De eeuwige voorbijganger, net als ik.
Net als vuurvliegjes op het fijne
verhemelte van de vervalende zomer.
Wolken daarginds aan de overkant:
bokshandschoen, olifant, kop van Jut,
hemd met kant.
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Er Woont een Lied in de Holte van mijn Oorschelp
Liefde maakt zwak, zingen
de kozakken.
's Avonds doorklieft
pijn de hemel.
Een streep bloed daalt
neer op het water, danst
op handgeklap van de golven
waarin Stenka Razin zijn
droomvrouw wierp. Liefde
maakt zwak, mopperden
zijn kozakken.
De Volga likt hardnekkig haar
wonden. Ze is hier maar
als je kijkt
is ze ook daar,
net Sjiva
met vele armen.
Tussen houten huisjes en
kloosterkoepels, tussen begeerte
en gebed, heimelijk ontroerd
door de manden met boleten
die ze naar de stad voert.
Ze weet met hoe
weinig de wereld wordt geregeerd.
Wij eten brood en zout.
Hier, in dit simpel
huisje kraakt 's nachts
het hout alsof liefde
op haar tenen binnensluipt.
Het verleden is weggespoeld.
Wij beiden
spiegelnaakt
vol grenzeloze passie
in onze bedding.

Jana Beranová
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Zuurvoos
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Het wit was niet wit meer. Als haveloze vitrage hing het stof over haar doorschijnende
huid. Langs de kanten af was het gaan rafelen. De Canteclaer was er bij geweest,
jaren terug, toen de eerste vlekken zich op haar witte jurk begonnen te tekenen. Maar
zij had geen woord meer gesproken sinds zij er was gaan zitten. Ook had ze geen
dankjewel gezegd toen De Canteclaer drie dagen later met een deken kwam aanzetten.
Misschien had ze wel kort geknikt of hem bedankt met haar ogen al lijkt dat laatste
zeer onwaarschijnlijk omdat die slechts op de verte gericht waren en eigenlijk
sindsdien nooit meer echt iemand hebben aangekeken.
De Canteclaer woonde nog altijd in het huisje naast de kerk. De nieuwe dominee,
een man met een Frans klinkende naam, had hem dat gegund omdat het bouwsel een
familiestuk was geweest. Bovendien was het een krot en de nieuwkomer woonde
liever in een groter huis iets verderop. Het was een oude stenen dump met alleen
stromend water als je flink aan de pomp hing. Verlichting was er ook niet. De
Canteclaer had her en der olielampjes hangen en benutte verder zo veel mogelijk het
zonlicht dat tussen de populieren door naar binnen viel. Een kachel in de woonkamer
zorgde voor wat warmte in de winter maar als het echt vroor moest hij gebruikmaken
van een grote kartonnen doos die hij vol had gestouwd met dekens en enkele
warmwaterkruiken. Het was hieruit dat hij destijds een deken voor haar had geplukt,
die ochtend na de tweede nacht, toen hij haar nog steeds bij de ingang van het kerkje
zag verpozen. Het was zondag en de mis zou spoedig aanvangen, en als zij daar dan
toch bleef zitten kon hij het armiezerige tafereeltje maar beter zo degelijk mogelijk
aankleden. Het was al eind november en de ijzige wind sneed diep. De Canteclaer
had meteen een pannetje heet water voor haar meegenomen en een mandje met twee
broodjes. Zelfgebakken, iets anders vrat hij zelf ook niet. Hij had gedacht dat zij deze
wacht niet lang zou volhouden. Dat eindeloos zitten en staren naar het einde van het
laantje. Zo ook niet de winter erop. En de winter daarop. Iedere ochtend, als hij was
opgestaan, zich had uitgerekt en zich gewassen had en zich had aangekleed, ging hij
buiten kijken bij het kerkje om zich ervan te verzekeren dat zij eindelijk was
weggegaan. Maar hiervan was geen sprake geweest, elke dag opnieuw, zoals hij zag
als hij de hoek om gelopen kwam en weer op het hoopje vodden stuitte. En dan liep
hij zonder iets te zeggen terug en kookte hij wat water voor haar in een kannetje en
bracht het haar, samen met wat brood, en soms, wanneer er wat geld over was aan
het einde van de maand, een pannetje koolsoep of een stuk vlees.
Het is haast niet voor te stellen wat een normaal denkend en handelend mens bezielt
om zich plotseling ergens te zetelen en er dan niet meer weg te gaan. Mensen zijn
nomaden, rondtrekkers, struiners. De moderne mens heeft zich dan wel een huis
verschaft, maar het is slechts het vertrekpunt van waaruit hij de wereld in gaat. Sluit
iemand op in een cel van één bij één en hij zal spoedig gaan ijsberen, desnoods door
alsmaar om zijn as te draaien. Ieder wezen heeft het in zich, zelfs die kleine spin,
daar vlak achter haar op de muur, die soms hele stukken aflegt zonder dat hij iets
lijkt na te streven, veelal met onverklaarbare tussenpozen waarin hij zich minutenlang
achtereen niet verroert, om dan vervolgens weer een halve meter of meer verder te
kruipen, of soms terug, om zich dan weer plompverloren om te draaien en de tocht
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alsnog voort te zetten. Het is een universele drift door te willen gaan, verder te komen.
In je zelf, in de wereld. Voortgang is niet aangeleerd of uitgevonden, hij is aangeboren,
en je hier doelbewust tegen verzetten stuit op weerstand van anderen. Want dit is
vreemd. ‘Het hoort niet.’ En dat was dan ook de voornaamste reactie van de mensen
die op de zondagmorgen het kerkje kwamen bezoeken voor de mis. Dan passeerden
ze haar bij de ingang en dan schudden ze niet begrijpend met het normaal denkende
hoofd of mompelden dingen, slechte dingen, zacht genoeg om niet echt verstaanbaar
te zijn, maar hard genoeg om niets te raden over te laten. Want zo zeer men de drang
had voort te gaan, zo zeer had men de drang iedere ketter, iedere totaalweigeraar en
iedere kreupele te verwensen om hun demobiliteit. Vroeger bracht men zulke mensen
naar de stadsmuur en stenigde hen. Of ze werden opgehangen voor de aasvreters.
Zelfs de mensen die vooraan in de banken zaten op de dag dat zij in stralend wit voor
het altaar stond, al diegenen die jarenlang naast haar gewoond hadden, met haar
leefden, die haar hand eens hadden vastgehouden, die haar hadden gebaard of gekust,
of die haar met een hoofdknik hadden begroet wanneer zij voorbij liep en heimelijk
omkeken en haar benijdden om haar schoonheid, zelfs die vervloekten haar nu. Zij
waren degenen die het hardst sisten wanneer zij het kerkje binnentraden of - wanneer
de mis was afgelopen - weer naar buiten kwamen, en zij waren het vast ook geweest
die het waagden hun vingers naar het normaal denkende voorhoofd te punten wanneer
zij zagen hoe De Canteclaer, nadat hij de laatste misganger naar buiten had geleid
en de poort had afgesloten, zich even naast haar zetelde, tegen de muur van de kerk,
en een ogenblik lang met haar meestaarde naar het einde van het laantje, om
misschien, in een ogenblik van totale verbijstering, te zien hoe haar bruidegom toch
nog zou verschijnen, in een taxi wellicht, zijn hoofd uit het raam, zijn arm, zwaaiend
met een grote zwarte hoed, of met een bos vergeet-mij-nietjes, zijn lippen al gevormd
voor een excuus, een kus, zijn ogen zwetend, brakke tranen, want brak is de smaak
van diep berouw. Maar hij kwam niet, zoals hij die cruciale middag niet gekomen
was. De dag waarop alles voor haar stilstond. Alles om haar heen en zij zelf, als een
prent. Zoals zij daar had gestaan, vooraan bij het altaar, in schitterend wit, wachtend
op hem, haar bruidegom, zo vaak achterom kijkend naar de ingang, zo veel keer als
er psalmen zijn, zo veel keer als De Canteclaer zenuwachtig had gekucht en zo veel
keer als haar familie en vrienden ongeduldig in de bankjes heen en weer begonnen
te schuiven en zo veel keer als de koorknapen hun prille keeltjes schraapten en zo
veel keer als wijwatermoleculen het luchtruim kozen nadat zij hadden losgelaten en
zo veel keer als er seconden zaten in de duur waarin het boeket bloemen dat haar
moeder voor haar vasthield nodig had om te verwelken.
Het kerkje was in het begin van de negentiende eeuw gebouwd en heeft er altijd
eenzaam tussen de landerijen gestaan. In de verte achter het gebouwtje lagen de
bossen, en aan de overkant van het laantje, voorbij de graslanden, lag het dorpje
Winstermolden. De toeloop op zondag en op de feestdagen was niet bijzonder hoog
geweest maar wel altijd constant. De dorpen in de omgeving hadden elk een eigen
kerkje en dit hoorde eigenlijk nergens bij. Het was opgericht door overover-grootvader
De Canteclaer, een meubelmaker die op een goede dag een stukje grond kocht en er
zijn Heredienst beging. Sinds de vleselijke
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wording van de kerk is het ook in de familie gebleven, een particuliere onderneming,
zonder geldelijke steun van wie dan ook, behalve dan van de bezoekers uit de
omgeving. Het kerkje had ook geen naam. Alleen op de voorgevel boven de ingang
stond JEZUS WAART GINDS, iets wat niet iedereen begreep maar wel door de loop
der jaren heen voor lief had genomen. Het laantje waaraan het gelegen was, was de
enige verbinding tussen Winstermolden en Paterswoud, een dorpje twee kilometer
verderop gelegen, nabij Dodemanskreek. En als op zondag de menssen elkaar in het
andere oord gingen opzoeken namen ze de gelegenheid om de mis bij te wonen zoals
hun ouders en grootouders dat ook hadden gedaan. Of andersom, voor sommigen,
die hier al jaren gewoontegetrouw kwamen en de reis naar JEZUS WAART GINDS
gebruikten als excuus om dan nog even een van de andere plaatsjes aan te doen. Zo
kwam het ook dat mensen uit verschillende dorpen elkaar in het kerkje tegenkwamen
en kennismaakten. Na de mis werd op het erf, wanneer het weer zacht was, gepraat
over zaken, over de conditie van de grond, de landerijen, over de chaos in de grote
stad. Soms ontstonden er vriendschappen. En zo had zij hem uiteindelijk leren kennen,
hij op wie zij enkele jaren later te vergeefs zou wachten, in hetzelfde kerkje, voor
hetzelfde altaar. Er had in 1868 een brand gewoed. Het was eind januari. Het was
erg droog weer geweest en er woei een straffe oostenwind. Misschien was het de
kachel geweest die werd gebruikt om de missen op te warmen. Een spaander, een
vonkje. Houten panelen. Rieten dak. Maar met geld uit de omgeving, dat de mensen
zonder al te veel moeite bij elkaar hadden gekregen, werd al spoedig begonnen aan
de restauratie, en het kerkje kon blijven. Jezus waarde nog altijd rond, al bleef het
ginds, iets waarover zich nog altijd veel mensen het hoofd braken maar onderwijl
toch maar voor waar namen. De Canteclaer speelde zelf het orgel en bracht de
psalmen, niet echt zuiver, maar met een diepe toewijding. Ook de zondagochtend
voor het drama en ook de zondag daarna en zo nog drie volle jaren lang, tot in het
nieuwe jaar dat daarop volgde en hij niet langer meer het kerkje, dat hij zo lang als
de meest belangrijke plaats in zijn leven had gezien, wilde betreden.
Het is toch niet voor te stellen dat een normaal denkend en handelend mens van het
ene moment op het andere een omslag maakt. Misschien was het wel een reeks van
momenten geweest, van inslagen, gebeurtenissen en overpeinzingen, die allen tezamen
kwamen en op een goed ogenblik te zwaar werden en vielen, zoals toentertijd er eens
genoeg wijwatermoleculen de nok van de kerk hadden bereikt zodat de druppels, die
zich er waren gaan vormen, te zwaar werden en moesten loslaten, zodat het onder
de kreten van verbijsterde omstanders een ogenblik lang regende in de kerk.
Muizen hadden in de nachten het stof weggeknaagd op de plek waar ze bloedde en
iedere maand kwam De Canteclaer getrouw met een nieuwe lap stof om die
opengevreten plek opnieuw bescherming te geven. Tot ook het bloeden ophield. Zij
was begin twintig geweest toen ze voor het altaar verscheen. En zo pril. Als De
Canteclaer niet beter wist zou hij gedacht hebben dat Vermeer haar geschapen had.
Haar hoofd was een ei, maar wel een perfect ei. Het stond een beetje scheef op de
nek wanneer zij over haar schouder naar je omblikte. En als zij je zag, ongeacht wie
je was, trok haar mond in de hoek even op, een beetje met een trilling, en dan liep
ze weer verder en zag je alleen nog haar beminnelijke
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rug, haar rug die wel bekoorlijk móest zijn, wat kon het anders zijn, alleen om een
rug zo mooi als de hare zou de kleding die zij droeg zo feilloos en natuurlijk glijden,
vallen ja, alles wat ze om zich heen sloeg víel voor haar, viel om haar heen, ging
verloren in de vormingen van haar lichaam. Want hoe neutraal deze ook waren, ze
waren perfect, zoals haar gezicht ook zo gewoon was en tegelijkertijd zo verheven,
juist daarom, haast een triomf van het alledaagse en, inderdaad, had het krieken van
de dag een gezicht gehad, dan was dat het hare geweest en had de zegen van het
alledaagse, het kleine geluk, de glorie van in leven zijn, een lichaam dan was dat het
hare geweest. De dag was er want zij was er. De regen schitterde omdat zij erin liep.
De zon scheen omdat zij buiten was en beschenen moest worden. Als een maan
weerkaatste zij het licht en daar waar de stralen de grond in sloegen liepen mensen.
En je zag haar ogen, 's avonds, als alles om je heen zich terugtrekt, wanneer de
schemering haar manteljasje werd, en wanneer haar ogen zich voor je neersloegen
dacht je twee vallende sterren te zien. En je deed een wens, vlug, voor zij zou
vervluchtigen, voor zij zou verdwijnen in de plooien van de avond.
Een ei blijft gaaf, zelfs als het binnenin bederft. Zelfs als de vrucht die erin leefde
afsterft en tot ontbinding overgaat. Zelfs als de rot inzet en er vreemde dingen
gebeuren. Dan nog heb je het ei in je handen en denk je: dit is een goed, fijn ei. Zij
was zwanger geweest toen zij was verschenen in het wit, een paar maanden. Maar
het was niet verder gaan groeien. God mag weten wat ermee gebeurd is. De Canteclaer
wiste het kleine leven uit zijn hoofd, dàcht er eenvoudigweg niet aan toen hij haar
de volgende dag weer kwam opzoeken. Hij vroeg er niet naar en dacht er slechts
sporadisch nog aan. De Heer geeft, de Heer neemt. Maria was verbijsterd. Maar zíj
had geen kik gegeven.
De Canteclaer had haar al gekend sinds zij geboren was, zoals hij zoveel mensen
kende. Haar kleine babyogen hadden naar hem opgekeken toen zij voor het eerst de
kerk ingedragen werd. En hoe groot die ogen werden toen zij hem in het gezicht had
gezien. Met een mysterieuze, zacht fonkelende glimlach en ogen als donkere kommen
gewijd water. En het waren heilige tranen die zij op de meest uitgekiende momenten
wist te laten en als dat gebeurde en de tranen vielen neer, kwamen, als door een
onzichtbare hand geleid, de mieren uit de grond omhoog gekropen die zich blindelings
in de vennetjes stortten en verdronken. Of, wanneer haar tranen in vruchtbare aarde
verdwenen, ontsproten er op die plaats klavertjes, meestal gewoon klavertjes drie
(maar was zij nog iets jonger geweest, een kind nog, had zij een heel bed vol klavertjes
vier kunnen wenen). En zij fleurde de mensen op met haar tranen, alles bloeide en
opende zich. Des te meer argwaan begonnen mensen jegens haar te koesteren toen
zij die avond, nadat de kerk haar poorten sloot, geen traan liet. Des te gemakkelijker
was het voor hen om haar daar in verstarring achter te laten omdat zij niet mee wou,
omdat zij wilde blijven wachten tot hij kwam, want hij zou komen, daarvan was zij
overtuigd. En des te gemakkelijker kon men vergeten dat zij er nog bij hoorde, dat
men tegen haar opkeek, dat zij familie was, bloed en vlees, dat haar spontane lach
en haar sprankelende tranen de omgeving deden groeien en des te gemakkelijker
konden de mensen nu op haar spugen als zij zondag weer naar de mis kwamen en
haar daar weer aantroffen, naast de ingang tegen de muur, en het er
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weer niet naar uitzag dat zij zich in de tussentijd verroerd had, niet meer sinds de
avond dat zij daar, vermoeid van het staan, was gaan zitten, want zij zou daar op hem
wachten, dat had ze hem beloofd, en hij zou komen. Het was op de derde dag dat De
Canteclaer haar een deken kwam brengen omdat hij ergens wist, die derde ochtend,
dat zij daar niet meer weg zou gaan, al kwam hij de daarop volgende ochtenden, jaar
in jaar uit, kijken of dat nou nog wel zo was, omdat iedere dag opnieuw even weer
bij hem die twijfel naar boven rees, want het kon toch niet zo zijn dat een normaal
denkend en handelend mens, zeker niet een nymfje zoals zij, zou blijven waar ze
was, niet verder zou gaan, niet ouder zou worden, niet door zou struinen. Iedere keer,
als hij zag dat zij er nog was, keerde hij weer terug en bereidde hij een sober maaltje
voor haar en als hij zag dat de deken waarin zij zich had verhuld nat geworden was
omdat het die nacht geregend had, dan kwam hij terug met een nieuwe die hij dan
voor haar omwisselde. Of hij kwam zomaar, midden op de dag en ging naast haar
zitten en dan tuurde hij mee, het laantje af. En de mensen die voorbij kwamen groette
hij dan beleefd ook al keurden ze hem nauwelijks nog een blik waardig of wezen ze
plompverloren met een vinger naar hun normaal denkende voorhoofden, zoals dat
ook gebeurde wanneer zij kwamen voor de mis. Als zij nog kwamen. Want de toeloop
werd minder, nog minder dan voorheen. Tijd trok voorbij en bracht nieuwe dingen
met zich mee. En het was in het derde jaar, op de ochtend van de eerste van januari,
nadat hij een nacht lang bij haar buiten had gezeten, dat hij niet meer opstond. Toen
de mensen kwamen voor de nieuwjaarsmis bleven de deuren dan ook gesloten en
ondanks dat de rij wachtenden steeds langer werd en hij steeds meer verwensingen
naar het hoofd geslingerd kreeg bleef De Canteclaer zitten, naast haar, haar hand in
de zijne geklemd omdat hij zo koud was en stram aanvoelde. Twee kerels hebben
hem toen nog beetgepakt en overeind getrokken en hem bevolen de deuren te openen,
de klokken te luiden en de mis te beginnen maar hij had ze slechts aangekeken op
een nogal merkwaardige manier, zoals hij nu alleen nog maar kon kijken en ze hadden
hem nog niet losgelaten of hij zakte al weer onderuit, met zijn rug tegen de muur,
en hij had haar andere hand beetgepakt en die warmgeblazen. Hij had zijn hoofd op
haar schouder gelegd en haar nek en hals geroken. Drie jaar achtereen gewassen door
regen en sneeuw. Gedroogd door de wind die dag en nacht om de hoek krulde en
haar gevangen hield in een maalstroom. Ze rook zuur, haar lichaam was zuur. Wie
dood is, lichamelijk, ontbindt. Wie leeft maar van binnen gestorven is, verzuurt. De
verzuring zet in vanuit het hart en gaat zo verder, door het hele lichaam heen. De
geest verteert. De ziel kwijnt weg en droogt tenslotte uit, verwordt tot een ellendige
sculpture als van vastgeklonterde as. Taai, hardvochtig en koud.
Om de uittreding uit het geestelijk ambt officieel te maken moest De Canteclaer voor
de kardinaal verschijnen, maar hij had hem gezegd dat als mensen iets van hem
moesten hebben zij maar langs moesten komen. Ginds, waar Jezus waart. De
uitwijding geschiedde tenslotte dan toch daar, naast de ingang van het kerkje, tegen
de muur. De kardinaal had nog gemompeld over beterschap, over begrip, Vereffening,
over de mensheid en de aarde. Maar De Canteclaer had spottend geantwoord dat de
hemel Gods tere huid was en de aarde één groot kankergezwel. En daarmee kon de
kardinaal het doen.
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Misschien was De Canteclaer van haar gaan houden. Niet vleselijk, dat hij haar
lichaam wilde liefhebben, haar borsten plukken als perziken, haar rozenknopje met
zijn adem wilde doen ontluiken, haar huid zou willen kleuren met zachte liefkozingen
of met een speels stevig bijten, of dat hij haar een kus zou willen geven in de hals of
nek en ook niet echt geestelijk, dat hij hield van haar ziel, (dat kon niet want die was
immers dood - er was niets meer van haar om van te houden) maar toch, hij voelde
zich er thuis, thuis bij haar, ergens diep ìn haar, alsof zij een persoonlijk kerkje voor
hem geworden was, een kerkje voor hem alleen.
De Canteclaer overleed pas vele jaren na haar in een winter die ongekend guur was
geweest. Een passant die van dit voorval vernomen had zou wellicht hebben gedacht
dat de teraardebestelling van De Canteclaer een toeloop kende zoals nog nooit eerder
was geweest in de geschiedenis van het kerkje. Ginds, waar Jezus waart. Dat er een
wake werd gehouden, de hele nacht lang, en dat de meeste mensen buiten moesten
blijven omdat er binnen geen plaats meer was. Dat men met zijn allen met de rug
tegen de muur is gaan zitten en brood brak en wijwater aan de kook bracht en het
over elkaar uitgooide en elkaar het gezicht brandde. Maar iemand die niet van hier
was, was meestal een romanticus. Iemand die het leven hier in de kleine dorpjes
lyriseerde. Maar De Canteclaer was geen volksmythe geworden. Hij was niet
onsterfelijk. En de passant zou vernemen van het slot, dat sober was en wars van
franjes. En de passant zou teleurgesteld hebben betaald voor de thee en voor de
maaltijd die hij had genuttigd. Hij zou hebben bedankt voor de gastvrijheid en hij
zou weer heen zijn gegaan. Weg, voorgoed. En zo moest het ook.
De wake was sober en kort geweest. De opkomst was zeer matig maar dat was ze
altijd al geweest. De slagen van de zware klok kropen over de landerijen maar werden
vroegtijdig gestremd door de stoppels en stronken. Zijn kist was standaard met zijde
voering. De gemeente betaalde de helft, want collectes hadden maar weinig
opgebracht. Er werd niet eens de moeite genomen om De Canteclaer naast haar te
begraven ofschoon er nog plaats genoeg was.
Yorgos Dalman

Aan de Maas
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Passionate. Jaargang 4

46

Passionate. Jaargang 4

Passionate. Jaargang 4

47

Passionate. Jaargang 4

48

De Khan, de Dienaar, de Strijd
De grootgevonden banden
in polonaise langs de muur
vindt de khan geen verstrooiing
Branden, zingt het: branden
maar de bulten op handen en voeten
binden de khan aan de verveling
Niets mag nog geschreven worden
zolang het stof in deze kamer rijpt
denkt de khan: hier geen geschiedschrijving
Niets dan dit lichaam: vervuld van weerzin
handen die het lef lieten glippen
voeten die struikelden over de pijngrens
En dan dit hoofd: tempel van zijn zinnen
na al die stormen nog even koppig
na alle bestormingen nog niet kaduuk
Misschien niet mooi, maar wel slijtvast
stelt hij tevreden vast, streelt zijn hoofd
en sleurt zichzelf binnen in
In dit hoofd woont Tso, de dienaar
die de rituelen van zijn ogen kent
en zichtbaar vordert in z'n ontsnapping

De khan weet: hij blijft een strijder zolang hij Tso tussen de ogen houdt
Maar Tso weet: wat is een dienaar zonder verstrooiing, zonder strijd?
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Met zijn Lantaarn
Met zijn lantaarn
en haar fladderend lonken
(u kent het ritme toch:
het gastvrije schijnsel
dat alles dragen wil)
nam de havenmeester mij binnen
mijn vlag onder zijn arm.
Waarop vist u?
Op de giften van de zee?
Naam?
Nee, ik ben een visser
een visser geeft geen naam
geef ik mijn naam prijs
geef ik mijzelf.
Op zee bent u visser
in mijn haven dragen de vissers namen!
In uw haven zijn vissers geen vissers
meer maar Henk, Peter, Paul.
Duid mij geen naam.
De zee ontsmijt
wat zij ooit gaf.
De zee maakt mij visser
ik ben een visser.
Het vervolg eist een naam!
Wilt u mij noemen
geef mij de naam van een stad
let wel: een mannelijke stad
noem mij Tamatave
noem mij Mindelo, São Vicente
noem mij Rotterdam.
Of vraag naar de naam van mijn kind
(ze heet Sodade vandaag)
en maak mij ‘Vader van Sodade’.
Spreek dit uit en zie
hoe ik al vermarmer
in de glimlach
die zich neigt
over mijn gezicht.

Richard Dekker
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Alfred Kossmann: Wat Hij Ooit Was, een Rotterdammer
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Op 31 januari wordt hij 75 jaar, Alfred Kossmann, auteur van een omvangrijk
oeuvre dat bestaat uit romans, novellen, gedichten en reisverhalen. Sinds hij in
1950 met De Nederlaag debuteerde ontving hij diverse prijzen, waaronder de
Constantijn Huygensprijs en de Libris Literatuurprijs. Kossmann is getogen
in het vooroorlogse Rotterdam en het is vooral deze stad die hem als mens en
schrijver vormde: hij ging er naar school, werkte er jaren als kunstredacteur
van Het Vrije Volk, en vormde er in de jaren vijftig samen met Anna Blaman
het literaire klimaat. Nu woont hij al zo'n 35 jaar in Amsterdam. Daar zoek ik
hem op, in zijn etagewoning in het zuiden van de hoofdstad. Geflankeerd door
een indrukwekkende verzameling boeken blikt hij terug op zijn Rotterdamse
tijd. Iets dat hij doet met dezelfde distantie en ironie die ook zijn werk
kenmerken. Wanneer zijn vrouw Yda vraagt of het raam dicht moet: ‘Wij
hebben het niet koud, want wij zijn gezonde Rotterdamse jongens.’
Over zijn kindertijd in Rotterdam-West
‘Ik weet er niet veel van, ik heb een slecht geheugen. Maar ik ben eigenlijk een
Rotterdammer, daar ben ik opgegroeid. M'n ouders zijn begonnen in de
Essenburgstraat, dat was toen nieuwbouw, in 1924. Ik weet het huisnummer niet
meer. Maar ik kan het mijn tweelingbroer vragen, die weet meer dan ik. Bovendien,
die is historicus van beroep. Mijn tweelingbroer en ik zijn nog geboren in Leiden en
mijn jongste broer, die twee jaar later is geboren, in Rotterdam. Dat huis in de
Essenburgstraat werd toen te klein en we verhuisden naar het Virulyplein, ook in
west. Het plein was wel aardig, maar het huis niet. Daarna zijn we, dat moet '37, '38
zijn geweest, naar die nieuwe huizen op de Statensingel gegaan. Het was een echte
sprong naar modern comfort, voor die tijd. Dat was een huis met centrale verwarming,
ja, een ijskast was er zelfs.
Nee, het is niet dat je zegt: “Het is toch jammer dat ik niet in Amsterdam ben
opgegroeid.” Nou, ik moet zeggen dat ik in zekere zin - ja, dat zijn onzinnige
uitspraken, dat zou ik ook zeggen wanneer het misschien Enschede of waar dan ook
zou zijn geweest - eigenlijk wel blij ben dat ik in Rotterdam ben opgegroeid.’
Over zijn middelbare schooltijd aan het Erasmiaans Gymnasium
‘Ik ben begonnen aan de Coolsingel, dat is natuurlijk nu helemaal weg. We gingen
toen naar een andere school, in de buurt van de Van Beuningenstraat. Ik heb de eerste
en de tweede klas gedoubleerd, ik kon het niet. Dat blijkt wel, anders was ik er wel
opgebleven. Er zat geen opzet in, het was onvermogen om de stof op te nemen die
je moest leren. Niemand geloofde dat ik echt helemaal debiel was, maar ik kon die
school niet aan, leren dat ging niet. Ik weet niet of ooit iemand gedacht heeft dat ik
opstandig was, maar dat was ik niet. Ik kon het gewoon niet. Ik kon pas iets tot mij
nemen als het mij intellectueel en emotioneel iets deed. Ik kon niet zomaar wat leren,
ik moest daar persoonlijk belang bij hebben, kennelijk. Laten we wel wezen, ik ben
niet de enige in dit vak, Thomas Mann, Harry Mulisch, geen van hen is verder
gekomen dan de tweede klas van de middelbare school. Ik werd

Passionate. Jaargang 4

52

er echter niet geminacht, omdat ik gedichten schreef in de schoolkrant.
We hadden Nederlandse les van een mevrouw die goed in mijn gedachtenis is,
maar die wist helemaal niks van literatuur. Die deed daar ook niet aan. Ik weet niet
wat we daar leerden. Nou, je moest daar dan ook gedichten opzeggen. Er was toen
een schoolboek van Aleida Nijland, en de kinderen moesten daar uit voorlezen.
Omdat ik dus in het schoolblad ook al gedichten publiceerde mocht ik zelf kiezen
en ik had me de bundel Vormen van Nijhoff cadeau laten doen voor sinterklaas. En
dan moest je natuurlijk dat boek meebrengen. Dus ik kwam met Vormen van Nijhoff,
dat was toen al twintig jaar oud. En ik zegde dat gedicht op, uit mijn hoofd. Ze keek
eerst in het boek, ze wist helemaal niet wat het was. En toen ik het had opgezegd zei
ze: “Ik begrijp er niets van. Jij ook niet. Tien.” Dat was kenmerkend voor die school.
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Er was een leraar die zich over mij wilde ontfermen. Die riep me bij hem en ik
ben bij hem thuis geweest. Hij was classicus, en stelde me voor om meer aan
grammatica te doen. Hij wilde me laten vertalen, want hij wilde me er bijhouden.
Maar dat ging niet, dat kon niet. Ik ben toen in '38 van die school gegaan. En daarna
weet ik het eigenlijk niet meer. Dat heb ik helemaal verdrongen, heb ik naderhand
gemerkt.’
Over zijn grootvader in Den Haag
‘Toen was natuurlijk het probleem: wat doen we met die jongen? Nou was mijn
grootvader leraar Duits in Den Haag geweest, die was allang met pensioen. Hij heeft
zich toen echt over mij ontfermd. Hij was een stokoude man en ik accepteerde van
die man dat hij kriebelig en streng was en zo, want god ja, dat was zo ver weg. Mijn
opa was een uitstekend pedagoog en die gaf mij dan Duits. Ik ging eens in de week
naar hem toe, niks met huiswerk, ik ging gewoon naar hem toe. Ik at daar, bij mijn
grootouders, met een tante die daar woonde. En dan gingen we naar zijn studeerkamer
om Duits te leren, moest ik zogenaamd Duits praten en dan werd hij kriebelig. Nu
had die man ervaring met kinderen, dus die nam - hij wist natuurlijk dat ikzelf
gedichten schreef, en helemaal literair geïnteresseerd was - Prometheus van Goethe.
Dat kent u natuurlijk niet, maar dat is een opstandig gedicht van een hele jonge
Goethe. Dat leeft voor een puber, voor een adolescent. Vervolgens gingen we de
hele Faust lezen en dan nam hij de belangrijkste rollen. Hij las uitstékend voor, hij
declameerde niet, nee, hij las. En dan had ik de kleine rollen, die moest ik dan doen,
en daar had ik geweldig veel plezier in.’
Over zijn werk als volontair
‘Ik had geen flauw idee hoe ik ooit mijn brood zou kunnen verdienen. Ik werd toen
volontair bij Kramers en Boymans, dat was een boekhandel op het Beursplein. Daar
had mijn vader mij gestald, die was bibliothecaris. Die boekhandel leverde graag
boeken aan de gemeentebibliotheek. Dus toen mijn vader vroeg of ik, zijn mislukte
zoon, als volontair mocht werken, kon dat natuurlijk. Hij wilde graag dat ik de cursus
voor boekhandel en uitgeverij volgde en dat heb ik toen gedaan. Nou goed, dat was
niks, het was onzin gewoon.
Vervolgens ben ik volontair geworden bij Nijgh en Van Ditmar, aan de
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Wijnhaven. Ik wilde helemaal niet, ik wilde niks. Ik wilde gewoon niks. Het was
een heel moeilijke periode, ik was toen echt in de war. Ik deed daar niks, ik verveelde
me gewoon. Maar er was daar een archief om brieven op te bergen. Ik zou de
schitterendste dingen kunnen hebben. Er lag daar heel persoonlijke correspondentie
met Ter Braak, met Slauerhoff over de uitgaven. En dat zat ik dan allemaal te lezen,
dat was heel interessant. Het is jammer dat ik niets mee heb genomen, want het is in
de oorlog allemaal verbrand.’
Over de Oorlog
‘Op je zeventiende begint er een wereldoorlog. Daar zit je dan nog niet bij, dat is
natuurlijk hetzelfde als met al die oorlogen ergens ver weg. Maar goed, in 1940 ben
je achttien en dan wordt de stad waar je bent opgegroeid, waar je op schooi bent
geweest, alle plekken waar je gewerkt hebt - die wordt helemaal vernietigd door de
oorlog. Dat moet natuurlijk toch - ik was er helemaal niet triest over - invloed hebben
gehad. Allemaal weg, het is niet te bevatten, er zat niets geleidelijks in. Het was
ineens allemaal foetsie.
En dan komt die oorlog met allerlei gekke morele problemen, die niet in abstracto
waren op te lossen. Beslissingen waarvan je bijna altijd wist dat ze niet goed, of
helemaal fout waren. In de oorlog heeft mijn kring vrienden en familie geen enkele
verleiding gehad om met het nationaal-socialisme dan maar ook iets te maken te
hebben. Dat is tenminste nog iets, anders had je met nòg een probleem te maken
gehad. Maar ja, dan die armoede erna; armoede ervoor en armoede erna. De mensen
die nu belangrijk zijn, aan het woord zijn omdat het hun generatie is, en die jaren
vijftig en zestig waar ze altijd ontzettend moeilijk over doen. Dan zeg ik: de jaren
dertig zullen toch heel wat moeilijker zijn geweest. Vanaf de jaren vijftig, als je dus
uit de oorlog komt, en je hebt 1945 meegemaakt, dan is het verder een gestage groei.
Wat comfort betreft, maar ook maatschappelijk. En ik ging volkomen gelijk op met
de anderen, ik ben niet achtergebleven.’
Over Ad. Donker
‘Na de oorlog kwam ik bij Ad. Donker in de Witte de Withstraat terecht. Dat was
de eerste keer dat ik iets deed dat zinnig was. Ik vond het leuk, want Donker was
iemand waarmee ik het kon vinden. Als je ideeën had, luisterde hij d'r naar en wilde
ze graag uitvoeren. De oude Donker was een avonturier. Die dacht altijd dat hij een
grote slag kon slaan. Hij was een kind.
Nou, toen heeft Donker bedacht dat hij een weekblad wilde gaan uitgeven, dat
heette DP, Delftse Poort. Hij wilde per se dat Rotterdam wat betekende. Het moest
geen specifiek Rotterdams weekblad zijn, maar het moest zich kunnen meten met
de weekbladen van die tijd. Maar het was Rotterdams, het werd niet in Amsterdam
gemaakt. Ik zeg altijd maar dat Donker een lokaal patriottisme voorstond. Hij had
een redactie samengesteld die bestond uit J.L. Heldring - dat is die man die nu nog
steeds in de NRC schrijft - G. Zalsman en Wagener, die laatste was een heel aardige
man. En als redactiesecretaris zat ik bij die vergaderingen. Maar voor het blad was
totaal geen belangstelling.’
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Over zijn werk bij Het Vrije Volk
‘Na Donker vond ik werk bij de Arbeiderspers in Amsterdam, daar heb ik jarenlang
gezeten. Op de uitgeverij zorgde ik voor de correcties, en voor het klaarmaken van
de boeken. Toen kreeg ik een baan bij het Vrije Volk aangeboden, want dat werd
daar ook uitgegeven. Ze hadden iemand in Rotterdam nodig, voor de kunstredactie,
en ik had toen net mijn eerste roman gepubliceerd. Die jaren tussen '52 en '62 zijn
mijn meest maatschappelijke geweest. Het was toen echt leuk om bij het Rotterdamse
Vrije Volk te werken. Het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam - dit is in zekere
zin verzonnen door mij, want ik weet het niet meer - was dat in Rotterdam die krant
heel avontuurlijk was, wij voelden ons daar happy. Ook al wilde ik dolgraag weg,
want ik wilde eigenlijk schrijver zijn. Ik had een goede baan, ik had niets te klagen,
maar het remde mij in wat ik eigenlijk wilde doen. Op die manier zat ik wel te zeuren
en te zaniken, maar al met al vond ik het leuk, het werk op zich, en met de collega's
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kon ik het heel goed vinden. Het was een krant met zoveel advertenties dat soms de
directeur met z'n staart tussen z'n benen naar de chef van de redactie kwam om te
zeggen: “Kunnen jullie niet meer kopij leveren, want ik heb teveel advertenties.”
Toen ben ik naar Amsterdam gekomen. Je hebt tien jaar Rotterdamse kunst
beschreven, dan ben je aan iets anders toe. Bovendien, ik was veertig en aan een
nieuwe liefdesrelatie begonnen. Ik had een jaar op een Grieks eiland gewoond en
kon niet meer wennen.
Tot '68 heb ik een baan als kunstredacteur in Amsterdam gehad. Maar de sfeer
was niet goed. Ze hebben me in '68 ontslagen en via een achterdeurtje weer binnen
gehaald, als columnist en voor recensies. Zodoende heb ik nog een hele tijd voor het
Vrije Volk gewerkt. Maar ik had dus geen vaste baan meer. Dat was een heel grote
overgang. Een vaste baan heb ik toen ook niet meer geambieerd.
De mensen die toentertijd ontslagen werden, en die ook nooit meer zelf iets konden
krijgen, of alleen maar ver beneden hun maatschappelijk niveau - financieel misschien
niet zo erg, maar wat status betreft - die kregen dan één of ander rotbaantje bij een
advertentieblad. Ja, ik heb tragische dingen gezien. Dat die krant later ten onder is
gegaan komt door de ontzuiling en alles wat er uit voortvloeide, maar ook omdat ze
de verkeerde beslissingen hebben genomen. Het is een schande, schandelijk is het.
Een stom beleid, ze hebben het helemaal verkeerd gedaan.’
Over W.A. Wagener
‘Toen ik dertig was, was er een Rotterdamse kring van auteurs. Die is opgericht door
W.A. Wagener. Anna Blaman was voorzitter. Er waren veel nogal onbekende auteurs
van allerlei aard lid. Zo bijvoorbeeld de vrouw van de burgemeester, mevrouw van
Walsum. Het was een beetje christelijke damespoëzie wat ze schreef, beschaafd. Als
je het nou zo zegt zou je zeggen dat het volstrekt negatief klinkt, maar dat is de
bedoeling niet. Want het was eerlijk gemeend, het was duidelijk, maar niet iets dat
ik als poëzie beschouw.
Maar die Wagener is nou echt een Rotterdamse tragedie. Hij was kunstredacteur
van het Rotterdams Nieuwsblad, een zeer specifiek en uitsluitend in Rotterdam
gelezen krant. Het was een beetje een stroeve
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man, op het eerste gezicht. Zijn recensies waren een soort van doorbloede essays.
Daarin werd bewezen dat Rotterdam toch wel heel goed was. Maar hij heeft ook heel
belangrijke dingen gedaan. Die man had echt talent. Ik heb eens ergens een mooie
titel van een stuk van Henk Romijn Meier gelezen: Genieën op zoek naar talent. En
dat had je nou een beetje bij Wagener ook. Het was in wezen een genie, maar hij had
net nergens voldoende talent voor.
Ons Huis, het gebouw dat nu Het Venster is, was een sociaal-cultureel centrum.
En daar organiseerde hij dan een nooit in Nederland gespeeld stuk, dat vier uur duurde
of zoiets. Dat had hij dan zelf vertaald en hij regisseerde dat ook nog, terwijl amateurs
uit Rotterdam er in speelden. Het was natuurlijk verschrikkelijk om aan te zien, vier
uur lang amateurs die zo'n stuk spelen. Maar hij had toch maar als eerste dat stuk in
Nederland. En dat was dan voor één avond, terwijl hij er maanden aan besteedde.
En zo deed hij steeds van dat soort gekke dingen. Hij had het verschrikkelijk moeilijk,
want hij deed veel dingen die nergens op uit liepen. Hij was een echte idealist, hij
deed alles om aan te tonen dat het in Rotterdam ook allemaal kon, of zelfs beter.’
Over Anna Blaman
‘Anna Blaman had ik al in de jaren veertig leren kennen. Misschien is haar werk
beïnvloed door het existentialisme, want in de jaren vijftig kwam dat allemaal op,
dat leefde toen gewoon. Er zal wel iets van die filosofie in haar romans terecht zijn
gekomen, maar ik geloof nooit dat zij l'être et le néant van Sartre helemaal gelezen
heeft.
Haar boeken gingen altijd over heterosexuele relaties. Ik geloof niet dat veel
mensen wisten van haar homosexualiteit. Zo was er ook een vrouw die in de kring
van Rotterdamse auteurs zat en bevriend was met Anna. Anna vertelde dat ze had
opgebeld en gezegd: “Anna wat heb ik nou over je gehoord. Ze zeggen dat je alleen
van vrouwen houdt.” Anna antwoordde: “Je moet niet alles geloven wat de mensen
zeggen.”
Anna Blaman is altijd in Rotterdam gebleven en heeft Rotterdam echt gepropageerd.
Ze was in de jaren vijftig vertegenwoordiger van de Rotterdamse literatuur. Naar het
land, naar de grote boze wereld toe, waren er maar twee Rotterdamse schrijvers. Je
had Anna heel hoog en beroemd en dan ik, veel minder bekend, maar dan toch wel
een publicerende schrijver. Nee, vergelijk dat niet met elkaar.’
Over de redactieleden van Gard Sivik
‘Ik woonde en werkte intussen in Amsterdam. Uiteraard kende ik Gard Sivik en ik
wilde Sleutelaar en Vaandrager introduceren. Toen zijn we naar ons huis in de
Laurierstraat gegaan, in de Jordaan, want daar wilde ik ze wat laten voorlezen, voor
een televisieprogramma. Over Leve Joop Massaker, het debuut van Vaandrager, had
ik een heel lovende recensie geschreven.
Dus die dag merkte ik pas wat voor gekke vent die Vaandrager was. Het was toen
nog een knappe jongeman, maar hij was zo vreselijk wantrouwend. Wat een onzin
was dat, want als hij even had nagedacht: ik ga natuurlijk niet iemand voor de televisie
halen om hem voor gek te
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zetten. En daar was hij bang voor. Ik zeg: “Doe niet zo mal, doe gewoon wat.” Hij
heeft het uiteindelijk wel gedaan.
Ik hield wel van de ready-made-achtige dingen die ze maakten, die vond ik wel
goed. Ik heb nog een literair debat met Vaandrager gevoerd. Hij heeft I remember
Anna geschreven, over Anna Blaman. Toen ik dat gedicht had gelezen dacht ik: zo
is het niet. Vervolgens heb ik in dezelfde stijl van hem een gedicht geschreven over
hoe ik het ervaarde. Dat was de grap natuurlijk. Daar heeft hij toen een briefje over
geschreven, ik weet niet waar dat gebleven is, maar het was zo raar. In plaats dat hij
- wat mijn bedoeling natuurlijk was - dacht: god wat grappig, in dezelfde stijl schrijft
die man een gedicht, excuseerde hij zich dat hij fouten had gemaakt. Wat een onzin,
ik was toch geen autoriteit. Het verbaast me eigenlijk wel natuurlijk dat hij zo
afgrijselijk ten onder is gegaan. Maar die trek van paranoia heeft er zeker toe
bijgedragen.’
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Over Rotterdam
‘Het Rotterdam dat ik in 1962 verliet was een vervelende stad. Echt nieuwe dingen
waren er niet veel. Ik vond het gebouw van de Bijenkorf prachtig, en de Lijnbaan
hadden we dus, dat is ook allemaal verloederd. Misschien wordt het nou wel
opgeknapt. Het Groothandelsgebouw was het eerste gebouw van na de oorlog waar
je een zeker enthousiasme voor kon opbrengen. Eerst waren er van die vreselijke
panden overal, dat was heel droevig, en allemaal in de meest ouderwetse stijl. Nee,
De Doelen heb ik niet meer meegemaakt.
Ik ben er nog wel een paar keer geweest. Ik kwam vaak bij mijn ouders, op de
Statensingel. Maar in 1967 kreeg mijn vader een beroerte. Toen moesten ze daar
überhaupt weg en toen is eerst mijn moeder gestorven in een bejaardentehuis en
daarna mijn vader. En toen was het helemaal afgelopen. Ik had er alleen nog vrienden,
die heb ik nu nog steeds trouwens, in de Rechthuislaan, op Katendrecht. Nou ja,
goed, daar kwam ik dan nog. In Amsterdam, toen ik in de Jordaan woonde, had ik
een heerlijke tijd. Het was ontzettend interessant, we liepen daar alle kroegen af. Ik
werd vaak dronken, dat wel ja. Kijk, in Rotterdam ging je ook wel naar cafés, maar
niet echt naar volkskroegen. Die waren er misschien ook niet. In Katendrecht? Dan
moest je met een bootje over. En om nu naar Katendrecht naar een kroeg te gaan,
dat kan niet. Je moet de deur uitlopen en dan kies je een kroeg uit waar je tegenover
woont.
O ja, is Marcel Möring een echte Rotterdammer geworden? O, hij voelt zich er
thuis. Ik vind zijn boeken ook goed hoor, met name Mendels erfenis. Van Het grote
verlangen heb ik niet het idee dat het iets transponeert, de hele situatie is zo absurd.
Die drie kinderen mogen na de dood van hun ouders elkaar niet meer zien, wie bepaalt
dat in godsnaam? Ik dacht: hij transponeert de situatie vanuit de oorlog, als er twee
ouders worden opgepakt, en de kinderen ergens worden ondergebracht. En die
vreemde advocaat die dat allemaal beheert, en dan is er niks over, kan dat nou allemaal
maar? Wanneer speelt dit? Dit speelt eigenlijk vlak na de bevrijding, dan is het
allemaal verklaarbaar.
Nee, nu kom ik er nooit meer. Ik kan mij slecht oriënteren en ik ben bovendien
natuurlijk door dat ongeluk slecht ter been. Wat moet ik dan
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in een auto, ik had Rotterdam nog nooit vanuit de auto gezien. Ja, via de televisie
volg ik nog wel wat er gebeurt. Kijk, die Erasmusbrug, daar heb ik wel een beetje
leedvermaak over. Ik geloof dat wanneer ik in Rotterdam zou wonen, ik dat ook zou
hebben. Als iets met zoveel bombarie wordt gepresenteerd, dat je gewoon verplicht
wordt om het mooi te vinden. Eerlijk gezegd vind ik het helemaal niet zo mooi. Ik
vind het erg ijdel. Dat wat er met het Erasmusbeeld is gebeurd vind ik wel erg, heel
erg zelfs.
Ik heb hele tijd gedacht dat ik alleen maar kon schrijven over mensen die in
Rotterdam geboren en opgegroeid waren. Dat was het enige wat ik kende, maar dat
is nu natuurlijk niet meer zo. Mijn romans zijn niet autobiografisch, maar er zit
natuurlijk toch wel veel van jezelf in. Bovendien is het zo dat mijn hoofdpersonen
meestal van mijn generatie zijn. Dat betekent dat er altijd die verdomde oorlog inzit.
Dat vind ik wel vervelend, want dat heb ik nou allemaal wel uitgemolken. Dus die
oorlog moet er uit. Maar dan moeten de mensen iets jonger worden. En dat gaat niet.’
Giel van Strien
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buitenhouding
de dingen in jezelf
zijn de bus
die optrekt
zonder honger
een draaideur
die niet omkijkt
groeten zonder eind
de dingen in jezelf
zijn de lift
die schijnstijgt
ogen cijfers
een dagdeuk
van ontkenning
mensen van papier
de dingen in jezelf
zijn het huis
het koken
de krant eten
de uitval
vaak ook de drank
een reukloze wind
de dingen buiten jezelf
zijn negers
in het café
soms een vrouw
hartstocht van ver
soms ook de drank
een god van water
de dingen buiten jezelf
zijn Parijs
de Pacific
stilte soms
een plek die past
een wandeling
in een open lijf
de dingen buiten jezelf
zijn de dans
omhelsmuziek
vers gebaar
een buitendans
die niet stilstaat
bij hoofse dijen
verleen de dingen
buiten jezelf nooit asiel
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er zit iets in het oog
dat geen rechten heeft
rook het uit met stro
vraag je vrouw een knal
smeek je kind
om een schreeuw
iets als een gilletje
er zit iets in het oog
dat deze regels leest
en zich trotsblaast
prik het door
met de punt
van de ruzie
scherp het erbarmen
daar dreigt iets in het oog
jou te doen verlaten
voor sokkels van passanten
wis alle vrouwen uit
maak een vlek
van zijn visie
laat het niets beslissen
niets

Johan Haspers de Man
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Kerstmis Manis
Behalve in Oostenrijk is het leven best prachtig
net als op een plastic ansichtkaart uit Lombok
waar vriend gekko zich met de tong
de ogen schoonmaakt.
Op de achterkant schrijft Lucas:
de vrouw schenkt cocktails uit de waterput
dat werd haar opgedragen
en gisteren zag ik op het strand
een echte Jezus in spagaat
jonglerend met ebbenhouten knotsen.
En wij?
Wij lachten om dit en dat
dronken uit lijfsbehoud en vriendschap
en huiverden van Lucas en zijn Lomboks Licht.
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Aars poëtica II
Wat ik haat: het overpad
wat ik veracht: wikke en dille
waarop ik pis
het knarsend grind
zo gevoelig in de artistieke stilte.
Kijk, zo zou je moeten zijn:
niet als het strijklicht
van honderd zemelkaarsjes
in Maastricht
maar als een kloeke scheet
vertolkt in duizend geuren.
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Klei
als grondmist zal de duisternis komen
de rekenende boeren
met hun verstijfde wasgoed aan de lijnen
dopen in haar asgrauwe wind
ze zullen met oude tongen
elkaar zacht de dood inspreken
scheefgegroeid worden genoteerd
bij een vergeten kromming
in de weg
er moet nu al iets van rusten
een voetstap in het gras
een gezicht in een braambos
twee meter onder de hese spot
van de opvliegende kraaien
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Rorschach
Teruggekeerd en het licht aangedaan
de schroeilucht van de haat
en je kermisparfum weer geroken
ernstig een kever toegesproken
en de laatste sacramenten toegediend
door het w.c.-raampje geloerd
de gangdeur geopend
de kloppende tijd in mijn nek gevoeld
de vlekken op de muur betast
de rennende naakten verruild
voor elegante varkenspootjes
op de vloer in het stof gaan zitten
gekeken naar een gebaar
een scheurtje in een handschoen
de houding van een arm
alles dat van jou was.
Henk Houthoff
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Ten Slotte
Naar de klote! is niks. De meest gehypete Nederlandse film in jaren pretendeert een
hoop: eindelijk zou de house-scene van vandaag eens authentiek uitgebeeld worden.
En wel vanuit de belevingswereld van de jongeren die in die scene verkeren. Regisseur
Ian Kerkhof benadrukt in ieder interview hoeveel house-party's hij wel niet bezocht
heeft, en hoeveel moeite het hem gekost heeft om financiers te vinden voor zijn
gewaagde en amorele produkt.
Maar wat biedt Naar de klote! uiteindelijk? Een ongelooflijk slap verhaal over
twee provinciaalse geliefden die in de grote stad niets dan narigheid tegenkomen en
uiteindelijk maar weer terugkeren naar hun geboortegrond. Het verhaal zit hem in
de beelden, zeggen de verdedigers van deze film. Toegegeven, de party-scènes waarin
de camera's op hol slaan en alle contouren en kleuren samenvloeien om de uitwerking
van dans & drugs in beeld te vangen, zijn indrukwekkend. Helaas bestrijken deze
scènes slechts een klein gedeelte van de film. Voornamelijk zien wij hoe de twee
hoofdrolspelers in aanvaring komen met drugsdealers, criminelen, en asocialen. Want
uit dergelijke mensen bestaat de house-scene volgens deze film. Niets is er te zien
van het plezier dat mensen er in werkelijkheid toch ook wel hebben.
‘Ik vertegenwoordig een gebruikersperspectief,’ zegt Kerkhof. Zijn perspectief
zou ik toch een andere benaming willen geven. Want tijdens haar drugsvisioenen
mijmert de hoofdrolspeelster, die steeds meer ruzie krijgt met haar vriendje omdat
ze allerlei verkeerde vrienden heeft gekregen, over hun innige verleden samen in de
natuur toen het leven nog eenvoudig was. Door de waas van kleuren heen die haar
trips verbeelden, zien we de contouren van het
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jonge stel hand in hand dartelend over een vredig strand. Deze herinneringen doen
haar inzien dat het leven in de grote stad niets voor hen is. Ze stappen uiteindelijk
de auto weer in en vertrekken - toegegeven, met een voorraad pillen - om de
house-scene voorgoed de rug toe te keren.
Het is opmerkelijk dat zelfs een film die zich als compromisloos modern afficheert,
toch weer met zo'n welbekende moraal aankomt. Je zou haast gaan denken dat ieder
mens, hoe vooruitstrevend ook, uiteindelijk dezelfde conventionele verlangens naar
ongecompliceerde geborgenheid koestert. En voorbeelden zijn er te over. Zo las ik
onlangs On the Road van Jack Kerouac, de beroemde Beat-roman uit '57 die al
decennia symbool staat voor de zucht naar vrijheid en de afkeer van het burgerdom.
De personages in On the Road hebben geen vaste baan en woonplaats, want dan roest
je maar vast. Zij zijn voortdurend op reis, zoekend naar extase in allerlei vormen van
seks, drugs, en avontuur. Maar wie het boek goed leest, ziet tussen de regels door
Kerouacs zorgen over de losgeslagen jeugd die hij beschrijft. Blijf maar beter thuis,
schrijft hij af en toe zelfs met zoveel woorden, want het ware geluk ligt toch in de
huiselijke sferen. De meeste karakters in het boek kiezen hier uiteindelijk ook voor,
en de enige die dit niet doet vergaat het niet best. ‘Ik wil met een meisje trouwen,’
zegt de ik-figuur op een zwak moment, ‘zodat ik mij ziel bij haar te ruste kan leggen
tot we allebei oud worden. Dit kan niet eeuwig zo doorgaan - die wilde toestanden.
We moeten iets bereiken.’ En met gevoel voor sentiment beschrijft Kerouac iedere
keer weer het afscheid, als de hoofdpersonen na een nieuw avontuur weer verder
trekken en de mensen die ze ontmoet hebben achterlaten. Daar staan ze, steeds kleiner
wordend, zwaaiend onder een heldere hemel en een opkomende zon. Want sommige
dingen veranderen nooit.
Kerouac, trouwens, was gedurende zijn hele leven een verstokte conservatief.
Toen hij door de media ineens gebombardeerd werd tot spreekbuis van een nieuwe,
rebelse generatie, schrok hij zich een ongeluk. Hij trok in bij zijn moeder en sleet
daar in afzondering de rest van zijn leven. Hij wilde niemands held zijn, zeker niet
van de beat-niks die langzamerhand hun eigen jeugdcultuur begonnen te creëren.
In ieder geval liet Kerouac zich niet verleiden tot dezelfde loze praatjes als Kerkhof.
Kerouac onderzoekt in zijn boek hoe een mens naar bevrijding kan verlangen, zonder
de pretentie dat men daardoor ineens iemand anders wordt. Kerkhof denkt dat met
zijn zogenaamd radicale visie wel te bereiken. Het resultaat is ontnuchterend
gewoontjes. En zo weet Kerouac, vele jaren voor de muzieksoort house zelfs bestond,
veel beter dan Kerkhof het house-gevoel te vangen. Want het effect van house en
pillen is niet naar de klote gaan. Een radicaal nieuwe mens levert het ook niet op.
Het is iets anders: een licht gevoel in het hoofd en de neiging ieder bezweet lichaam
naast je te omarmen. Een droge mond, maar te gehaast zijn om te drinken. Het is de
schittering in je ogen, de beukende bas die door-trilt in je buik, de urenlange waas
van indrukken die - dat klopt wel - samenvloeien tot een contourloos geheel. Totdat
je zo moe bent dat alles een donker gat wordt waarin je nog net de uitgang kunt
vinden. En als je buiten komt is het ongelooflijk stil en doet de heldere lucht je
lichaam sidderen. Je komt tot rust en beseft weer wie je bent. Je neemt afscheid van
je kameraden en ziet dat de wereld nog niets veranderd is. Krantenjongens bezorgen
hun laatste vracht, en de eerste kantoormannen paraderen al met hun attachékoffers,
want er moet geld op de plank voor de thuisbasis. En tussen de gebouwen door zie
je de zon weer opkomen.
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Aan dit Nummer Werkten Mee
Jana Beranová (-)
vertaalde een groot deel van het oeuvre van Milan Kundera in het Nederlands. De
laatste tijd trekt ze meer tijd uit voor haar eigen poëzie. Zo nam ze onlangs deel aan
het project Maas, een rivier, georganiseerd door galerie/uitgeverij Reinart uit Oss,
met negen andere dichters en tien beeldend kunstenaars. In het voorjaar van 1996
verscheen de bundel Kiskassend gedicht bij uitgeverij De Geus.
Robert Beckand '72
werd geboren in Zoetermeer(!) en studeert grafische vormgeving aan de Academie
van Beeldende Kunsten te Rotterdam. Hij is een van de drie vormgevers van
ontwerpbureau 75B, dat Passionate opmaakt. Over de oprichting zegt hij desgevraagd:
‘75B was niet het resultaat van een vooropgezet plan, het liep vanzelf zo. We vinden
het nog steeds leuk. Het gaat lekker vet zo.’ Robert is een liefhebber van jazzmuziek.
Martin Borsboom '69
studeerde als bestuurskundige af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is
voorzitter van Stichting Passionate. Onder zijn bezielende leiding nam dit jaar de
gemiddelde vergadertijd tijdens bestuursvergaderingen af van vijf naar vierenhalf
uur. Borsboom is de meest prominente Bomans-kenner in de wijde omtrek. Zelfs bij
het Rotterdamsche Studenten Gezelschap is zijn drankgebruik veelbesproken.
Erik Brus '64
is anglicist en eindredacteur van Passionate. Hij houdt van hiphop, vanwege de
energie van de muziek en de eenvoud van de teksten. Zijn favoriete cd is dan ook
Spare ass Annie and other tales: William Burroughs draagt voor op hiphop beats.
Ondanks zijn ascetische levenswijze wordt hij regelmatig gesignaleerd in het
gezelschap van een knappe jongeman. Hij publiceerde in Hard Gras, De Tijdlijn en
Holland-SF.
Yorgos Dalman '73
publiceerde eerder erotische nachtmerries, zwartgallige gotiek en surreële doem
in o.a. De Ruigte, Jijjajij, Mosselvocht en Zoetermeer. Verder meandert hij tussen
de grilligheden van het leven en vervluchtigt hij
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beetje bij beetje totdat zijn lichaam hem niet langer in de weg zal staan.
J.A. Deelder '44
is van origine dichter, maar tegenwoordig ook bekend door zijn talkshow bij
Veronica die vele miljoenen kijkers trekt. Hij is de enige interviewer in Nederland
die meer aan het woord is dan zijn gasten. Zo promoot hij zichzelf en de stad
Rotterdam. In 1988 ontving hij de Anna Blamanprijs voor zijn oeuvre.
Richard Dekker '69
is projectleider bij de NS en redactielid van Passionate. Sinds deze zomer is hij
recordhouder op de 5 km hardlopen op het eiland Tubuaï. Voor de liefhebbers: op
de foto van de redactie is hij de jongen met de twee dassen. Op 1 februari draagt hij
voor op het dichterspodium in het bibliotheektheater in Rotterdam, een gezamenlijk
initiatief van Passionate en het Amsterdamse Mosselvocht.
Ronald Dekker '69
is econometrist en bestuurslid van Passionate. Werkt als economisch
beleidsmedewerker op het landelijk partijbureau van GroenLinks en is hoofdredacteur
van het partijblad Parterre. Hij beschouwt zichzelf als een slecht schrijver, maar
getalenteerd lezer. Onlangs werd hij in de trein tussen Leeuwarden en Lelystad tijdens
het lezen van Rushdie's Duivelsverzen getroffen door een fles Beaujolais, met een
hersenschudding tot gevolg.
Johan Haspers de Man '69
krast overdag leuzen in de collegebanken en is 's avonds stadswacht in Crooswijk.
Hij is het niet eens met Cornelis Krul die beweert dat alle Crooswijkers proleten zijn.
Voor hem vormt het straatleven van zijn wijk juist de inspiratiebron van zijn
gedichten.
Bert Heemskerk '68
is jurist en naast Van Strien de enige nog in leven zijnde oprichter van Passionate.
Hij is het strategische brein achter de vele juridische veldslagen die Passionate sinds
haar oprichting heeft gevoerd. Vroeger zwierf hij op zijn weg naar volwassenheid
door Oost-Europa en Rusland. Na vrijages met filosofie, economie en poëzie besloot
hij toch maar een kostuum te kopen en carrière te maken.
Henk Houthoff '41
reisde in zijn jonge jaren naar Kaboel en Kaliningrad en verdiende zijn brood als
accordeonist in de stationsrestauratie van Antwerpen. Zijn huidige vrouw, Jo, trof
hem daar totaal verloederd aan en nam hem mee naar Rotterdam. Sinds de zomer is
hij poëzieredacteur van Passionate, maar desondanks nog steeds redelijk ongelukkig.
Zijn poëzie verscheen in De Tweede Ronde en het Nieuw Wereldtijdschrift.
Manuel Kneepkens '42
is dichter en fractievoorzitter van de Stadspartij in Rotterdam. Hij is een groot
bewonderaar van de aforismen van Kees Versteeg. Waarschijnlijk vooral omdat hij

Passionate. Jaargang 4

van huis uit criminoloog is. Bovendien zijn beiden querulanten. Dit voorjaar verscheen
zijn vijfde dichtbundel, Landschap met vakantie, bij uitgeverij De Prom in Baarn.
Jack Kuyt '69
is bedrijfseconoom en penningmeester van Passionate. Het was op zijn advies dat
het bestuur besloot subsidie bij de gemeente aan de vragen. Hij werkt overdag op
een marktonderzoeksbureau in Leiden en 's nachts kijkt hij met z'n vriendin naar
oude opnames van FC De Graafschap. Onlangs lanceerde hij een zeer omstreden
voorstel om drastisch op het budget van de redactievergaderingen te bezuinigen.
Suzanne Leentvaar '71
is het jongste bestuurslid van Stichting Passionate en de enige vrouw die zich niet
heeft laten wegjagen. Ze studeert binnenkort af in de kunst- en cultuurwetenschappen
en is op het ogenblik werkzaam bij Internet Providers Rotterdam. Suzanne woont
op een knusse kamer in een flat met uitzicht over de hele stad.
Rens Muis '74
studeert aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam en is onderdeel
van de illustere drieëenheid 75B. Na een avondje stappen met een oude schoolvriendin
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werd de naam 75B hem als het ware ingefluisterd. Zijn sterkste kant is zijn creativiteit,
zijn zwakste dat hij niet in staat is telefoongesprekken te voeren die korter duren dan
een uur. Soms leest hij een boek. Hij vindt Zwagerman en Nabokov ‘wel kicken’.
Athanasius Pernath '77
werkte een jaar lang in een bakkerij, maar stopte toen zijn werkende vriendin hem
vroeg bij haar te komen wonen. Sindsdien is hij huisman in Crooswijk. Hij houdt
van gezelligheid en heeft altijd mensen om zich heen; alleenzijn maakt hem depressief.
Paul van der Schoor '61
studeerde Italiaanse taal- en letterkunde en is een in Rotterdam woonachtig schrijver
en free-lance journalist. Hij houdt van uitgebreid tafelen met vriend en vijand, in het
bijzonder met Siciliaanse vrouwen. Eerder publiceerde hij in Sic, dat nu ter ziele is.
Zijn eerste novelle, De weg kwijt, verscheen de afgelopen drie maanden als feuilleton
in Passionate.
Hans Sleutelaar '35
is dichter en tekstschrijver. Ooit werkte hij met Frans Vogel en Cornelis Bastiaan
Vaandrager voor het reclamebureau Labey aan de Coolsingel. Eind jaren vijftig
maakte hij faam als redacteur van het legendarische Gard Sivik, waarvan zijn
souterrain aan de Essenburgsingel het redactieadres was. Later verhuisde hij naar
Amsterdam, waar hij nu nog steeds woont. Onbekend is of hij ook Ajax-supporter
is geworden.
Giel van Strien '65
is politicoloog en de overspannen hoofdredacteur van dit blad. Zowel tegenover
de KRO als in het Rotterdams Dagblad ontkende Van Strien de geruchten al zou
Passionate het Erasmusbeeld omvergeworpen hebben. Hij was zeer verontwaardigd
over de plannen van de commissie Kunstzaken om MTV, het station met de hoogste
poëziedichtheid, van de Rotterdamse kabel te halen. 's Nachts treft men hem vaak
in de cyberspace van Nighttown aan.
Peter Swanborn '63
woont en werkt in Rotterdam als verkoper van bladmuziek. Gedichten van hem
verschenen o.a. in De Gids, Appel en Mosselvocht. Sinds enige maanden is hij
recensent bij het Amsterdamse tijdschrift over literatuur Lift. Volgens sommigen is
hij te laat geboren; Samuel Beckett is zijn jongste literaire held. Onlangs werd hij
genomineerd voor de prijs van De Slechtst Geklede Dichter van Rotterdam. Leo
Stilma ging echter met de eer strijken.
Kees Versteeg '59
is journalist, maatschappijcriticus en jurist buiten dienst. Naast aforismen schreef
hij in het verleden ook gedichten en korte verhalen. Hij won zelfs een paar keer een
prijs. Op dit moment werkt hij aan een strategie om het Noordereiland tot middelpunt
van de Grote Stedenbeweging te maken. Hij laat zich hierbij inspireren door zijn
grote voorbeeld Napoleon.
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Arjan Verwoerd '61
is secretaris van Stichting Passionate. Hij werkt als projectleider in de wijk
Feyenoord en heeft het altijd erg druk. Sinds kort exploiteert hij jong muziektalent
in een door hem opgerichte stichting, dit om te voorkomen dat hij ooit vrije tijd zal
krijgen. Hij renoveerde de bouwvallige stichting Passionate tot een onderkomen voor
opgeschoten jongeren en is er verantwoordelijk voor dat de club nog steeds bij elkaar
is.
Pieter Vos '71
studeert aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam en is de pater
familias van 75B. Hij woont sinds korte tijd op zichzelf, na vijfentwintig jaar te
hebben samengewoond. Hij staat bekend om zijn provocerende gedrag in cafés en
andere etablissementen. Over zijn werk zegt hij: ‘Taal interesseert mij niks, ik kick
op strakke vormen. Het gaat mij om de hype.’ Zijn hobby is golfsurfen in
Scheveningen, en verder overal waar golven zijn.
Redactie: Bert Heemskerk
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Aforismen
Astronomen die op zoek zijn naar planeten buiten ons zonnestelsel, zouden hun
telescoop eens moeten richten op het Haagse Binnenhof.
Als Jupiter ook een ster was geweest had je je 's zomers op het strand niet steeds
om hoeven draaien.
Macht is vooral de gewaarwording dat anderen onzekerder van jou worden
dan jij van hen.
De Schepping zou volmaakter zijn geweest als God bestond.
Ouderen kunnen zich voorbereiden op dementie door veel televisie te kijken.
De wave is oorspronkelijk een uitvinding van de SS.
Om te voorkomen dat de Generatie Nix zich later geconfronteerd ziet met lege
AOW-kassen, moeten we de pensioengerechtigde leeftijd nu alvast verlagen
naar 37 jaar.
Een puber moet nooit tegen z'n ouders liegen. Je moet sowieso nooit wat tegen
ze zeggen.
De moderne wetenschap staat voor niets. Na tien miljard jaar zijn er zelfs pakken
sinaasappelsap op de markt die je zonder morsen kunt openmaken.
Innerlijke rust betekent dat er ooit een punt komt in je leven waarop je iedereen
vergeeft voor alles wat ze je hebben misdaan. Het kan ook betekenen dat je ze
allemaal doodslaat.
Kees Versteeg
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GEEN DADEN ← MAAR → WOORDEN
→ PASSIONATE ON STAGE ↓
IN SAMENWERKING MET MOSSELVOCHT
MET OPTREDENS VAN:
Marc van Biezen
Yorgos Dalman
Richard Dekker
Henk Houthoff
Dimitri Kruik
Harmen Lustig
Steven de Munnik
Inge Pieters
Peter Swanborn
Rijn Vogelaar
TOEGANG GRATIS
ZATERDAG 1 FEBRUARI
AANVANG 20:00 UUR
BIBLIOTHEEKTHEATER
HOOGSTRAAT 110, ROTTERDAM
BEREIKBAAR MET: STATION BLAAK
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[Telkens]
Telkens
als ik mezelf
in de spiegel zie
denk ik: wat is de wereld toch klein.

Kees Versteeg
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In den beginne
Een tijdschrift is een kunstuiting. Ondanks de verschillende bijdragen van dichters,
schrijvers en ontwerpers vormt het tijdschrift idealiter een geheel. Als kunstwerk is
er in die zin geen essentieel verschil met een schilderij, beeld, gedicht, compositie
of gebouw. Uit de vorm en inhoud van het tijdschrift spreekt de visie van de
verantwoordelijke redactie. Wanneer zij redelijk conseguent invulling aan haar taak
geeft en daarbij tevens het debat niet schuwt, kan het tijdschrift uitgroeien tot wat
het mijns inziens behoort te zijn: een schets van een bepaalde periode.
Uiteraard is het mogelijk om in deze tijd een negentiende-eeuws tijdschrift op te
richten, zoals onlangs in deze contreien gebeurde. Iedereen die er plezier in heeft
een blad te maken moet daar vooral mee doorgaan, maar indien je wilt dat je door
de hedendaagse mens gelezen wordt en er ook enige culturele betekenis aan je blad
wordt toegekend, is er meer nodig dan alleen maar de drang om een periodiek uit te
brengen.
Op dit moment, aan het einde van het tweede millennium, kent de negentiende
eeuw geen geheimen meer voor ons. Hoogstens is er af en toe een wetenschapper
die het beeld van een bepaald detail verandert. Wij ‘weten’ dat Vincent van Gogh
een groot schilder, Friedrich Nietzsche een briljant filosoof, Darwin een revolutionair
wetenschapper en Multatuli een belangrijk schrijver was. Historici hebben zich deze
eeuw geen enkele moeite bespaard de vorige honderd jaar zo compleet mogelijk te
beschrijven. We kennen de gebeurtenissen en de ontwikkelingen, en de invloed die
zij op onze cultuur hebben gehad. We hebben schema's ontworpen, namen aan
stromingen gegeven en filosofieën gedefinieerd. Alle culturele gebeurtenissen van
enige betekenis hebben een plaats gekregen in een grotere orde van denksystemen de systemen die zo kenmerkend voor de negentiende eeuw waren.
Een negentiende-eeuws tijdschrift kan anno 1997 dan ook weinig nieuws bevatten.
Het zal zich beperken tot het herkauwen van ideeën en opvattingen die misschien
ooit als omstreden te boek stonden, maar nu zelfs de meest creatieve kunstenaar niet
meer kunnen inspi-

Passionate. Jaargang 4

7
reren. Door onze kennis van de vorige eeuw zal de inhoud van het tijdschrift hoogst
voorspelbaar, en daarom volkomen risicoloos zijn. Het blad kent geen polemiek,
leidt tot geen enkele discussie, en is in allerlei opzichten hypercorrect.
Het grootste bezwaar tegen het vervaardigen van een negentiende-eeuws tijdschrift
honderd jaar na het verstrijken van deze periode is de contradictio in terminis die
hier in schuilt. Een negentiende-eeuws tijdschrift behoort - bijvoorbeeld - in 1860
ergens in Londen te worden opgericht en nog volledig in het duister te tasten over
de werkelijke betekenis van het werk van Marx - ik noem maar een dwarsstraat.
Waar het om gaat is dat een tijdschrift een weloverwogen verzameling van actuele
teksten is die de tijdgeest trachten te ontrafelen, en waarmee de lezer zich door de
herkenning van een bepaalde levensvisie verbonden voelt.
Ik heb de indruk dat nostalgie en ander vals sentiment de drijfveren van mensen
zijn die zo'n ouderwets tijdschrift op de markt willen zetten. Zij tonen hun onvermogen
om met de hedendaagse wereld om te gaan door hem te ontkennen en te vluchten in
een periode die volledig bekend en daarom veilig is. Mij doet deze ontkenning denken
aan de zelfgekozen afzondering van veel mensen die in de letteren actief zijn.
Regelmatig hoor ik dichters voor eigen parochie preken, afgesloten van de dreigende
buitenwereld vol stimuli. En vaak worden ze daarbij gadegeslagen door mannen van
mijn leeftijd die zich kleden en gedragen als ouwe lullen, en door dametjes voor wie
het voeren van de kat het spannendste moment van de dag is. Alsof er buiten niet
van alles gebeurt.
Bij het vervaardigen van kunstuitingen - zoals tijdschriften - kun je drie verschillende
fasen doorlopen. In een eerste fase beperkt een kunstenaar zich ertoe een reflectie
van zijn tijd te creëren. In zijn werk wordt de tijdgeest zo volledig mogelijk
weergegeven zonder dat daar inhoudelijk iets over gezegd wordt. Deze nagenoeg
objectieve reflectie van de werkelijkheid is vandaag de dag erg populair, Arjan
Ederveen heeft dit in zijn televisieprogramma's tot zijn handelsmerk gemaakt.
In een tweede fase vindt er tevens een analyse plaats van hetgeen er op dat moment
in een bepaalde discipline gebeurt. De Pathé-bioscoop op het Schouwburgplein toont
niet alleen de nieuwste opvattingen in de architectuur, maar legt hiervan ook de
essenties bloot.
In een derde fase neemt een kunstenaar een uitgesproken standpunt in. Na het
dogmatisch engagement van de jaren zeventig worden we nu geconfronteerd met
het welbekende excuus van het postmodernistisch zwaktebod waarmee kunstenaars
hun gebrek aan keuzen legitimeren. Toch worden er nog heel duidelijke standpunten
ingenomen. Zo nemen in de letteren onze vrienden en vriendinnen van - het helaas
te boekige - Zoetermeer een verfrissend standpunt in. Al worden ze hier wel om
verkettert.
Passionate is in de loop van haar bestaan er steeds beter in geslaagd een reflectie van
haar tijd te worden, iets wat met name aan de vormgeving van 75B te danken is.
Inhoudelijk worden pogingen gedaan de tijdgeest te analyseren, al zijn deze nog te
sporadisch en veel te voorzichtig. Ik ben de eerste om te erkennen dat Passionate
nog niet rijp is voor een uitgekristalliseerd standpunt. Dat is echter wel iets waar de
redactie bewuster naar zal moeten streven. Via Poppers methode van trial and error
moeten we achter prangende actuele vragen telkens nieuwe antwoorden plaatsen.
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En daarbij zullen we ons wat mij betreft niet tot de letteren moeten beperken. Ik
geloof dat het veeleer raadzaam is om ons bij onze poëzie, verhalen, essays en
aforismen door andere disciplines als filosofie, architectuur, film, politiek (de minst
gewaardeerde kunstvorm), muziek en strips te laten inspireren.
In plaats van angstig achterom te kijken en ons aan klassieke zekerheden vast te
grijpen moet Passionate de confrontatie met het razendsnelle en overweldigende
heden aangaan. Want in 1997 is het leuk om een negentiende-eeuws, interessant om
een twintigste-eeuws, maar pas ècht een uitdaging om een eenentwintigste-eeuws
tijdschrift te maken.
Giel van Strien
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Vrouw van Lot
Uit de rib van de berg geboren, ben ik rots
kind van duizend zonnen en gezonken manen
in de jaartelling van het zand
Een lichaam gebeeldhouwd door handen van wind hij smeedt mij een hart van rood koper als een
juweel in de bergen hun kroon
Alleen de stilte schreeuwt hier 's nachts over
het marmer van de zee - als fosfor glimmen
de vossenogen, voor het kwik begint te smelten
op de draad van de horizon
Nooit zijn zij teruggekomen, de zondaars van
toen - mijn naam hebben ze verkocht
aan de nomaden
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Raaf
De raaf hij weet, hij is mijn vriend niet
zwart en blauw glimmen zijn veren, als
blind zijn ogen, kralen van graniet
De plaats waar hij vandaan komt ken ik
niet, maar weet ik kan er beter niet
naar vragen Want ik weet de dag zal komen dat hij
zijn vleugels spreidend mij zal leiden
naar een grote spiegelzaal
Waar ik jou ontmoeten zal in het zwart zal ik jou trouwen, zo
als het geschreven staat
Op jouw schouder zal hij staan, als een
maansteen flonkerend in het licht
vliegen zal hij, met zwarte vingers
grijpen naar de blauwe lucht
De raaf hij weet, hij is mijn vriend niet
zijn ruwe stem bevalt mij niet
en naar de plaats waar hij vandaan komt
vraag ik niet

Nomi Ben-David
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Pjotrs sigaar
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Pjotr woelt in z'n bed, hij droomt van de hamerneger. De hamerneger heeft 't op Pjotr
voorzien, de neger wil hem met de hamer op z'n kop slaan. De hamerneger is niet
zomaar een neger, hij is een neger der wrake. De hamerneger sluipt rond in de stad,
hij heeft het gemunt op invaliden; mankt er iemand of heeft iemand een ontbrekend
ledemaat, dan slaat de hamerneger toe. ‘Eén korte harde slag op de knikker, dat zal
ze leren,’ zo denkt de hamerneger erover, en geef 'm 's ongelijk. Pjotr is bang. Pjotr
is ook gehandicapt. Pjotr is aan één oor doof, zoiets zal zeker de woede van de
hamerneger oproepen, bovendien is Pjotr de laatste tijd onmachtig wat z'n sigaar
betreft, hij speelt het allemaal niet meer zo goed klaar. De hamerneger is gezond van
lijf en leden, zodat hij rond kan sluipen en lichamelijk minder bedeelden op hun kop
kan slaan. De stad is een jungle. Het is nacht en Pjotr loopt in een donkere straat. In
een portiek blikkert iets. Is het soms het gebit van de neger? Neen, het is zijn hamer,
die blikkert. Het is een mooie hamer, met blanke steel en zilveren kop. Pjotr zet het
op een lopen, maar in dromen kun je niet rennen, dat weet een kind. Jij wilt vooruit,
maar je benen willen niet. Een ellendige toestand. Pjotr schreeuwt: pleurt op,
hamerneger, pleurt op naar Spijkenisse, daar woon je toch, stuk bamboe! Pjotr slaat
z'n ogen open en het is nog nacht. Het beste is dan de lichten te ontsteken en een
kopje thee te maken, je komt dan wel tot rust, maar Pjotr vraagt zich wel af waarom
hij zoveel keer moet sterven, hem dunkt dat één keer toch wel genoeg is. Pjotr belt
zijn vriend Henkie op. Zeg Henkie, zegt Pjotr, ben jij bijgeval soms familie van die
hamerneger die door de stad waart, jullie zijn toch allemaal familie van elkaar? Nee,
zegt Henkie, die ken ik niet, maar hij is wel goed bezig, lees ik in de krant, hij geeft
die invaliden flink hun vet, wat jij, Pjottertje? Zeker, zegt Pjotr, maar hij jaagt me
wel de stuipen op het lijf, je weet toch dat ik ook gehandicapt ben, met dat oor, bedoel
ik. Godverdomme Pjotr, zegt Henkie, ga in jezus-naam slapen, weet je wel. Niet zo
vloeken Henkie, dat is nergens voor nodig, er zijn mensen die het veel moeilijker
hebben dan jij en die toch nooit vloeken, integendeel juist het hoofd deemoedig
buigen en hun ziel in lijdzaamheid bezitten of hoe heet dat, en ben jij nou m'n vriend
of niet, je moet het maar zeggen hoor, anders zoek ik gerust een andere negervriend
die wel z'n plaats weet. Ik ben je vriend, Pjotr, ik ben je broeder, weet je wel, zegt
Henkie. Ik krijg trouwens nog geld van je, zegt Pjotr. Wat zeg je, Pjotr, de lijn is een
beetje slecht, zegt Henkie. Luister Henkie, zegt Pjotr, ik verkeer in grote geestelijke
nood, ik verga van de angst, m'n hart bonkt als een bezetene, ik ben zo bang, Henkie,
zo bang, zo bang voor de hamerneger, zo bang dat-ie op m'n kop gaat slaan, hij heeft
het immers gemunt op zielepoten zoals ik, ik verga gewoon van de pestzenuwen.
Neem een pil, Pjotr, zegt Henkie. Ik heb geen pillen meer, zegt Pjotr, ja, pillen voor
de optimale darmflora, maar wat heb ik daar nu aan? Ik heb momenteel ook niks,
Pjotr, zegt Henkie. Precies, zegt Pjotr, daarom moet jij ook wakker blijven, snap je.
Mooi is dat, zegt Henkie, ik lag godverdomme net te slapen. Ja hoor 's, je bent m'n
vriend of niet, en zo lang jij wakker bent zal de hamerneger het zeker niet wagen mij
op m'n kop te timmeren. Wacht even, zegt Henkie, ik steek even een sigaartje op.
Heel verstandig, Henkie, zegt Pjotr, dan doe ik dat ook, en dan gaan we gezellig
praten over allerhande onderwerpen, ik zal je allerlei wetenswaardigheden vertellen,
bijvoorbeeld dat in Perzië je lippen worden afgesneden als je het waagt een sigaar
op te steken, dingen die je nog niet wist, je weet sowieso weinig, dat komt omdat je
niet gestudeerd hebt zoals ik, en je je hele leven nog geen dag gewerkt hebt, of wou
je dat pooieren soms werken noemen, alle negers zijn pooiers,
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't is een droevige, maar harde waarheid, en nu gaan ze ook nog met hamers lopen
slingeren, je vraagt je wel eens af wat God toch bezield heeft om de neger te scheppen,
de Grote Sigarenmaker zal ze wel bedoeld hebben als lastdier, om de lieve ezels wat
te ontlasten, zo zal het wel in zijn werk zijn gegaan, de zaak wordt me nu opene heel
klaar, de ellende is begonnen toen de negers kleren gingen dragen en sigaren gingen
roken... Ja, daar ben ik weer, zegt Henkie, ik ging even een sigaar pakken, wat zei
je Pjotr? Ik zei dat ik zo bang ben, Henkie, zo bang, voor de nacht, dat alles zo
onbegrijpelijk is, waar was ik toen ik nog niet geboren was en waar zal ik zijn als ik
er niet meer zal zijn? Je lult net alsof je al voor het kouwe gaatje leg, zegt Henkie,
je bent toch niet ziek? Het is nacht hier, Henkie, er is hier geen licht, natuurlijk ben
ik ziek, elke sigaar die ik rook komt er meteen van achteren weer uit, pillen of niet;
godverdomme, ik moet gelijk weer aan de hamerneger denken, de deur zit heel niet
op het nachtslot; die tikt zo even 't ruitje in, sluipt de trap op..., -misschien is-tie al
binnen, zit-ie in een hoekie naar me te koekeloeren, ik kan 'm gewoon horen
ademhalen, hij piept een beetje..., of ben jij dat? Henkie? Henkie! Henkie! Hè wat?,
zegt Henkie. Je bent in slaap gevallen, Henkie, terwijl je nota bene aan het roken
was, lig je in bed?, ja natuurlijk, je zal 's niet in bed liggen, kijk daar mee uit, met
roken in bed, je vliegt zo in de hens, moet je nog zwarter worden dan je al ben? Ik
verrot van de slaap, Pjotr, zegt Henkie, je mot niet zo aan m'n kop lullen, weet je
wel. Ja, dat kun je nou wel zeggen, Henkie, je mot niet zo aan m'n kop lullen, je moet
niet zo aan m'n kop lullen, maar als ik m'n mond sluit, dan gaat m'n kont open, en
wat daar allemaal uitkomt daar lusten de honden helemaal geen brood van, zo bang
ben ik voor de hamerneger, de hamerneger slaapt niet, de hamerneger slaapt nooit,
verplaatst u zich eens in mijn toestand, meneertje: ik ben blank en gehandicapt, en
buiten waart de hamerneger, er zijn mensen om minder in een gesticht beland, daarom
moet ik blijven kakelen, snap je, wat denk je: heeft Afrika nog toekomst of is het
een verloren continent? Wil je niet een lied voor me zingen, Henkie, een geestelijk
lied, een geestelijk negerlied, een negerspiraal of hoe heet 't, van dat de Lord de hele
wereld in His Hand houdt en dat we daarom niet bang hoeven te zijn, wist je trouwens
dat er in Rotterdam een negerin rondloopt van bijna twee meter, niet alleen van lengte
maar ook van omtrek, en dat die negerin Lolita heet, Lolita Scheurwater om volledig
te zijn, en dat je die negerin gewoon kan neuken ... Wat? vraagt Henkie. Ja, nou wor
je wakker hè, ik zeg toch dat ik je allerlei wetenswaardigheden zal vertellen, steek
nou nog maar een sigaar op en luister: je mag haar in haar tepels bijten, ik bedoel
niet een beetje sabbelen, zoals aan een sigaar, -trouwens: rook je die sigaar wel goed?
Het verkeerd roken van de sigaar schuilt niet altijd in het rotkarakter van de roker.
Ja, maar die Lolita Scheurwater, zegt Henkie, hoe zit het daarmee, ik bedoel, waar
en hoe... Daar kom ik nog over te spreken, zegt Pjotr, het heeft hier alles mee te
maken, maar we moeten de nacht vol lullen, de nacht met haar rot-zwarte muil, haar
fopgebit, haar beslagen tong, haar dweiltjeslucht, haar obscene huig... Ja, schiet nou
maar op man, weet je wel, zegt Henkie. Welzeker, zegt Pjotr, Lolita, de naam geeft
je een kinderuurtje in gedachten, maar het is toch echt een volwassen beurt die je
krijgt. Ze zegt: je mag gerust in m'n tepels bijten hoor. Daar heb je wel zin in, dus je
sabbelt wat. Ik voel nog niks hoor, zegt Lolita. Dan bijt je wat. Mag best wel harder
hoor, zegt Lolita. Dus je knauwt, en niet zo'n beetje ook. Ik voel niks, zegt Lolita,
ben je al begonnen? Je zet er nu je kaken goed in, ik weet niet of je wel 's in een
sguashballetje heb gebeten, Henkie,
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maar zulk een balletje geeft meer mee dan de tepels van Lolita. Je hebt zeker wat
gedronken, dat 't niet lukt, zegt Lolita. Wat denk je, Henkie, ik heb al m'n tanden
nog, maar kracht zit er blijkbaar niet meer in, op een morgen sta ik op en m'n mond
is leeg, er zit geen haar meer op m'n hoofd en m'n andere oor is ook nog doof, god,
dan zal de hamerneger helemaal wel geen pardon meer kennen, ik kan eigenlijk net
zo goed zelf een hamer uit de gereedschapskist pakken en mezelf een flinke hijs
verkopen. Ha! roept Henkie, net iets voor een witte reet, om niks klaar te spelen.
Jaja, zegt Pjotr, vertel me maar niks over die plus-machine van jou, jullie is
natuurvolk, jullie pijp brandt altijd, en dit is een veeg teken, men stopt namelijk geen
hete pijp en het is duidelijk waarom niet. Een pijp moet even rust hebben; de koele
eerste trekken hebben bizondere waarde. Een koud gestopte pijp is een nieuw begin,
een warme pijp is de voortzetting van een warme pijp en dus geen nieuw evenement,
geen vers rookavontuur, geen onderbreking in de ritmiek van het genieten, alleen
maar een stug en koppig voortgaan op een eenmaal ingeslagen weg zonder variërende
vergezichten. Pijpen, vanaf fl.2,50, zegt Henkie gapend. Ja, en zakkammen, vanaf
één gulden, zegt Pjotr. Ik heb hier niks meer te snuiven, godverdomme, zegt Henkie.
Dan steek je gewoon nog maar een sigaar op, Henkie, zegt Pjotr, en wees blij dat je
niet in Perzië woont, daar snijden ze je neus af als je het waagt te snuiven; wil je me
echt niet een mooie negerspiraal zingen, zodat ik geheel getroost en vergeestelijkt
in kan slapen? De hamerneger, de hamerneger waart rond! zingt Henkie
onheilspellend in de hoorn. Dat zijn geen geintjes meer, Henkie, zegt Pjotr, ik sta op
de rand van de dood, er is geen licht, ik beef... Leg af die stoma, en leef! roept Henkie.
Erg grappig, Henkie, maar wacht maar, jij komt ook nog lelijk te pas, jouw sigaar
zal op een dag ook uitgaan en dan kan je trekken wat je wil, vuur zal er niet meer
inkomen; luister, jij zit toch een beetje in de pooierij en zo, kan jij me niet 's een
bedoeïenenvrouwtje bezorgen, ik smacht gewoon naar een bedoeïenenvrouwtje, zo'n
vrouwtje zou nou nog 's de brand in m'n sigaar kunnen steken, als je begrijpt wat ik
bedoel. Waarom specifiek een bedoeïenenvrouwtje, Pjotr? vraagt Henkie. Omdat
deze vrouwtjes de heerlijkste witte broekjes aan hun reet hebben zitten, wist je dat
niet, Henkie? Hieruit blijkt maar weer dat je niet gestudeerd hebt, zoals ik, ik stel
belang in allerlei vreemde volkeren en hun culturen. Wist je bijvoorbeeld dat de
bedoeïenenvrouwen hun witte broekje 's nachts aan de tentpaal hangen, niet om het
te drogen, want wassen doen de bedoeïenenvrouwen hun broekjes niet, daarvoor is
het water in de woestijn veel te schaars, ze kijken wel uit, dat water kunnen ze wel
beter gebruiken dan daarin hun broekjes een sopje te geven. En waar zou zo'n
bedoeïenenbroekje ook vuil van moeten worden? De bedoeïenenvrouwen hangen
hun broekjes dan wel te luchten, maar meer uit overlevering dan uit noodzaak. De
hele dag trekken ze door de woestijn, en maar sjokken en sjokken, met een tent en
een kind op de rug, want hun mannen, de bedoeïenenmannen, voeren zelf niks uit,
die zitten zelf comfortabel tussen de schuddende bulten van hun kamelen; vandaar
ook dat ze de hele dag met zo'n halve stijve zitten, van de kame-lengang, wat dacht
je dan, natuurlijk, de hele dag zitten die met een halve paal maar op van die vrolijke
bladeren te kauwen en weg te dromen, hier en daar komt zelfs een bedoeïenenman
een beetje klaar tijdens de trek, op zo'n hele luie stroperige manier, terwijl die vrouwen
maar zeulen en een onwillige geit met een leren rotting voort proberen te drijven,
een hard leven, net wat u zegt, maar zweten doen die vrouwen niet, wist je dat wel
Henkie, hoe hard en hoe heet het ook is, nog geen druppeltje sijpelt er uit
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hun porieën, hun gladde donkere huid blijft strak en droog, en klagen doen ze ook
niet. De hele dag lopen ze met zo'n vage glimlach rond de mond. Piesen doen die
vrouwen ook bijna niet, ja, wat valt er ook te piesen, met die paar slokjes water per
dag. Moeten ze piesen, dan laten ze het gewoon lopen terwijl ze gestadig voortsjokken,
ze gaan daar echt niet voor stilstaan, voor die paar druppels, het komt dan wel in hun
broekje, maar de hete wind doet het allemaal verdampen. Slaan ze dan aan het eind
van een dag trekken hun tenten op, dan hangen ze de broekjes aan de tentstok en
heus niet om er de zoute damp uit te luchten want die zit er echt niet in, maar omdat
al sinds het begin van het bedoeïenisme de vrouwen hun broek aan de stok hangen,
daarom. Misschien dat het ooit een reden heeft gehad, wie weet, maar bedoeïenen
zijn analfabeten, stellen nooit iets op schrift, dus je hebt er maar het raden naar. De
broekjes hangen in de nachtelijke woestijnwind en de schuring van de opwaaiende
zandkorrels maakt het schone broekje nog schoner dan het al is, zo zit dat daar, zo'n
broekje blijft de hele nacht hangen, in de koude woestijnnacht. De kou maakt het
broekje een beetje hard en krakerig, wat goed is, want zo springen de zandvlooien
die het broekje misschien nog huisvest er van af, die moeten daar niks van hebben,
van dat krakerige en dat koude... Snap je, Henkie? Henkie? Henkie! Henkie! Ja,
Pjotr, hier ben ik alweer, ik was even weggevallen, weet je wel. Nee, dan is het goed,
zegt Pjotr, zo lang je maar niet aan je eigen eikenhout leg te sjorren, of waarom ook
niet, in het vrije Nederland mag dat allemaal maar, in Perzië snijden ze meteen...
Jaja, Pjotr, zegt Henkie, het zijn wantoestanden, daar in de achterlijke landen. Hier
dan niet? zegt Pjotr, met die hamernegers en zo, ik ben zo bang, Henkie, ik kan het
je gewoon niet zeggen, hoe bang, ik moet door kakelen anders word ik gek. O, jij
word gek? zegt Henkie, en wat dacht je dat ik van jou word? 't Is dat je nog geld van
me krijgt, anders had je allang de gele tering kunnen krijgen, weet je wel. Hou 't geld
maar, Henkie, zegt Pjotr, als je maar niet ophangt. Nou praat je heel verstandig, Pjotr,
zegt Henkie, helemaal naar m'n hart, weet je wel. Ja, je bent 'n echte vriend, zegt
Pjotr, je weet toch dat ik heel veel van je hou, Henkie, dat je al m'n geld mag hebben
als ik dood ben, ik heb verder niemand, ga nou maar lekker liggen en hou de hoorn
aan je oor, dan zal ik je nog een fijn geil verhaal vertellen, waarbij je je zelf lekker
af kan tappen, we wonen tenslotte niet in Perzië, hoewel het verhaal zich wel in
Perzië afspeelt, in het oude Perzië dan hè, je begrijpt me wel, je hebt toch ook
schoolgegaan bij de blanke paters... Schiet 's op, Pjotr, zegt Henkie, ik verrot van de
slaap. Nou, zegt Pjotr, er was eens..., - o, 't is een sprookie, zegt Henkie, welterusten
-, nee, luister, allemaal origineel waar, er was eens een pasja en die pasja heette Pipo,
of nee Pjotr heette die, toevallig hè, net als ik, en die pasja lag een keer in zijn paleis
met zijn dikke pens op een kussen een enorme sigaar te roken, terwijl een veertienjarig
ezeldrijfstertje dat men wat lezen en schrijven had geleerd om het domme er een
beetje af te halen, maar dat nog wel lekker speels en springerig was, op de lui
achterover liggende pasja aan het rijden was. Want pasja's deden zelf niks, daar
stonden pasja's om bekend, die waren heel lui die pasja's, dat waren hele luie dikke
meneren met hele korte lullen, dat was ook bekend, dat die pasja's hele korte lullen
hadden, maar wat die pasja's aan lengte te kort kwamen maakten ze weer goed in de
breedte, want ze mochten dan kort zijn, die lullen, ze waren ook heel dik, dus die
haremdametjes hadden niks te klagen en hadden ze dat wel, dan leefden ze niet lang
meer. Mauwen deden ze maar tegen elkaar, daar waren die pasja's helemaal niet van
gediend, van gemauw, alsjeblieft zeg. En ook geen
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qeklep dank u wel, geen verhalen en zo, daar moesten die dametjes ook niet mee
aankomen, met vertelsels van zaken die helemaal nooit in het echt waren
voorgekomen, of misschien waren ze ooit, ergens toen en toen wel eens een keertje
voorgekomen, en wat dan nog? Wat schoot je er mee op? Nee, dat waren allemaal
maar sprookjes en dat pasja's daarvan gediend zouden zijn, van die lulverhalen, dat
was nog wel het grootste sprookje van al. De dametjes moesten gewoon zonder
zeuren de buik van de pasja vastgrijpen en hobbelen doen. Maar wat gebeurde er
dan, zo moeilijk was dat niet om je voor te stellen: dan kierde de deur van de paleiszaal
een beetje open en gluurden alle andere haremdametjes om 't hoekje, natuurlijk,
waarom zou het zo niet gaan. Die dametjes wilden ook wel eens wat zien, het uitzicht
uit het paleis was op zich wel mooi, maar wel elke dag hetzelfde. Dus keken ze,
terwijl ze onderdrukt giechelden, recht in het wippende kontje van dat haremkonijntje
en zagen ze hoe haar natte roze lipjes op en neer gingen over de korte dikke lul van
de pasja. En ze waren heus niet bijziend, die haremdames, ze zagen heel goed dat
die korte dikke lul goed hard en welgevormd was en zeker niet zo'n lul was die je
wel bij minder volk aantrof, bij bastaards en bavianen, zo'n knoestige tak met
uitstulpingen en aderen en rare krommingen. Nee, de lul van de pasja was zo rond
als een busje en de eikel stond er recht en fier op en zonder afwijkingen naar alle
windstreken. Onder de korte dikke lul van de pasja zagen de haremdametjes, die zich
zelf natuurlijk inmiddels wild aan het afspelen waren, de zak van de pasja. De zak
van de pasja was, ook zoals bekend, een kleine, ronde zak met daarin, en dit weer
ter onderscheiding van gewone boerenzakken, twee ballen van gelijke grootte. De
zak van de pasja stond altijd bol, altijd strak, zo was de zak van de pasja, waarmee
maar gezegd wil zijn dat de zak van de pasja net zo iets was als de klankkast van een
bouzouki en in niets leek op de stofzuigerzak die bastaards en bavianen onder hun
zwengel hadden hangen. Als de pasja dan genoeg kreeg van de aanblik van het
ezeldrijfstertje, dat dan wel lezen en schrijven kon, maar dat lezen was vooral in
boeken met grote letters en dat schrijven ging ook niet veel verder dan het met
hanenpoten volkalken van haar dagboek - ‘pasja lief is, ik blij zijn’ - dan gebood de
pasja het meisje zich om te draaien en gaf hij dat fluwelen ezelinnenreetje met een
vetleren paardenzweepje lui een paar aaitjes, meer voor de vorm dan om het petsen
zelf, want zwepen was dit natuurlijk niet, daar was die pasja veels te lamlendig voor,
om daar een beetje reetjes te gaan zitten zwepen, veels te druk had hij het immers
met het tegen elkaar aan laten stoten van zijn twee ballen, een inspannend kunstje
dat de pasja als enige man in de schepping voor elkaar kreeg. Hij produceerde daarmee
een hoog en ijl geklingel dat slechts hoorbaar was voor enkele nachtdieren, in het
bijzonder vosjes, nachtvosjes, en daar dan de wijfjes van. Zodra zij die trilling
waarnamen hieven zij de snoet en spitsten hun puntoortjes; eerst liep het water hen
dan in hun mond, dan begonnen ze onrustig te draaien en rare geluiden te maken en
vreemd rond te hupsen en in de lucht te happen; uiteindelijk zetten ze het dan op een
huilen en een paren, dat was gewoon niet mooi meer. Het was maar goed dat die
pasja's zo lui waren en vaak nog te beroerd om hun kloten te laten klappen, anders
zouden die arme vosjes zichzelf helemaal dol draaien. Bijna net zo dolzinnig waren
die haremdametjes bij de deur, die zichzelf wild aan het afspelen waren en van de
opwinding de deur steeds verder openduwden... Kraak, boem... Henkie? Henkie?
Henkie! Henkie slaapt, hij heeft de hoorn uit z'n hand laten vallen. Fijne kennissen,
denkt Pjotr. Zíjn slaap wil maar niet komen. Misschien zou
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Pjotr nog wat kunnen lezen, alhoewel dat ook niet altijd hielp. Laatst had Pjotr een
boek ter hand genomen, en hoe begon dat boek? ‘De winden waaien oost, de winden
waaien west...’ Ja, en krijg de pest, dacht Pjotr. Verschrikkelijk, die boeken die zo
beginnen, want zo zullen ze ook eindigen, wist Pjotr. Zodra er in een boek een wind
woei was dat niet zomaar een wind, maar altijd een wind die aan het eind de hele
warboel van dat boek bij elkaar moest waaien; je kon dat boek beter meteen een
rotschop geven inplaats van je groen en geel te ergeren. Pjotr had het boek met een
klap dicht geslagen, alsof hij de hele inhoud ervan met één slag wilde vermorzelen,
als een lastige mug die maar om je kop blijft zoemen, op een nacht, in je benauwde
kooi - Pjotr had gevaren toevallig, dus je hoeft 'm niks over winden te vertellen, ach,
de natuur! De natuur! Pjotr heeft groot respect voor de natuur, voor de elementen.
Pjotr heeft grote eerbied voor de wind, de èchte wind dan, die blaast en raast en het
hele schip als een notedopje opslingert, de lucht in, waar alles in Gods Hand is en
alleen de genade je kan redden... verschrikkelijke nachten... - op een nacht dus, het
is heet, bloedverziekend heet, op de evenaar, in Smyrna, bij windstilte, juist bij
windstilte, de mug zoemt en zoemt... Waar is die godeverredommese mug? Ha!
scheepsjongen, dat zit je niet glad; het lage creatuur is klein en doorzichtig, probeer
zo'n minderwaardig baksel van Gods schepping maar eens met succes na te jagen,
het beest spot met je, zal zo meteen weer het bloed uit je knar zuigen... sla 'm kapot
op je kop... sla dan... sla dan... pats! Pjotr schreeuwt en knipt het licht aan. Hij heeft
toch geslapen, maar nu is hij weer klaarwakker. Blauwt het al? Nee, toch niet, de
dag is nog niet in aantocht. Wel is er een wind opgestoken. O, christus, denkt Pjotr,
die wind gaat natuurlijk allerlei dingen fluisteren: de hamerneger, de hamerneger...
Pjotr rilt. Pjotr staart in het duister. Ja, had Pjotr nu nog maar een sigaar, maar de
doos is leeg.
Aat Ceelen

Passionate. Jaargang 4

17

Aforismen
Michael Jackson is vader. Beat it.
De supermarkten op zondag open? Prima, maar dan wel de kerken dicht.
Privatisering is de enige manier om het socialisme rendabel te maken.
Kunst is tegenwoordig vooral de kunst om zoveel mogelijk in de publiciteit te
verkeren.
Sparta verhuist volgend jaar gewoon naar de eerste divisie.
Als Sparta gaat verhuizen heb je natuurlijk wel een bestelbusje nodig om alle
supporters te vervoeren.
Als je over een tijdje André Rieu niet meer ziet, heb ik de stoomwals weer
populair gemaakt.
Een querulant is iemand die zichzelf bij de politie aangeeft, en dan bekent dat
ie alles ontkent.
De grootste Hakkelaars werken bij justitie.
De natuur moet je de natuur laten. Laat de aarde maar schuiven.
Kees Versteeg
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[Nawekken]
Ze is niet eerder zo dood geweest.
De nerf in haar beweringen is aangetast
en vaag wordt wat ze wil verwerven.
Ze jaagt haar huisraad op.
Wasgoed krijgt de kans niet om te drogen.
Ze groet de dingen nu ook 's avonds en 's nachts.

Passionate. Jaargang 4

21
Innerlijk verblijft ze aan het front.
En haar huid, dag en nacht schild
voelt dof aan en is doof
voor elk binnendringend geluid.
Verhoornd luisteren haar toppen
naar elke zenuwprikkel.
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Kleren verdraagt ze bijna niet.
Bezoekers wanen zich in de badkamer,
waar haar roze vlees wordt uitgekamd.
Zwarte kunststoftanden tikken de maat
tegen haar dunne schedelwand.
En iemand, niemand persoonlijk,
souffleert poreuze woorden.
Gelukkig is haar hart massief.
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Haar huis staat vol oude namen.
Het missaal met prentjes
die in stilte bidden voor de soldaten
van zijn heilsleer.
De ondersteek, in bruikleen gekregen
van de kruisvereniging.
Gering is de verleiding die uitgaat
van de onbesproken dingen
in het web op het nachtkastje.
Ze toont hen haar liefde
draadloos, zodra het licht aanslaat.

Theo Verhaar
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Therorie van ontkenning
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Het kind op de vergeelde foto dat arrogant langs je heen tuurt. Een blik uit een ver
verleden dat gericht is op hier. Je schrikt zowaar van de zekerheid die het uitstraalt.
Toen al wist de guit dat deze dag zou komen, deze bijzondere dag, die als een schakel
strak gespannen staat tussen gisteren en morgen. Uiteraard dacht hij toen al na over
eeuwigheid en oneindigheid, over het universum en over het idee dat alles weer
slechts een atoom was in een andere wereld, daar buiten het grote Al. En uiteraard
voorzag hij toen al de mogelijkheid dat in ieder atoom hier een compleet heelal
verscholen ging en dat splitsing het onverbiddelijke Einde zou zijn van dat alles. En
ook: de vrees voor de kans die amper bestond, dat in de wereld daarbuìten iemand
het idee zou krijgen deze atoom te splitsen, de atoom waarin hijzelf leefde en nadacht
en waarin hij met een oneindige nieuwsgierigheid naar de sterren staarde.
Je ziet: een man kijkt uit het raam. Hij lijkt geboeid te zijn door het leven buiten dat
schijnbaar zelf blind aan hem voorbij gaat. Of hij is zo gefixeerd dat hij niet opmerkt
hoe het leven hem wel degelijk als een toeschouwer aanstaart. Was het glas waar
tegen zijn neus wordt platgedrukt er niet dan was de bedrijvigheid van de gevleugelde
insekten onder zijn vensterbank in de struiken duidelijk te horen geweest. Nu lijken
de grote zware bromvliegen al even stil als het zweefvliegje dat geruisloos voor hem
in de lucht hangt. Maar de ogen van de man achter het raam zijn niet gericht op de
vliegende beestjes. Hij kijkt verder, meer naar rechts, langs of misschien zelfs wel
door de vleugels van het zweefvliegje heen. Zijn ongenode toeschouwer kan hem in
ieder geval weinig deren. Zelfs niet al zou het besluiten om, als er geen glas was,
naar binnen te dralen, zomaar, om te zien wat zich aan de andere kant van de muur
zou bevinden, in die merkwaardige wereld van de mensen. Dit idee schijnt de man
niet te storen. Zijn neus, nog altijd tegen het venster gedrukt, toont aan beiden dat
de doorgang tot de wereld van de ander vooralsnog niet mogelijk is.
Tijd verstrijkt hier zonder naam. Het zou begin september kunnen zijn of eind mei.
Of iets dat er tussenin ligt. Seizoenen schrijden voorbij en alleen buiten de muren
van de vesting herhaalt alles zich. Binnen de omheining is er slechts één weg en die
gaat alleen rechtdoor. Hij is wel denkbeeldig, deze weg, want in het echt kan dat
niet, een weg in een gebouw. Voor de rest zijn er geen grenzen. Alles kan hier en
wat nog niet is kan worden bedacht. Dit is de wereld van de wetenschap.
Terwijl de lucht buiten straalblauw is worden in fel verlichte vertrekken dingen
bedacht die kloppen en na het betrekken van vele straalblauwe luchten buiten wordt
al wat klopt door anderen weer weerlegd want zo gaat dat.
Hierbinnen voltrekken zich dingen die normaal niet zouden geschieden omdat dat
de ‘natuur niet zo behagen kan’. Maar de mens wel en de mens doet graag zulke
dingen want dat streelt het ego.
Er wordt gespeeld met dingen die geen spel zijn. Waarheden worden verloochend
en andersom. De voltrekking van een proces blijft altijd schijn want alles hangt af
van de hoedanigheid waarin hij wordt ontvangen en weergegeven. Dit noemt men
interpretatie en deductie is de wijze waarop werkelijkheid gedestilleerd wordt uit
gerezen vermoedens. Zo wordt dat hier gezien, behalve door mensen die liever niet
van werkelijkheid spreken maar van waarheid. Die mensen heb je ook.
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Je ziet: een vogel angstvallig naderbij huppen. Zelfverzekerde luchtsprongetjes tussen
het vertwijfeld blijven staan en wachten door. Maar de regenwurm
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zal hem niet ontkomen! Dat staat vast voor de man achter het raam. Hij is vastberaden
over de afloop van dit fascinerende voorval, iets waaraan hij overigens part nog deel
heeft. Hij heeft de dingen waarmee hij zich bezigde even gelaten voor wat ze zijn.
Alles moet nu wijken voor dit schijnbaar triviale ogenblik. En dat bevestigt hij nog
eens, stilletjes, door even grommend met zijn tanden in houtwerk van het raamkozijn
te bijten. Maar dan zie je, net als hij, een paar loerende ogen, groene kooltjes, sis je
verbeten, teruggetrokken in de luwte van de struik nabij het raam. De kooltjes hebben
een x in de grond gebrand, onzichtbaar, daar op die open plek in het zand die het
vogeltje weldra zal kruisen.
Een sprong in de tijd - en heel ergens anders: 1951. Het geval van een ornithologe
uit 's Wachtels-Weteringen. Museum voor vogelkunde, biologisch lab (westzijde).
In lokaal 2.12 ligt een vrouw uitgestrekt op de grond. Ze draagt zwarte schoenen
waarvan bij één de veter los zit en een grijs gestreepte pantalon die in de witte flappen
van haar labjas verdwijnt. De vrouw is kalend en draagt een bril met een zwaar
montuur. In het glas van haar bril tekent zich een spinnenweb van barsten af. Haar
linker oog bloedt. Verder is er niemand. De vrouw weet veel van vogels af. Zij vertelt
je er graag over. Over de oranje grauwpoot bijvoorbeeld. ‘Een bijzondere vogel met
een prachtige naam. En zeer geëmancipeerd. Het is één van de weinige vogels waarvan
het vrouwtje mooier is dan het mannetje. Verder laat het vrouwtje, nadat ze gelegd
heeft, de eieren helemaal over aan het mannetje.’ De vrouw staart wezenloos voor
zich uit. Het laatste wat zij waarschijnlijk ziet is een druppel oogvocht. De traan
kruipt over de brug van haar neus en laat een kleverig spoortje achter. Dan laat hij
los en valt tussen de glasscherven van haar bril op de grond waar hij hard geworden
als een snoepje blijft liggen.
Het raam staat open. Buiten zijn stemmen hoorbaar en geraas van auto's. Een vogel
strijkt neer op de vensterbank. Het is geen oranje grauwpoot. Het is een tjiftjaf. De
aanblik van de vrouw op de grond laat hem emotieloos - zoals bij zoveel vogelsoorten
het geval is. ‘De tjiftjaf is een vogel die nogal veel weg heeft van de fitis. Maar ze
zijn toch gemakkelijk uit elkaar te houden. Kijk maar naar de pootjes. Die van de
fitis zijn veel lichter van kleur.’ De vogel schudt zijn kop heen en weer en hipt het
lokaal in. Eerst zijn er de omtrekkende bewegingen. Dan landt hij vlak voor het
gezicht van de vrouw met het bleke gelaat en de bril met het zware montuur. Tussen
de scherfjes glas ziet hij het druppeltje oogvocht. Hij hapt ernaar, vliegt op en keert
weer terug. Pikt nu verwoed door het gebarsten glas van de bril naar het oog van de
vrouw. Meer snoepjes. Overal haalt de tjiftjaf zijn kop open aan de uitstekende
glassplinters. Zijn snavel en verendek kleuren donkerrood. Zijn pootjes maken een
tikkend geluid op de vloer. Ben je nieuwsgierig naar hoe de tjiftjaf klinkt? Maak dan
een afspraak met de vrouw. Kus haar, als je binnenkomt, beleefd, maar wel recht op
de mond. Laat haar verliefd op je worden. Wie weet mag je dan wel met haar mee
naar huis. Dan laat ze je zeker de tjiftjaf horen. Het is heel speciaal.
De universiteit waar hij werkt is een lelijk gebouw. Een betonnen ladenkast wordt
het genoemd. leder lokaal is een hangmap, de aldaar verworven kennis het
archiefwerk. Gesproken kennis vervluchtigt, de echo's van stemmen van sprekers,
meestal geleerden, verdringen elkaar en sterven weg.
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Het gebouw telt vele lokalen en even zoveel deuren en nooduitgangen.
Nooduitgangen zijn altijd gesloten. Om ze te kunnen openen moet je een glazen
buisje inslaan. Dat is vreemd. Het hamertje hiervoor hangt aan een ketting.
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De zalen worden bevolkt door een variatie aan lieden. Sommigen studeren daar,
anderen doceren. Een enkeling is er om te vegen en te poetsen. Drie kwartier heeft
deze enkeling voor een verdieping, want het gebouw telt er vele en tijd is geld. Acht
minuten voor de hal, twaalf voor de kantoortjes, veertien voor de collegezalen, zeven
voor de weecees (waarvan twee voor de damesfaciliteiten en vijf voor de heren-),
waarna er nog vier minuten over zijn die voor diverse ontspanningstechnieken benut
kunnen worden, zoals stretch-oefeningen, of om botweg uit te rusten of om uit de
neus te vreten. Dit laatste dan is afhankelijk van de appétit en hoe verkouden men
is.
De vuilnisbakken zitten vol, de koffie-apparaten staan leeg. De vuilnisbakken
zitten vol plastic bekertjes. Eén en ander houdt verband met elkaar. De radiatoren
zijn altijd stoffig, de vloeren nooit. De wandborden zijn altijd beschreven, de
prikborden zelden. De ramen zijn van buiten besmeurd en van binnen proper. Open
gaan ze nooit vanwege de veiligheid. Zuurstof stroomt de mensen dan ook toe via
air-conditioning, ook wel airco's genoemd, maar de lucht in de schachten en buizen
is slecht. 34% van de wandelgangers leidt aan het Sick Building Syndrome, zoals ook
de architect van het gebouw, maar dat geeft hij niet toe. Hij is op dit moment zelf
aanwezig! Hij geeft college in zaal 3.21 over bouwkunst en veiligheid en ontkent
het bestaan van S.B.S. ‘It's all in the mind,’ verkondigt hij. De studenten vragen zich
af waarom hij dat in het Engels zegt.
Op het dak boven hun hoofden ligt grind en water. Grind ligt er permanent, water
alleen na een regenbui of als de sneeuw die er lag is gaan smelten. De geleerde
mensen in het gebouw weten wat gas gassig maakt en wat solides solide maakt maar
niet hoe iets vloeibaars vloeibaar kan zijn. Dat wordt nog onderzocht.
Dat hij een wetenschapper is, zie je aan zoveel dingen. Aan kleinigheden, zoals een
opgezette mol (insektenetend qraafdier, talpa europaea) op het randje van zijn bureau.
Zoals de groen verlichte slakken in het terrarium achter hem. Zie ook: een
verscheidenheid aan reageerbuisjes, leeg en bestoft, op verzakte planken aan de wand.
En de immense vele boeken, veelal in slordige stapels op de grond, gelezen, zelf
geschreven, of nooit ingekeken. Het is te zien aan de bergen papier overal, gescheurd
en in elkaar gevouwen en beschreven in een taal die je niet kent. Cijfers, letters en
tekens die deze twee met elkaar verbinden. Het is te zien aan het model van een
leguaanskelet, dat daar op de kast staat, links in de hoek. Je ziet het aan de hoge
muren die hem aan alle kanten omringen en insluiten. En aan de portretten van zijn
door vocht en tijd aangetaste helden en vijanden; Sheldrake en Oppenheimer,
provisorisch naast elkaar genageld, onder een gravure van Darwin en die ingelijste
karikatuur van Steven Jay Gould. En aan ‘the great’ die hij er zelf in hanenpoten
heeft bijgekriebeld. Je ziet het aan de pretlichtjes in zijn ogen, haast nog guitige
kinderoogjes, en aan zijn verlangen naar het betasten van zand en aarde. Aan zijn
geobsedeerde blik voor de kleine dingen om hem heen en aan het zuivere, bijna
onmenselijke geduld waarmee hij roerloos het tafereel buiten gade slaat. (De worm
- de vogel - de kat in de bosjes.) Je ziet het aan zijn haast kinderlijke sadisme waarmee
hij kijkt en hoopt en aan zijn handen waarmee hij de raamposten heeft vastgegrepen.
En je ziet het, je ziet het toch ook, aan de angst, die altijd aanwezige vrees voor de
waarheid (werkelijkheid / waarheid / werkelijkheid) die op zijn gezicht te lezen staat.
Het vermoeide gezicht dat hij dan zo ineens van het raam afwendt.
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Identiteitsbewijs
Onveranderlijk gegeven: mijn naam
houd ik zolang ik verander.
En als alles blijft
zoals het vergaat, wordt het weer tijd
voor een nieuwe pasfoto.
Bewijs dat ik ben wie ik was.
Wie houdt mij aan: de kip
legde het ei waaruit geen kip,
spraakmakend of kakelend.
Hoe brak ik dan uit? Het staat niet
vast maar ik begon, vermaakte mij
waar ik bijstond in een slag
tegen de onverschilligheid.
Moet ik mij anders uitdrukken?
Overgaand in een tijd van eerste keus
en gevolg vat ik mij voortdurend
samen.
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Liefdesliedje
Liet, laten we ja zeggen vandaag,
niet als begin en minder nog als eind;
laten we ja zeggen als vandaag.
Dat zal geen vraag zijn of een breuk,
geen lijm dat een antwoord hecht
aan vandaag. En toch, ja, klinkt
een onmetelijk moment
in dit geluid: willekeur,
ja, druppelt de tijd in bloei,
ja om te vieren, dit, en omdat, ja,
als een echo tussen de dagen.

Jan Dullemond
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Het belang van poëzie 8
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Het raadsel van de nabijheid en de nabijheid van het raadsel
over de psalmen van Leo Vroman
Ruim vijftig jaar nadat hij Nederland voorgoed verliet, geldt Leo Vroman als één
van de belangrijkste en meest vitale dichters van Nederland. Ofschoon hij zijn
artistieke carrière in de jaren dertig begon als tekenaar en illustrator, wordt hij
tegenwoordig vooral geroemd om zijn dichterschap. Meerdere malen werd zijn
verzameld dichtwerk uitgegeven, de laatste keer in 1985. Als de voorlopige kroon
op een lange reeks loftuitingen, geldbedragen en eredoctoraten werd hem vorig jaar
de VSB Poëzieprijs toegekend voor zijn meest recente en tevens zeer omvangrijke
bundel Psalmen en andere gedichten.
Uit deze prijzenregen (die echter niet alleen zijn literaire prestaties betreft, maar
ook zijn werk als biochemicus) zou men kunnen afleiden dat de poëzie van Leo
Vroman relatief makkelijk te plaatsen is binnen de canon van de vaderlandse literatuur.
Het zou denkbaar zijn dat zijn werk aanwijsbare voorlopers heeft en dat het tegelijk
tot een al of niet geslaagde vorm van navolging heeft geleid, tot iets dat de omtrekken
vertoont van een Vroman-school. Dit is echter nauwelijks het geval.
Ook al zijn er in zijn oudste, naar de vorm nog traditionele gedichten wel enige
invloeden aan te wijzen, toch valt hier geen theorie aan vast te knopen die zijn poëzie
nader kan toelichten. Vroman heeft in de loop der tijden meerdere malen gesteld zich
zo goed als niets van het werk van literaire voorgangers en tijdgenoten aan te trekken.
Hij baseert zijn werk eerder op zijn eigen waarneming van de werkelijkheid (inclusief
droom en fantasie) en op niet-literaire bronnen zoals kranten, encyclopedieën,
wetenschappelijke publikaties en rijmwoordenboeken. Mogelijk is dit een gevolg
van zijn buitenlandse verblijf, maar met hetzelfde argument kan ook het tegendeel
worden beweerd. Schrijvers die emigreren nemen doorgaans koffers vol literatuur
mee, uit angst om het contact met de bron te verliezen.
Het vertrek uit Nederland bood Vroman kansen die het karakter van zijn werk
sterk gevormd hebben. Zo kreeg hij de ruimte om een persoonlijke taal te ontwikkelen
die niet beperkt werd door allerlei bestaande associaties en literaire interpretaties.
Zijn kunst had een eiland nodig om te floreren en als Nederlander in New York
bevond hij zich op zo'n eiland. De Nederlandse taal hield (en houdt) hem aldaar
gezelschap zonder hem de last te bezorgen van de hebzuchtige en verstikkende armen
van een literatuurtraditie.
De keerzijde van een taal die zo persoonlijk is en derhalve zo weinig mogelijkheid
biedt aan de lezer om beelden en formuleringen te herkennen, is het gevaar dat het
een privé-taal wordt. Een taal die dermate particulier is dat er geen communicatie
mogelijk is. In de ogen van Vroman is communicatie echter het doel van alle kunst.
Vanaf het begin van zijn dichtersloopbaan tot nu toe is hij er altijd op gericht geweest
zijn taal zo direct mogelijk te maken. Hoe persoonlijk en verwarrend zijn gedichten
ook kunnen zijn, er is geen andere dichter in Nederland die zo schaamteloos en
liefdevol de lezer omhelst. En dit is dan het paradoxale, tweede voordeel van zijn
verblijf buiten Nederland: de letterlijke afstand tot zijn publiek loopt synchroon met
Vromans grenzeloze behoefte om afstanden te overbruggen.
Psalmen en andere gedichten bevat naast 120 pagina's Nederlandse poëzie ook
40 pagina's Engelstalige poëzie. Zo is er een achttal gedichten over gebeurtenissen
in de New Yorkse metro en is er een ‘Ode’, waarin
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Vroman een reis naar Nederland beschrijft. De delen van de ‘Ode’ die zich op
Engelstalig grondgebied afspelen zijn in het Engels geschreven, maar zodra het
vliegtuig de Lage Landen nadert wordt er op het Nederlands overgegaan.
De veertien Psalmen zijn in beide talen opgenomen en na lezing en vergelijking
valt op hoe sterk de twee versies verschillen. Het lijkt alsof de ontwikkeling van de
gedichten in de eerste plaats bepaald wordt door Vromans niet aflatende gebruik van
de meest vreemde en vervreemdende rijmen. Als voorbeeld de eerste strofe van de
vierde Psalm:
Systeem! Het maalwerk van Uw Brein
laat geen moment herhalen,
met raderen die geen uurwerk zijn
maar van een ademloze trein
die ons Uw berg buik en ravijn
in helpt om te verdwalen.
System! Like Thy Brain that burns
each thought It must create
and no first second yet returns
so will my deeds fill many urns
but not one fleck of Fate.(1)

Van een vertaling in de gebruikelijke zin des woords is hier geen sprake. De Engelse
versie telt een regel minder en vertoont geen spoor van de ‘ademloze trein’. De
rijmdwang stuurt Vroman zulke verschillende kanten uit dat het beter lijkt om de
verschillende versies als zelfstandige gedichten te beschouwen. Wat niet wegneemt
dat in beide reeksen een soortgelijk verhaal wordt verteld.
De kern van de Psalmen vormt het zoeken naar de mogelijke betekenissen van
begrippen als Dood en God. ‘God heeft vele namen; beroepshalve gebruik ik de
naam Natuur meestal,’ maar in het geval van de Psalmen heeft Vroman er voor
gekozen om God aan te duiden met: Systeem. Vroman wilde verder teruggaan dan
de natuurwetten en het is in zijn ogen het systeem met een hoofdletter dat ten
grondslag ligt aan al de processen in de natuur. In het voorwoord van een eerdere,
bibliofiele uitgave van een aantal Psalmen verwoordde hij zijn zienswijze als volgt:
‘Het bestaan van een meneer God, met al zijn mannelijke en vrouwelijke synoniemen,
is in de loop van millennia ineengekrompen door onze pietluttige gebeden: die van
vijanden om elkaar te verslaan, van zieken om te genezen, van gokkers om winst.
Wel wil ik geloven in een Systeem dat onmenselijk groot is en dat ons menselijk
heelal, en elk ander heelal, waarin ieder en alles een onbegrijpelijk mooie plaats
inneemt, bestuurt. Als ons eigen heelal nu nog zwelt, en dan misschien weer ineenstort
tot een enkel punt, is dat misschien wel Systeems natuurlijke ademhaling. Waar
mogen we dan nog om bidden? Dat die ademhaling nooit zal stokken.’(2)
Voor het vertolken van zulke gedachten in poëzie is het beter geen gebruik te
maken van verheven taal. De prozaïsche, vriendelijke toon en de quasi-kinderlijke
betoogtrant, die de gedichten van Vroman altijd al hebben gekenmerkt, zijn echter
zeer geschikt. De schijn van nonchalance en spontaniteit (die geheel ten onrechte
doet vermoeden dat het werk in korte tijd
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gemaakt is) houden de abstracta binnen handbereik, terwijl het rijm er voor zorgt dat
de willekeur geen kans krijgt. Zou dit laatste wel gebeuren, dan zou het gedicht niets
weerspiegelen, geen orde, geen samenhang, geen Systeem. Rijm verschaft een
structuur die laat zien dat er tussen twee zaken die niet logisch met elkaar in verband
staan, wel een andersoortig verband bestaat. Alleen een rijmend gedicht vertoont een
opbouw die lijkt op wat de bioloog Vroman dagelijks onder de microscoop in zijn
laboratorium ziet: een levend en veranderlijk, maar samenhangend organisme.
Het waarnemen, het vastleggen en ook het bezingen van de veranderingen die de
werkelijkheid zonder ophouden ondergaat - dit is waar Vroman zich in zijn gehele
werk mee bezighoudt. Hij wil de veranderlijke natuur in al haar facetten weerspiegelen
in zijn taal. Dit leidt er toe dat hij niet alleen de kracht van het proces laat zien, maar
ook de kwetsbaarheid van hetgeen dat net ontstaan is óf dat op het punt staat te
verdwijnen. Hij wil de lezer laten zien hoe oneindig gecompliceerd en hoe fantastisch,
in de letterlijke zin des woords, de werkelijkheid is. Daartoe zoekt hij niet zijn heil
in de beperking, zoals zo vele andere dichters doen, maar richt hij zich op het bij
elkaar brengen en activeren van zaken van de meest uiteenlopende soort. Lang voordat
hij aan zijn Psalmen begon, in 1964, zei hij in een interview: ‘Het is het geheel waar
het om gaat, en hoe meer kans je hebt om de onderdelen te herkennen of te erkennen
tenminste, ook al begrijp je ze niet, hoe meer liefde je kan hebben voor alles wat
bestaat. Om dezelfde reden bijvoorbeeld geloof ik dat we een ontzettende hoop
missen als we ons hebben opgelegd dat we joods, katholiek of atheïst zijn. Het verlies
dat door het hebben van een ... sommige principes in ieder geval, geleden wordt, is
geloof ik ontzettend groot en ik geloof dat de tijd wel komt dat iets dergelijks wordt
beseft en dat de wisselvalligheid meer aanbeden zal worden dan één ding.’(3)
Vroman heeft de Psalmen mede geschreven uit onvrede met de joodse en
christelijke psalmen die, naar zijn zeggen: ‘bidden voor het verslaan van de vijand’.
Vromans standpunt is van een andere aard. Zo roept hij in de zesde Psalm het Systeem
op om een ten onrechte veroordeeld wezen op een andere planeet in de ogen te zien
en te troosten. Vervolgens dient het Systeem terug te komen bij de inmiddels
overleden schrijver om hem te melden of Hij, na de aanblik van zulke ellende, nog
steeds op Zijn oude en onrechtvaardige standpunt blijft staan. Kom dan terug, Systeem,
als gras,/ zweer bij mijn vage resten/ dat niets ooit overbodig was,/ en dat Uw onrecht
nodig was/ ten bate van het beste.(4)
Wat de Psalmen niet tot religieuze getuigenisliteratuur maakt, is het feit dat niet
de zekerheid over een almachtige instantie, maar juist de twijfel aan het bestaan van
een dergelijke autoriteit de meeste aandacht krijgt. Vroman heeft het antwoord op
de levensvraag niet gevonden, maar het was hem dan ook meer te doen om de poging.
(Als wetenschapper leeft hij nu eenmaal in de hoop dat hij per ongeluk tot een
ontdekking komt, en wel door antwoord te krijgen op die ene, niet gestelde vraag.)
Mocht iemand, schrijver of lezer, toch nog de behoefte voelen aan enige vorm van
conclusie, dan rest hem het besef dat het Systeem een mysterie is. Een holle frase
wellicht, maar dat is dan ook de prijs voor het afdwingen van antwoorden op vragen
die er zijn om voort te bestaan.
Een half jaar geleden heeft Leo Vroman een eerste vervolg gepubliceerd. In deze
‘Vier Psalmen’ lijkt de vertrouwdheid met het Systeem nog verder
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te groeien, alhoewel de aard van het Systeem meer en meer onbekend en onbegrepen
wordt geacht.
(...)
Hoe kan ik in mijn waakse nachten
dan ooit een plaatsbare gedachte
laat staan een stem van U verwachten?
Met al Uw geur, licht en geluid
begrijpt geen mens wat Gij beduidt,
Gij die Zich zo Onmenselijk uit.(5)

Reeds eerder had Vroman zich beklaagd over het feit dat het Systeem niet over een
buitenkant beschikt en dat het zich zodoende schuldig maakt aan een letterlijke
ongrijpbaarheid: maar... Heeft ook U een buitenkant?/ Dat wil ik zo graag weten
want/ ik heb een troostgedreven hand/ om U zacht mee te wrijven.(6)
Het is echter een reële mogelijkheid dat het Systeem zich in het eigen hoofd bevindt
en dat de adem van het Systeem zich laat kennen door een: suizen tussen mijn slapen/
alsof ik U pas deze nacht/ in doodsnood en toch onverwacht/ uit hoofdpijn heb
geschapen.(7) En mocht er ooit sprake zijn van enige vorm van fysiek contact, dan
zal het toch de mens zijn die zich moet aanpassen. Zult Gij ooit zijn waar ik U prijs/
in alle richtingen op reis/ dan bid ik U te doen alsof/ mijn stof mag paren met Uw
Stof.(8)
De Psalmen zijn te beschouwen als een voorbereiding op de Grote Verandering,
d.w.z. op de dood die de nu 81-jarige Vroman gestaag dichterbij voelt komen. Dood
en verval zijn altijd al aanwezig geweest in Vromans werk, maar in de Psalmen valt
op dat de wanhoop en de angst voor de donkere zijde des levens minder zijn geworden.
De vraag over wat er volgen kan is niet langer een kwelling en Vroman komt tot het
geruststellende besef dat hij, meer dan ooit, niets met zekerheid weet. Toch blijft de
nieuwsgierigheid onverminderd haar werk doen.
Net als in zijn wetenschappelijke werk zoekt hij in de poëzie naar een mogelijke
oorzaak of grondslag, en verzet hij zich tegen elk hiërarchisch onderscheid tussen
hoofd- en bijzaken. Vroman gaat er van uit dat alles van belang kan zijn en dat de
invloed van trivialiteiten helemaal niet triviaal hoeft te zijn. Alles is gecompliceerd
en niets is vanzelfsprekend. Door de werkelijkheid te vergroten wordt zichtbaar dat
deze constant in beweging is. Het maakt niet uit of het om de samenstelling van bloed
of de diepte van een emotie gaat. Wat op afstand lijkt te verstarren, blijkt van dichtbij
gezien continu aan verandering onderhevig.
De scherpte van zijn waarneming samen met zijn uitzonderlijk vindingrijke geest
weten alles binnenstebuiten te keren, nogmaals en nogmaals, opdat het wezenlijke
kenmerk van de voortdurende verandering zo goed mogelijk tot zijn recht komt.
Respect en verlangen, twijfel en begrip, afkeer en verontwaardiging over wat anderen
is aangedaan, al deze zaken zijn evenzeer aanwezig. De beweging die deze poëzie
laat zien, is gelijk aan een even nieuwsgierige als liefdevolle spiegeling van het leven
zelf. De dood is stilstand, althans in de ogen der levenden. Wie zal het zeggen?
Zolang er geschreven wordt, wordt er geleefd.
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Psalm XI
Systeem! Graag word ik niemendal
zodra ik groter ben
en halverwege mijn verval
verliefd word op Uw zoet Heelal
zodra ik het herken.
Maar nu ben ik nog maar een ding
denkend van grens tot grens
dat deze zelfgetogen kring
vervlogen vol herinnering
ik heet, en nu nog Mens,
dan slechts een boek, is dat een man?
Neen, minder dan een dier
drogend zoals geen preek dat kan;
en daar nog maar de woorden van;
en daarvan het papier.(9)

Voor zover het woord reikt en zo mogelijk nog verder
over de sonnetten van C.O. Jellema
Vier jaar na de publikatie van zijn verzamelbundel Gedichten, oden, sonnetten is er
een nieuwe bundel verschenen van de Groningse dichter, vertaler en germanist C.O.
Jellema. Spolia is de veelzeggende titel. In de oorspronkelijke zin van het woord
betekent dit: oorlogsbuit. Daarnaast heeft de term ook een kunsthistorische betekenis,
zo meldt de achterflap, en deze staat voor het hergebruik van zuilen, kapittelen en
reliëfs, afkomstig uit verwoeste of anderszins verdwenen gebouwen. In tijden en op
plaatsen waar Latijn werd gesproken, wel te verstaan.
De keuze voor deze titel laat zien dat Jellema's houding t.a.v. de traditie sterk
verschilt van die van Leo Vroman. Hier kan de lezer een veelvoud verwachten van
citaten en verwijzingen naar vroegere meesters uit de literatuur, de beeldende kunst,
de muziek etc. Voor Jellema is de traditie een gesprekspartner met behulp van welke
hij zijn poëzie schrijft. Zo staan er in Spolia gedichten naar schilderijen van oude
Italiaanse meesters, en vert-
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alingen van sonnetten van de negentiende-eeuwse Duitser August von Platen.
Een mogelijke, tweede betekenis van de titel is het opnieuw aanwenden van delen
uit de eigen poëzie, d.w.z. van woorden, beelden of misschien ook gedachten die de
dichter in zijn reeds 35 jaar lange loopbaan eerder heeft gebruikt. Tevens zou de term
Spolia in een meer persoonlijke zin gelezen kunnen worden, en wel als de terugkeer
van ervaringen uit een voorbij leven.
Niet alleen de titel is veelzeggend, ook is in deze bundel de inhoudsopgave de
moeite van het lezen waard. Zo wordt duidelijk dat C.O. Jellema een grote fascinatie
heeft voor getallen, en dan met name voor oneven getallen. Op het eerste gezicht
lijkt de bundel verdeeld in acht hoofdstukken, maar omdat ieder afzonderlijk hoofdstuk
drie of vijf of zeven gedichten telt, lijkt het mij aannemelijk dat het achtste hoofdstuk,
dat slechts één gedicht bevat, in feite een epiloog is. In een recent interview in de
Volkskrant heeft Jellema gezegd dat hij vooral over dit ene lange, verhalende gedicht,
getiteld ‘Sacra Conversazione’, tevreden is. ‘Mocht ik nou doodgaan dan zou ik
zeggen: dat beschouw ik als mijn testament. In dat gedicht staat heel veel dat mijzelf
aangaat. Het zou een soort summa van mijn werk kunnen zijn. Het stelt vragen aan
de kunst; de vraag wat kunst vermag, wat kunst betekent; en de vraag in hoeverre
zich in kunst iets metafysisch openbaart.’(1)
Nu is het na een verklaring als deze zo goed als onmogelijk om te stellen dat dit
gedicht één van de zwakkere plekken in de bundel is. Toch kom ik er niet onderuit.
Na vijftig pagina's met grotendeels gebonden verzen vertoont dit gedicht, in al zijn
vrijheid en beeldenrijkdom, een taal die bij mij geenszins beklijft.
(...)
Waar wacht ik op, of iets zich openbaren zal
waarin? Want al het komende lijkt wel geweest,
misschien in andere gedaante. Niets is nieuw
dan wat de hoop zich voorstelt als de durende
verlossing van het kwaad; maar wie gelooft
heeft tijd te doden. Kan wie het beschrijft
lijden aan het bestaan? Of is zo schilderen
een daad van heiligspreking? Hoeveel stierven
er tijdens een penseelstreek hemels blauw
aan daden van geweld. Niet te bevatten is het.
Maar dingen ver te zien lost hun materie op.(2)
(...)

Eind jaren tachtig werd Jellema door de literaire kritiek verweten dat zijn werk
cerebraal was en dat het zogeheten ‘echte, volle leven’ in zijn gedichten ontbrak.
Het schrijven van poëzie mag hetzelfde zijn als zingen op de vuilnisbelt, maar Jellema
toonde zich niet bereid om deze vuilnisbelt in beeld te brengen. En dat terwijl het
niet verbeelden van de drek des levens in de twintigste eeuw als een artistieke
doodzonde geldt.
Het kan zijn dat Jellema zich dit verwijt alsnog heeft aangetrokken. Jellema is een
groot dichter wanneer hij schrijft over de kleine wereld van zijn huis, zijn tuin en
zijn boekenkast. Wanneer hij echter het ‘volle leven’
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erbij gaat halen, in dit geval door de ontelbare ‘daden van geweld’ af te zetten tegen
het ‘hemels blauw’ van de kunst, vliegt hij wat mij betreft uit de bocht. De poëzie
van Jellema levert op haar beste momenten juist een overtuigend bewijs dat het echte
leven niet iets is wat men op kan gaan zoeken; het echte leven is het leven waar men
zich middenin bevindt. En voor de één is dat een havenstad met drank en drugs en
romantiek, voor de ander is het, zoals bij Jellema, huis en tuin en boekenkast.
Derhalve vormt bovenstaand gedicht mijns inziens ook niet het werk waardoor de
naam van Jellema bijgeschreven zal worden in de annalen van de vaderlandse
poëziegeschiedenis. Wellicht klinkt dit achterhaald in een tijd waarin ook gebouwen
niet geacht worden de duur van een mensenleven te overtreffen, maar op een dichter
als Jellema, voor wie het tijdloze zo'n belangrijk thema is, is het zeker van toepassing.
Dat hij bijgeschreven zal worden (of al is), lijdt voor mij desalniettemin geen twijfel.
De reden hiertoe ligt in zijn sonnetten.
In de aan het begin van dit stuk genoemde verzamelbundel Gedichten, oden,
sonnetten beslaan de sonnetten bijna tweederde deel. Hier, dankzij de grotere
concentratie en de welhaast perfecte techniek, storen niet langer de dichterstrucs, die
zijn vrije verzen nog wel eens willen ontsieren. Ik doel op zaken als de omkering
van de volgorde van zinsdelen en het weglaten van lidwoorden.
Ook in Spolia staat een groot aantal sonnetten. Van een tweeluik getiteld ‘Prediker’
het eerste sonnet:

1
Voor alles is een tijd, voor lief een tijd,
tijd om het onbereikte na te staren,
voor nachten die in dromen openbaren
aan welk verlangen wie gebaard werd lijdt:
met het gans andere, gescheiden, paren
in lang orgasme dat een eeuwigheid
uit de begrenzing van een lijf bevrijdt
en wij al-een zijn als wij eertijds waren voor een ding is het tijd: jezelf herzien
als paradox van paradijs en aarde,
eufraat en tigris stromend door je hoofd
sinds dat het schrift gedachtenis bewaarde
aan een ontwaken. Maar wat was voordien.
Wat heeft zo'n eerste eiwitcel geloofd.(3)

Ook zonder het Oude Testament uitgebreid te citeren kan aangenomen worden dat
voor Jellema, op het moment dat hij een gedicht met de titel ‘Prediker’ schrijft, het
leven uit niet veel anders bestaat dan het najagen van wind. ‘Voor alles is een tijd,’
maar iedere handeling van de mens, en ook zeker iedere gedachte blijkt uiteindelijk
vergeefs. Hij zal nooit vinden wat hij zoekt en bovenal, het zoeken zal hem alleen
maar verder verwijderen van het moment dat er niet meer gezocht hoeft te worden.
Wat er vóór het ‘ontwaken’ was zal voorgoed verborgen blijven onder de weefsels
van de taal en achter de elastische grenzen van het bewustzijn.
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De traditie die Jellema verbindt met dichters als Boutens, Leopold en vooral Albert
Verwey is er één van metafysische aard. Net als voor hen is het voor Jellema een
zekerheid dat er een andere, ideële dimensie schuil gaat achter de wereld van alledag.
Het verlangen naar deze dimensie, naar een verloren paradijs, naar een tijd zonder
taal, zonder bewustzijn en zonder reflectie: het is een terugkerend thema in het werk
van Jellema.
Deze fascinatie voor het ‘andere’ (niets menselijks is een dichter vreemd) is ook
terug te vinden in Jellema's keuze voor het sonnet. Dit genre is bij uitstek geschikt
voor de dichter die tegenstellingen in kaart wil brengen in de hoop op verzoening.
Geen andere dichtvorm kent immers zo'n sterk contrast tussen zijn twee delen: het
octet en het sextet. Bij het sonnet is het zelfs regel dat er na de twee kwatrijnen een
verandering van toon of perspectief plaatsvindt. Zo kan de theorie tegenover de
praktijk worden gesteld, de uitzondering tegenover de regel, de binnenwereld
tegenover de buitenwereld, de verbeelding tegenover de rede, de ik tegenover de
ander. Vaak behoren sonnettendichters tot het slag poëten dat zich het meest bewust
is van chaos en daar tegelijk het minst vrede mee heeft. Zij wijden hun werk (en ook
vaak hun leven) aan het bezweren van de chaos en hebben hiertoe hun hoop gevestigd
op de vorm met de strengste regels.
Zoals Leo Vroman een systeem hoopt te vinden door het gewone te zien als
buitengewoon, zo streeft Jellema naar een mogelijk verband in de tijd. Hij wil in
contact komen met een verleden dat als ideaal geldt omdat het een samenhang
vooronderstelt die in de huidige wereld onvindbaar is. In zijn poëzie hoopt hij te
laten zien dat het verleden geen verleden is en dat alles in een andere vorm, als
‘spolia’ terugkomt. Ook deze poging is echter van nature vergeefs, omdat het gebruik
van taal een afstand met zich meebrengt, die iedere vorm van samenhang bemoeilijkt.
Woorden maken onderscheid en dat is nu precies wat een dichter als Jellema wil
vermijden. Zijn verlangen geldt een wereld van vóór of van voorbij het woord.
Tegelijk realiseert hij zich wel dat, paradoxaal genoeg, het maken van onderscheid
een omweg kan zijn die uiteindelijk leidt tot een zekere vorm van samenhang, al is
het maar voor een kortstondig moment, d.w.z. voor de duur van een gedicht. Dit
relativerende inzicht maakt Jellema, ondanks zijn archaïserende woordgebruik, direct
tot een schrijver van deze tijd: het nastreven tegen beter weten in. Voor hem is de
taal een weliswaar gebrekkig, maar toch noodzakelijk instrument. Het is een middel
dat zichzelf overbodig moet maken.
De taal heeft weliswaar een ongewenste scheiding tot gevolg, maar tevens werkt zij
als een spiegel voor iemand die de nodige zelfkennis wil vergaren. Zo zijn er in de
gedichten van Jellema vele alter ego's, tweelingbroers en andere licht-narcistische
spiegelbeelden te vinden. Afgezien van de ontegenzeglijk prettige erotische lading
die dit met zich meebrengt, is er hier ook sprake van een duidelijk verlangen tot
‘ont-grenzing’. De ik-figuur wil bevrijd worden van zijn kleine, particuliere grenzen.
Hij wil opgaan in een ander mens of, wanneer deze onverwacht aanwezig blijkt te
zijn, in het landschap van een tijd die geen tijd meer mag heten. Hij verkent zijn
grenzen, hij daagt ze uit, hij beschimpt ze en zegt ze te haten, maar zolang hij hiermee
voortgaat blijft hij erkennen dat het grenzen zijn. Zou hij dit laatste niet meer doen,
dan zou hij door de spiegel heen stappen. Menig dichter heeft dit gedaan (of moet
ik zeggen: is dit overkomen) en werd op slag waanzinnig. Zo ook een aantal dichters
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vooruitzicht is wellicht te dramatisch om van toepassing te zijn op Jellema. Zijn
poëzie is veel voorzichtiger, mij wel eens te voorzichtig. Ik weet dat het niet aan mij
is om dit te stellen, maar toch denk ik dat de waanzin waar ook Jellema bang voor
is, en van welke vrees zijn dwangmatig beheerste sonnetten getuigen, zich op veel
grotere afstand bevindt dan zijn angst hem influistert.
En eer het zover is, is er altijd nog de liefde, hetzij voor een tijdgenoot, hetzij voor
een historische geestverwant. Althans dat mogen we hopen. En hoe vergankelijk zij
ook kan zijn en hoe melancholisch de reflectie van de dichter, toch weet de liefde
als geen ander de illusie van samenhang op te wekken.
Om dit kracht bij te zetten één van de drie prachtige vertalingen van de
eerdergenoemde August von Platen (1796-1835), die in Spolia zijn opgenomen.
Meer dan aan lente denk ik aan die ene
heel koude winternacht, alleen wij beiden,
en jij, voorop om mij naar huis te leiden,
hebt met een fakkel toen mijn pad beschenen.
Schoonheid aanschouwend weet men zich gescheiden:
'k zag jou de fakkel in het rond bewegen,
jouw silhouet omsproeid door vonkenregen
die spoorloos in het donker zich verspreidde.
Ik dacht benijd door sterren in 't heelal
jouw lichte gang, en dat zijn zevental
te jouwen dienste nederzond de Wagen.
Je zei geen woord, ik durfde niets te vragen:
men loopt liefst zwijgend samen door de nacht.
En wie zal zeggen waar jij toen aan dacht?(4)

Peter Swanborn

Eindnoten:
(1) Leo Vroman, Psalmen en andere gedichten, p. 10 en p. 124
Em. Querido's Uitgeverij, 1995 Amsterdam
(2) Leo Vroman, Twaalf psalmen.
Tuinpers, 1995 Banholt
Geciteerd in Trouw, 15 december 1995
(3) H.U. Jesserun d'Oliveira, Scheppen riep hij gaat van Au. p. 201
Polak & Van Gennep, 1965 Amsterdam
(4) zie 1. p. 12
(5) De Gids, september 1996. p. 740
(6) zie 1. p. 20
(7) zie 1. p. 11
(8) zie 1. p. 8
(9) zie 1. p. 17
(1) de Volkskrant, 3 maart 1995
(2) C.O. Jellema, Spolia. p. 61, 62
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Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1996
(3) zie 2. p. 32
(4) zie 2. p. 56 Deze dichter, August von Platen, stond overigens model voor Gustav von
Aschenbach, de smachtende protagonist in Thomas Manns novelle Der Tod in Venedig, door
Visconti verfilmd als Morte a Venezia.
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Geen daden maar woorden
PODIUM PASSIONATE / MOSSELVOCHT
BIBLIOTHEEKTHEATER 1 FEBRUARI 1997
Inge Pieters draagt voor in de supermarkt.
Een uur na afloop willen de mensen nog niet weg. In het midden de dichters Manuel
Kneepkens en Jana Beranov
75b poseert, op de achtergrond Martin Borsboom in gesprek met RKS-directeur
Robert de Haas.
Katja Schuurmans en Leontien Ruiters.
De dichter Henk Houthoff
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Arjan Verwoerd en Giel van Strien staan voor paal
Peter Swanborn
Niels Hansson (r) vertelt Jan Dullemond (l) en Harold de Boer over zijn
belevenissen in Parijs-Dakar
Harmen Lustig en Steven de Munnik
Giel van Strien in gesprek met Robert de Haas
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Not guilty
hij wast zijn handen in water
mijn dood staat geschreven
geen woorden maar daden
ik heb het hen vergeven
ik was de zoon van god
maar ben mezelf gebleven
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ik word van porno soms zo treurig
bijvoorbeeld als het regent
of als een dierbaar iemand
ongeneeslijk ziek of overleden is
dan kan zo'n pijpend meisje
me echt aan het huilen krijgen

Marc van Biezen
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Armlastig
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Alles komt weer op gang. Het theaterseizoen is begonnen, de doden zijn begraven
of gecremeerd en het najaar nadert. Zomerkleren kunnen in de onbewaakte garderobe.
Zwangeren werden ontlast en de burgerbevolking nam toe. Neem afscheid in uw
eigen stijl. Een correcte uitvaartverzorging. Het wemelt in de maasstad van de
volgzame moslims met totaal herenigd gezinsleven, televée op scherp, hechte
familiebanden, de koraan op 't nachtkastje, moskee binnen knielbereik en mekka ver
in het oosten. De schoorsteenveger is ondertussen ook alweer geweest in opdracht
der Combinatie. Geen Pyke Koch- of Hikmettype; een volksgriezel, vermoedelijk
tijd besparend om in koffiehuizen over de voetbal te kunnen lullen bij een glas bier
of kopstoot, zó gehaast was hij met een stofzuiger achter de gashaard bezig. Waar
de suikerpatiënt naastaan zich met hebben en houden naar een andere stadswijk heeft
laten verplaatsen, minstens een halfjaar terug alweer, ben ik benieuwd wie precies
de woning zullen gaan belasten. In elk geval was een tweetal, van wie er één nogal
luidweg hakkelde, vorige week bezig de achtergelaten tuinwildernis te ontginnen.
Bofte ik nog dat ze er geen lokale radiozender bij nodig hadden. Enkel maar volkse
spekstemmen, meer niet. Dit heeft mij wel geïnspireerd om Hikmet aanstaande vrijdag
tuinbijverdienste ad een joetje per uur te gunnen. Omdat de verstandhouding met de
Combinatie op een laag pitje is komen te staan, weet ik niet zulk recht te hebben als
de nog onbekende nieuwe bewoners op tuinverzorging via de woningbouwvereniging.
Pedagogisch is het trouwens beter dat Hikmet buiten de anale poespas om zo af en
toe een personeelslid van mij is; dat hij shaggies voor me draait heeft immers evenzeer
een gunstig effect op onze van alle gangbare normen afwijkende relatie. Ik moet mij
er maar mee verzoenen dat de vaste minnaar zijn armoe op mijn armlastigheid poogt
te verhalen.
Niet dat mijn tuin onoverzichtelijk verwilderd is, allerminst. Ik kan nog over de
tegels tot bekant uiterste schutting lopen en er groeien zelfs nog diverse bloemen,
doch het liefst is mij laag gras zonder bloemontsiering, want bloemen merk ik
voldoende in de graaiklauwen der buurtbewoonsters voor de marktkraam of als zij
zich naar huis spoeden om de gekochte bossen ‘ruikers’ over vazen te verdelen. Ik
houd niet meer zo van bloemen. Geen toespraken, geen bloemen dus, maar wel veel
tranen a.u.b. Met alle tranen van de wereld is tijdens droogte elke akker te besproeien.
Onder de dames bevinden zich trouwens huilebalken genoeg. Zoute tranen kunnen
keukenzout vervangen indien er uien opengesneden op het aanrecht liggen onder
hun maaltijdbereiding. Het is al vrij lang geleden mezelf een bosje fresia's cadeau te
hebben gedaan, kan me de tijd niet heugen. Wat hebben we toch veel nodig om te
compenseren hetgeen in bed achterwege blijft, zeker de lagere standen, maar ook de
zich mateloos vervelende hogere kringen en andere standophouders. Zo ik mij tot
Hikmet beklaag over zijn gierigheid, wijst hij naar zijn gulp. De moslimdame van
tweehoog is dagelijks met emmers bleekwater in de weer alvorens de boel aan
balkonwaslijnen te drogen hangt, aldoende haar aangeboren preutsheid en ingebeelde
bedzonde bekampend en zich minder bezoedeld te voelen. Een ieglijk heeft zijn of
haar eigen methode te ontkomen waar het op de eerste plaats om gaat: ongehinderde
extase, schaamteloos klaarkomen zowel pervers als poëtisch. Mij is dit om gans
andere redenen zelden gelukt, echter met properheidswaan heb ik dat gemis nooit
bestreden. Properheid is overigens een probaat middel tegen slechte inborst bij de
meesten.
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gewone volk als bij de slinkende elite. De dames lijken hun overschatte
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kut als asbak te gebruiken, en ik vraag mij af of er nog wel hartstocht bestaat.
Dagelijks word ik geconfronteerd met door hun lichaamsvormen prikkelend omklede
jongedames, mij dan afvragend of ze wel gevoel in het getoonde bezitten, druk als
zij het veelal hebben met allerhand lulligheden, bijvoorbeeld winkelen, familiewaan,
kliekjesvorming, bloemschikken enzovoort. Spoegmisselijk ook word ik van de
zelfgenoegzame/triomfantelijke koppels; ongeveer van: zien jullie wel dat wij elkaar
voor eeuwig gevonden hebben? Alzo de huwelijksfuik tegemoetzwierend richting
gereedstaande kist, dichterbij dan ze zelf vermoeden.
Slechts eenmaal ben ik de afgelopen zomer naar het Scheveningse strand geweest.
Ik moet die bewuste woensdagmiddag in juli alles meegehad hebben, leek een
uitgelaten hondje, wuifde en riep naar de zee. Luchtig gekleed en op voetbedsandalen
liep ik door rullig zand richting ver nudistengedeelte, kon mij niet herinneren wanneer
precies voor 't laatst de zee gezien te hebben, metaalkleurig en witschuimige golfslag.
In de verte een groot schip. Helaas de ontsierende zuurstok/pretpier van Zwolsman.
Langs de botenverhuurafdeling en dan eindelijk het naturistenstrand, naakter dan
naakt omdat er verder niemand aanwezig was. Nabij de verboden duinen ontkleedde
ik mij rap en poogde zo zandvrij mogelijk te blijven. Op pantalon en shirt ging ik
onbevangen om en om liggen. Wind en zon masseerden mij met zuivere zeelucht,
zonder nabehandeling. Dit liet mijn piemel zeker niet onberoerd. Aldus ontstond de
volgende dag weer eens een mop van eigen makelij: ik sta daar helemaal alleen op
het nudistenstrand en word door wind en zon gemasseerd. Komt er in de verte een
jongetje aangelopen, gekleed nog. Eindelijk naderbij gekomen blijkt het een
dwergmevrouwtje te zijn. Zij is me genaderd en begint zich pal voor m'n Rotterdamse
staander en zeeverkenner uit te kleden, hangt de boel eraan. Komt uit de zee een brok
verval van 't zwakke geslacht hompig in mijn gezichtsveld, waardoor een verslapping
ontstaat en de kleertjes van 't dwergmevrouwtje in het zand pleuren. Zij reageert
verontwaardigd, waarop ik woedend: ‘Mijn pik is geen kapstok!’
Hoogstens drie kwartier zal ik daar gebleven zijn. Een tweetal schelpen zoekende
geklede jongedames gunde mij geen blik waardig en zou dat evenmin gedaan hebben
indien er iemand met een hengstenzwengel aanwezig was geweest. Ontzag voor en
verlangen naar piemels is de omhooggeprezen andere sekse kennelijk vreemd. Na
mij zandloos weer aangekleed te hebben, begaf ik mij naar de strandtent voor nudisten.
In het overdekte restaurant ging ik een shaggie draaien met rollertje. Een speels
bruingevlekt hondje had mij al welkom geheten. In een kooitje bevond zich een
aangevlogen Japanse nachtegaal. Geen muziekstampij. Vroeger zou ik door een
neerdrukkende stemming bevangen zijn, maar thans bleef ik in opperbeste bui, proefde
met volle teugen van de door zee en strand aangereikte onbeperkte vrijheid.
A. Moonen
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[Wat we zeiden]
Wat we zeiden
om te bewijzen
dat het duren zou
ik weet het niet
‘voorgoed’ misschien
of ‘nooit zoveel als nu’niets dan vrees
voor wie wij
zouden worden.
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Ik heb aan je gedacht vandaag
zag de hand weer aan de deur
niet gerust op het juiste gebaar
de laatste keer een vraag
Of het niet beter was zo
en dat je nooit zou vergeten
wat anders te zeggen dan ja
en proberen zeker te weten

Ron Wagenaar
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terzijde
Nu bulldozers zand schuiven over gebroken dromen en juli met krachtige hand
een westelijk wolkendek over dit deel van het laagland heeft geschoven roeit de
wind door de bomen rond het plein en laat kleine kolken na in de wuivende
kruinen, lijken de kinderen die spelen met hun bal zo veilig alsof er geen toekomst
wezen zal. Alsof die dreiging een ogenblik werd weggeblazen en de hele
verzameling tunnels, bruggen en gebouwen in de kom van een hand werd
gehouden. En zoals een goochelaar voor een verbouwereerd publiek duiven
schudt uit zijn mouwen, verschijnen mantelmeeuwen boven de kinderen en de
kruinen. Op het betoverend vliegfeest dat zij vieren vertonen zij de kunsten van
hun aerodynamiek. Je ziet ze door elkaar schieten en elkaar ontwijken, duiken,
rakelings langs de tegels scheren - zodat je de wit-omlijnde wieken kan bekijken
- keren, met een ruk weer stijgen om even op het dak van een lantaarnpaal neer
te strijken en je verbeeldt je (al is dat verboden) heel even in plaats van
waardeloos vod een meeuw te zijn. Je staat voor het raam, het is kwart over
drie en je denkt aan de eeuwige wederkeer, aan wat komen kan en zal: de
Marokkaanse ijscoman die Italiaans ijs verkoopt aan Surinaamse kinderen. Hij
meldt zijn komst elke middag met dezelfde melodie. Elke dag om kwart over
vijf het Amerikaanse volkslied, elke middag om kwart over vijf week in week
uit hetzelfde liedje tot in der eeuwigheid.
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Al worden onze verzorgde gazons door mollen ondermijnd, al knagen ratten
aan de zekerheid: hij saneert de wijk met ijs en perst de oorschelpen vol met de
sterren en de strepen.
Er zit vaart in het lichte wolkendek. Het linnen rafelt hier en daar maar scheurt
niet door. De zon straalt warm door het golvend laken en belicht de laatste
stukken van het stadsdecor. De torenhoge vakken - rechtlijnige verzekeraars glimmen spiegelend opgewreven boven de schuine en de platte daken. Zij
klimmen naar de wolken die zij bijna raken maar alles heeft zijn prijs. Laat je
niet van de wijs brengen door alles wat er uit de stad opschoot deze snelvervlogen
jaren terwijl jij terzijde stond. Je vindt het evenwicht in het licht en de krachtige
wind, ingelijfd door het wolkendek dat over drijft: de luchtstroom - door het
open raam zacht aangezogen - voert je even in zomervacht. De duiven aan de
overkant bij de brievenbus uitgeschud krioelen op het voer. De meeuwen stappen
er stoer tussendoor en doen - als de horde te woelig wordt - met de snavels
omhoog een uitval naar voren. De voetballertjes vliegen door elkaar. Terwijl
het joelen toeneemt en overslaat in krijsen neemt ook een kind een sprint, gaat
met de bal aan de haal naar het doel en scoort een punt. De meeuw lacht op zijn
lantaarnpaal. Je denkt aan alles wat er uit de stad opschoot deze snelvervlogen
jaren terwijl jij terzijde stond.
Eddy Elsdijk
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Pseudo-tolerantie
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Luistert u, moeder? Luistert u naar mij? Doe nu niet of u mij niet hoort. Ik weet dat
u mij hoort en ik wil dat u naar mij luistert. Alles gaat zo snel ineens. En het leek net
alsof er een constante nevel hing. Moeder, waar was u. Het was niet correct van mij.
Deze ochtend. Wat er gebeurde. Ik voel me zo onhandig. Maar u snapt hoe dat gaat.
Even niet meer alle vezeltjes onder controle hebben. Het lijkt wel een gewoonte hier.
Maar nu is alles weer goed. Alles is weer helder en duidelijk. De mist is opgetrokken.
En wat zou alles. Hij heeft de afgelopen jaren zowat iedere dag zijn momenten gehad.
Kijk mij aan, moeder. U weet waarvan ik spreek. En zeg nu niet dat ik onzin uitkraam.
Of hoe zegt u dat. Wartaal van een zwakke geest. Dat doe ik niet. Dat doe ik nooit.
U weet ervan. U heeft het van begin af aan geweten. Alles wat hij deed. U was erbij.
Het gebeurde allemaal onder uw neus. Uw neus, moeder. Ontkennen heeft geen zin.
Er is geen vergissing meer mogelijk. Ik ben tot mezelf gekomen. Hoe zeg je dat. Ik
weet nu alles. Het zal nog even duren voordat hij weer thuiskomt vanavond. Tot dan
zal ik aan het woord zijn. Zo'n kans laat ik me niet ontglippen. Er is al zoveel aan
mij voorbij gegaan. Maar toen gisteravond moeder, jawel. Gisteravond. Onder het
eten. Toen u mij sloeg. Toen u mijn gezicht beroerde met uw weekgewassen handen.
Toen werd het mij opeens allemaal duidelijk. En gisternacht moeder. Daarna. Er
moest maar eens een einde aan komen dacht ik toen. Liever maar voor de laatste
druppel de emmer doet overlopen. Begrijpt u wat ik bedoel. Waarom blijft u mij
negeren. U draait me steeds de rug toe. U ziet het toch zelf. Durf eens naar uzelf te
kijken. Zie wat u doet. Moeder, luistert u? U weet niet half hoe vernederend dit is.
Kijk mij aan. Anders sta ik nog tegen een muur te praten. Moeilijk is het niet. Ik doe
het vaak genoeg. Daar wen je aan op den duur. Zoiets gaat vanzelf. In het begin zei
ik niets. Natuurlijk niet. Maar het gaat automatisch op het moment dat je beseft dat
het behang niet terugslaat als je je bek opentrekt. Want zo is het wel. Als ik ga zitten....
(mijn broek zit los). U had beloofd deze broek bij de taille wat in te nemen. Waarom
heeft u dat nog niet gedaan. Het is nodig. Zoiets kunt u niet laten liggen. Voer toch
eens wat uit. Het gaat toch niet zo op deze manier. Mijn broek, moeder. Mijn mooie
broek. U snapt toch wel dat het van u moet komen. Dat ik van hèm niets hoef te
verwachten. Zíjn geld is zijn geld en uw geld is zijn geld. En laten we het maar niet
over het mijne hebben. Neen. Zo gaat dat toch hier. Ik ben zijn kind. Zijn sloerie
waarmee hij kan uithalen wat hem op dat moment het meeste zint. Sinds Charlotte
weg is heeft hij hier alles overgenomen. Met zijn grote grijpgrage armen heeft hij
alles omvat wat maar binnen zijn bereik lag. En de rest. De rest liet hij door ons
aandraven. Er moesten gaten gevuld worden, moeder. Leemtes in zijn miserabele
leven. En wij maar blijven aanvullen. Wat dat voor een zin had. Blind bent u toch
niet. Zo'n leegte blijft toch een leegte en kan nimmer zo gevuld worden. Het is nooit
genoeg. Er moet altijd meer zijn. En toch. U liet hem maar begaan. Laat hem maar.
Laat hem maar. Alles nam hij in en u hielp hem daarbij. Was het uit een of ander
obscuur gevoel van medelijden. Medelijden voor hem. Omdat hij zo bang was om
nog meer te verliezen. Zij was toch ook úw dochter. Charlotte was toch ook mijn
zus. Hiaten te over. Geringe bevrediging. En hij maar blijven graaien. Hadden wij
niet ook recht op troost. Hadden wij niet ook recht op warmte en bescherming. In de
badkamer vond ik wat ik zocht. Of op zolder. Hoe vaak heb ik me daar niet moeten
verschuilen. Hoe vaak bent u niet geschrokken toen u de deur van de gangkast
opendeed en mij daar zag zitten. U krijgt er nu genoeg van. Dat laat u blijken. Zoals
gisteravond. Ik moest toch iets ondernemen. Het kan toch zo
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niet langer doorgaan. De pijn begint u te prikkelen. Zoals de pijn ook hem prikkelt.
U begint het in te zien en u begint ervan te houden. Uit hoge nood de deugd willen
halen en men blijft net zo lang wringen en knijpen tot het gelukt is. Maar bang zijn.
Veel bang zijn. En dat u iedere keer toevallig de andere kant opkeek en achteraf een
traantje wegpinkte. Een beetje moest snikken en mij maar geruststellen na de afloop.
De afloop, moeder. En ik er maar in meegaan. Ik het maar geloven. Denken dat u er
ook niets aan kon doen. Dat het allemaal zo hoorde zoals het ging. En dat u degene
was die er het meest onder leed. Zo naïef. Het heeft me veel tijd gekost, moeder.
Veel tijd. Veel pijn en veel moeite. Maar nu weet ik wie ik hier het meest verafschuw.
Nu weet ik wie hier de slet is. De sloerie. Het slaafje. Nu weet ik alles. Het is helder
geworden, moeder. Geen mist meer. Alleen nog helder wit licht. Mooi licht. En toen
hij zich voor het eerst met mij bezigde. Twee weken na de begrafenis van Charlotte.
Twee weken, moeder! Ik was nog nooit zo bang geweest. De verwarring. Waarom.
Alles zo wazig. Niet meer kunnen zien. Niet meer kunnen kijken. De bril af, de bril
op. Niets hielp. Maar al die tegenslag. Al dat verdriet. Ik dacht toen nog. Laat het
niet nog eens gebeuren. Charlotte is weg. Nu is het verder leven. Met elkaar. Dat
soort dingen. Maar neen. Dat kon natuurlijk niet. Na zeven vette jaren moesten er
zeven magere komen. Dat stond toch geschreven in dat fraaie boek van u, moeder.
Was het soms een zonde om op betere tijden te hopen. Dit vroeg ik mij af. Ik vraag
het me nog steeds af. Dat weet u en u verbiedt mij dat. Is het zo'n schande om in
jezelf te spreken. Als je niets anders hebt dan de muren van je kamer om tegenaan
te praten is die stap niet moeilijk te zetten. Doe nu niet alsof ik gek ben moeder. Ik
ben niet gek. U moet mij niet gek vinden als u mij midden in de kamer op de grond
ziet liggen. De vloer is zacht. Het kleed beschermt. In jezelf praten is niet gek. U
doet het zelf ook alleen vouwt u uw handen erbij en zegt u amen na afloop. Verwacht
u dat ik na ieder onderonsje met hem na afloop beleefd amen zeg en hem bedank
omdat ik nog leef en dat ik blij ben dat ook deze dag weer met overvloedige spijzen
verrijkt is. Moeder, luistert u? En ik overdrijf niet. Neen, moeder. Daar hebben we
het al eens eerder over gehad. Wat ik zeg is waar en dat weet u. Wanneer ik... (nu
zakt mijn broek af). Moeder, wanneer verstelt u eens mijn broek. Gisteren kreeg ik
er weer van langs omdat ik zo godsonterend idioot was geweest om die broek met
dat gat te dragen. Weet u waarom ik die broek aan had. Weet u waarom ik die al drie
weken draag. Omdat ik geen andere broek heb, moeder. Omdat deze, die ik nu draag,
zowat een maand al bij het verstelgoed ligt. Omdat u daar niets aan doet, moeder.
Omdat u sowieso niets doet, moeder. Omdat u blijft zitten in uw lekkere stoel en de
godganse dag uit het raam blijft staren, moeder. Daarom. Wat ik wel heb. Niets.
Afgedankte vodden van een oom die ik nog nooit eerder gezien. De ene broer die de
andere een dienst doet. En wat heb ik nog meer. Een leren riem die er mooi bij past.
Daar heeft hij anders nog vaak profijt van gehad. Is het niet. Klatsch! Klatsch! Klatsch!
Ik brand helemaal. En ben zo rood van onderen. Niet doen. O... maar hij doet het
wel. Hij doet het. En nog eens. Doet het nog eens. Moeder, ga niet weg. Houd me
vast. Stevig. Dan kan hij. Heel stevig. Wilt u mijn rug even bewonderen. Of zal ik
maar meteen mijn broek laten zakken. De wegen die zijn handen begaan zijn donker
en kleverig en hebben een wrange bijsmaak. En zeg nu niet dat het mijn schuld is.
Wat heb ik gedaan. Ik heb me gedragen. Ik heb me afzijdig gehouden. Maar als ik
hem aankijk. Dan is dat genoeg. Dan is dat genoeg voor hem. Alles heb ik geprobeerd.
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geprobeerd iets tegen hem te zeggen. Weet je wel. Zo van kind tot ouder. Een gesprek
moeder. Dat had hij me nog snel afgeleerd. Die fles was al leeg dus dat scheelde
weer. Hoefde u die hem alleen nog maar aan te reiken. En wat was u toen snel de
kamer uit. Even iets in de keuken wezen doen zeker. Lekker boenen. Dapper de
vuiligheid in huis te lijf gaan. Of ging u even naar boven. Om zich op de knieën te
vleien. Was het dat. De handen boven het aanrecht of boven het bed. Smeken om
verdraagzaamheid. Vertelt u eens. Heeft de Machtige Heer u duidelijk gemaakt dat
Hij alles gezien heeft met zijn algrote oog en dat Hij vond dat het goed was. Heeft
Hij gezegd dat dit alles Zijn wil was. Wat u eerst ontkent blijkt dan weer de
dweepzucht te zijn van een mythologisch figuur. Hoe verzint u het. U bracht mij
groot met sprookjes en nu brengt u er mij mee om. Gods wil moeder. Met de
whisky-fles. U dacht alles zo even goed te kunnen praten. Dat dacht u. Wat u altijd
al dacht waarschijnlijk. U dacht zich even te kunnen verschuilen achter een iets of
iemand die niet eens te zien is en die zelf blijkbaar niets meer te doen heeft dan zo
af en toe eens verveeld neerkijken op mensen waarvan het Hem geen reet kan schelen
wat zij daar beneden uithalen. Als God bestaat moeder, bent u de eerste die Hij naar
de hel verdoemen zal. Kunt u daar gaan poetsen. En zwijgen. En de ogen dichtdoen.
Maar zo gemakkelijk komt u er niet van af. Ik weet wel beter. En u weet wel beter.
U moet toch weten dat er vroeg of laat iets zou gaan gebeuren. Vanochtend. Het
moest er een keer van komen. Maar dat is niet míjn schuld. U breekt mij, moeder.
U zuigt het levenslicht uit mij. Ik moet nu even heel goed nadenken. Hoe alles nu
verder moet. Enkele dingen zijn nu voorbij. Andere zullen nog komen. Luistert u
wel, moeder? Zeg eens eerlijk. Al dat gebid iedere avond. Heeft dat nog wat geholpen.
Wat heeft u gebeden moeder. Heeft u gesmeekt om vergeving. Vergeving voor mij
om wat ik ben. Voor wat ik deed. Ik vervloekte zijn naam. Ik vloekte ja. Ik bespoog
de naam die ik iedere avond heb moeten aanhoren. Was dat de reden. Werd het u
toen zelf teveel. Mij was het al lang teveel geworden. En maar aanhoren over die
almachtige Heer en zijn glorieuze daden. Hoe Hij deze geholpen heeft. Hoe Hij gene
heeft gered. Hoe Hij met al dat water de hoeren en vuilaards van de aardbodem heeft
geveegd. Hoe Hij met een alles verzengend vuur zodadelijk de gehele mensheid tot
een beter inzicht zal brengen. Waarom hoor ik dan niets over ons, moeder. Waarom
helpt Hij ons niet. Acht Hij ons van te weinig waarde om er een wonder aan te
verspillen. U heeft die almachtige Heer gesproken. Wat was de boodschap. Uw man
is een goed mens mevrouw. Uw kind is onwillig. Het heeft discipline nodig. Het
vereert slechts het behang. Antwoord mij moeder of ik.... (Alweer die broek. Ik zou
toch zweren dat ik mijn riem had omgedaan.) Ik geloof niet. Ja. Neen, dat doe ik
niet. Niemand. Zo onwerkelijk is het allemaal. Kijk naar buiten. Regen. Wuivend
gras. De zon aan de hemel. De lucht vol blauwe plekken. Prachtige blauwe plekken.
En de stemmen. Iedereen is buiten. Iedereen. Behalve wij. En het komt ook niet nog
wel eens op een goede dag. Vergeet het maar. Verijdelde hoop zou ik zeggen. En
wat nog meer, moeder. Vertel eens. Vaders ethisch verantwoorde rechtse was niets
meer dan een goed bedoelde poging tot het willen bijbrengen van respect. Ach Heer.
Schenkt U hem toch wat meer kracht. Kastijding is reiniging. Geef ons zeep.
Gewikkeld in een ruwe handdoek. Laat ons louteren. Wilt u echt op deze manier
blijven doorgaan. Voorwaarts tot in de eeuwigheid amen. Word toch wakker.
Ontwaak. Open uw ogen moeder en zie wat hij hier aanricht. Zie wat hij u mij laat
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echte moeder bent. Laat ze zien. Laat ze zien wie u bent. Bal die vuist. Schreeuw.
Laat maar komen. Het is niet te laat. Alles kan nog veranderen. Het is mogelijk. Het
kan nog goed worden tussen ons twee. Net als vroeger. Weet u nog moeder, dat wij
vroeger met zijn vieren altijd naar de Molderwaelse plassen gingen. Dat u zei dat u
daar wel voor altijd zou willen wonen. Dat kan toch nog. Ik kan u geen huisje bieden
maar we zouden er toch gewoon weer heen kunnen gaan. Dan zagen we bomen om
en versplinteren we het hout. We bouwen een heus fort. Een vesting voor ons tweeën.
We zijn de poortwachters. We bewaken het einde en het begin van alles. En we laten
iedereen doorgaan. Dat doen we. Gewoon weg. Weg van hier. Weg van hem. Dat
kan toch nog. Ik vergeef het u. Alles. U verdient een tweede kans en ik geef u die en
u hoeft er niet eens voor naast uw bed te knielen. Kijk. Deze ochtend. Wat er gebeurde.
Het is allemaal niet goed te praten. Ik weet het. Maar ziet u. De hele nacht heb ik
liggen nadenken, moeder. De hele nacht. En hoe later het werd hoe lichter alles leek.
Ik heb alles overdacht en mijn ingevingen langs me heen laten gaan. Nooit heb ik
precies geweten aan welke kant u stond. Tot gisteravond. Toen ik vanochtend weer
met u wilde praten en u weer zei dat ik het me allemaal maar inbeeldde en dat ik niet
zo moest overdrijven. Toen had ik het even niet meer. Dat moet u toch kunnen
begrijpen. Eén kleine overschatting van de zelfbeheersing. Eén foutje in de zeven
jaar. Dat moet toch kunnen. U vroeg erom. Dat snapt u. Al die jaren. Maar nu staan
we quitte. Nu kunnen we opnieuw beginnen. Wilt u dat. Zullen we dat doen. U en
ik. Gaan we naar de Molderwaelse Heide en naar het water en dan gaan we lekker
fouten maken. Fouten die we dan onaangeroerd laten of samen oplossen. Ik vind niet
dat u het verdient maar ik geef u nog één kans. Zullen we dat doen moeder. Zullen
we u nog één kans geven. Tenslotte heeft u ook lang in onzekerheid geleefd. Zoveel
jaren. Al de dingen niet meer even goed kunnen zien of weten. U hoeft zich daarvoor
niet te schamen. Ik wou alleen maar dat u mij. Ik bedoel. U ziet waar het allemaal
toe geleid heeft. Zo'n grote chaos. Wat is hier nog te overzien en wat niet. We moeten
ordenen moeder, nu. We moeten.... (Verdomme. Die broek weer. Waar heb ik toch
mijn riem gelaten.) Heeft u mijn riem gezien. Deze morgen had ik hem nog om. Ik
geloof zelfs dat ik.... O daar. Ik zie hem al, moeder. (Maar waarom ligt ze op de
grond. Dat is toch niet goed voor haar rug.) Een ogenblik graag. (Even het hoofd
optillen. Het voelt moe aan.) Ik begrijp het. (Kijk nou. Ik heb er een knoop in gelegd.
Wat stom.) Zo.... die is weer los. Wat kijkt u raar, moeder. Heb ik soms iets verkeerds
gezegd.
Yorgos Dalman
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Aforismen
Het openbaar vervoer in Bangladesh is iets verschrikkelijks. Je staat bij een
bushalte soms uren op een overstroming te wachten.
Mensen interesseren me niet, behalve nieuwsgierige mensen. Van hen wil ik
altijd alles weten.
Een invalide die revalideert is keihard bezig met z'n loopbaan.
Tegenwoordig schijn je pas seksueel bevrijd te zijn wanneer je je eerst vast laat
binden.
Wie tegenwoordig 's zomers de Nederlandse duinen induikt, ziet daar meer
golfbewegingen en woeste schuimkoppen dan aan het strand.
De ratten in Rotterdam worden steeds brutaler. Vannacht werd ik in bed gewekt
door eentje die me de weg naar de goot vroeg.
Wanneer op een dag de muren op je af lijken te komen, kan het ook zijn dat je
gewoon dikker wordt.
Kees Versteeg
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Faits d' hiver (afscheid v.d. herfst)
Dat je de kachel aanmaakt:
light your fire, man!
Na houtjes te hebben gehakt
met het bijltje dat je wel meer
bij de hand hebt gehad.
En van het pardoes
d'rbij neergooien waarvan
anders botweg geen sprake
kan zijn (logica). Spreek ik
uit ervaring. Middelerwijl
met overwinteren zeer wel
au fait. Stilaan steeds meer
Wladiwostok-georiënteerd.
Ben ik doorgewinterd type in.
In dat opzicht welhaast pinguïn.
Weet dan ook van de mof & de want.
Zo schaatst men regelrecht
vanuit zijn iglo eerstopdoemend
wak in, mocht men (die ouwe
Eskimo had 'r nog zó voor
gewaarschuwd) rooie benen
& wintertenen ijskoud
aan zijn snowboots lappen:
men sterft dan letterlijk
van acute ademnood en
kou zo bitter, dat de pegels
& kristallen d'r van kleumen.
En wat de ijsbeer
(de Thalarctos maritimus)
op Nova Zembla betreft:
deze levensgrote, levensgevaarlijke
typhushongerlijer kan daar
nog steeds plotseling
rechtop overeind
tegenover je komen
te staan - naar je
uithalend met zijn klauwen.
Frans Vogel
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Aforismen
Passionate is veel meer dan alleen maar een blad, een beweging en een revolutie.
Het is een theekransje.
Het geheim achter het succes van de Straatkrant is de totale verloedering van
deze maatschappij.
De rat die als eerste het zinkend schip verlaat heeft de verzekeringspolis tussen
z'n tanden.
Silicon Valley. Dat is die gleuf tussen Pamela Andersons borsten.
Maagden vormen Gods geilste uitvinding.
Maria was maagd, ja ja, en Jezus Christus.
Een pedofiel die als een raket op kleine kinderen afschiet is een torpedo.
Ik heb een vreselijke pubertijd gehad; niks mocht ik van m'n ouders, echt
helemaal niks. Het duurde tot mijn zevenendertigste eer ik van mijn vader een
brommer kreeg.
Werkloze: natuurlijk vergeet ik weleens mijn maandbriefje op tijd in te leveren.
Maar ook waar niet gewerkt wordt, maakt men fouten.
Twee halve zolen maken ook een schoen, maar alleen in Delta.
Kees Versteeg
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Ten Slotte
Is rap poëzie of muziek? Deze vraag wordt gesteld op de achterflap van Double Talk,
rap & poëzie, een bundel met rapteksten en gedichten die onlangs verscheen bij de
Arbeiderspers. De samenstellers, Emerald Beryl en Fred Bomber, weten het wel. Zij
organiseerden in januari in Amsterdam het festival Double Talk, om de in hun ogen
kunstmatige scheiding tussen rap en poëzie op te heffen. De bijbehorende bloemlezing
dient om hun stelling nog eens te onderstrepen. Want terwijl cultuurpessimisten,
volgens de omslagtekst, klagen over het gebrek aan interesse van jongeren voor de
‘haute littérature’, bestaat er een rapcultuur waar de poëzie leeft als nooit tevoren.
Voor wie het niet weet: rap, simpel gezegd het ritmisch voordragen van tekst op
muziek, komt voort uit een Amerikaanse orale traditie met een historisch en politiek
engagement. Van slaven tot aan dominees werd er gerapt om de ander moed in te
spreken of om elkaar op te zwepen. Aan het begin van de jaren 80 werd rap een
onderdeel van de popcultuur. Op jeugdfeesten in de Bronx in New York begonnen
DJ's op hun pick-ups te scratchen en het publiek met ritmische kreten aan te moedigen.
De kreten groeiden uit tot complete verhalen, met een hoop boasting and bragging.
Want zelfbewust zijn rappers altijd geweest. Al snel verschenen de eerste rapsingles,
en werd ‘Rapper's Delight’ van de Sugarhill Gang een wereldhit. Het breakdancen
verhuisde van de feesten naar de straat, en de jeugd ging zelf rappen met behulp van
de ghettoblaster en de human beatbox. Kortom, de hiphopsub-cultuur was geboren.
Enerzijds was er de fun-rap van groepen als de Fat Boys, anderzijds werd de traditie
van het engagement voortgezet door Grandmaster Flash en later Public Enemy.
Inmiddels zijn er vele subgenres; de enige constante in de rapplaten van nu is - nog
steeds - de monotone voordracht op de beats van de muziek.
Juist het ritmische van de rapteksten, beto-
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gen Beryl en Bomber in hun inleidend woord, maakt hen tot een impuls voor de
literatuur. ‘De taal zelf wordt als instrument benut. De tekst wordt niet uitsluitend
ritmisch voorgedragen, maar ís ritme. Het internationale karakter ervan verrijkt de
literaire vorm en taal zowel inhoudelijk als stilistisch. Rap is muzikaal genoeg om
het zonder muzikale begeleiding te kunnen stellen.’ Het afdrukken van rapteksten
als poëzie in boekvorm, is zeker in Nederland een statement dat bijna uniek is. Het
boek lijkt dan ook verder te willen reiken dan de rapcultuur waar het grotendeels uit
voortkomt, en erkenning te vragen van de literaire wereld.
Of de kwaliteit van het afgedrukte inderdaad een verrijking van de literatuur
inhoudt - daar valt over te twisten. De bijdragen van Bitches - hij draait je een loer
voor hondevoer en helpt je naar de mallemoer/ je zakken worden leeggejat voor die
fijne zak patat - and Cream, en van de Osdorp - het gebied van taal, ik houd niet van
kaal/ maar sta niet voor paal als ik mijn lied verhaal - Posse wijzen er niet op. Aan
de andere kant is er een wel zinnige tekst opgenomen van de roemruchte Last Poets,
de Amerikaanse pioniers die al sinds de jaren zestig militante teksten voordragen op
muziek, al is het niet de voor rap zo kenmerkende hiphopbeat.
Maar interessanter dan een oordeel over literaire kwaliteit, is de vraag waarom
men in de hiphopcultuur zo naar de waardering van het literaire establishment
verlangt. Want Double Talk mag een nieuw initiatief zijn, de drang van rappers om
zich (rap)poets of iets dergelijks te noemen is welbekend voor iedere ingewijde in
het genre. En dat terwijl het omgekeerde veel meer voor de hand ligt. Een goed
voorbeeld is Serge van Duynhoven, een van de dichters die werden benaderd door
de samenstellers om zich door de zogeheten rapoetry te laten inspireren. Al ben ik
geen liefhebber van zijn werk, van Duynhovens gedicht ‘Hier in deze balzalen’ is
een verademing in deze bundel. Het is namelijk niet een rijmelige woordenbrij, maar
gebruikt de vorm van poëzie om iets (iets erg Nix-erigs, verrassend genoeg) over de
uitgaans- en muziekcultuur van nu te zeggen. Zo bereikt van Duynhoven de best of
both worlds, om nog maar eens - zoals men in de hiphop graag doet - een Engelse
uitdrukking te gebruiken. Hij past in zijn werk technieken toe die ook in de rap
welbekend zijn: de rauwe, ongepolijste weergave van het grotestadsleven, en het
gebruik van slang; daarbij treedt hij op met voordrachten op muziek, in zijn geval
onder begeleiding van house-DJ's. En met succes. Hij is een van de weinige dichters
in Nederland die een jong publiek bereikt en uit de ingekapselde poëziewereld heeft
weten te breken.
Dat zou te denken moeten geven. Want de gemiddelde dichter treedt nog altijd op
in muffige cafés voor een wel zeer select publiek van louter would-be dichters. En
als hij geluk heeft wordt hij uitgenodigd op Poetry International, waar het publiek
uit èchte dichters bestaat. Ondertussen staat Grandmaster Flash op de cover van Time
en Life, leiden de staatsgevaarlijke teksten van Public Enemy tot verhitte taferelen
in de Amerikaanse senaat, en is de moord op rapper 2Pac een half jaar na dato nog
altijd onderwerp van discussie, compleet met uitgebreide tekstanalyses, in alle media
van Vrij Nederland tot MTV en internet. Zelfs de Nederlandse Osdorp Posse heeft
al een klassieke tekst op haar naam staan: ‘Dood aan de radio!’ Daarom ligt aan de
vraag die het boekje Double Talk stelt, een merkwaardig en misplaatst
minderwaardigheidsgevoel ten grondslag. Het is eerder aan poëten om rappers te
willen zijn.
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Over de auteurs
Nomi Ben-David '41
werd geboren in Israël. Zij volgde een dansopleiding in New York en was in Israël
bij verschillende dansgroepen werkzaam, voordat zij danscriticus werd voor de
Israëlische radio. Sinds 1975 woont zij in Den Haag. Zij schrijft poëzie in het
Hebreeuws, Engels en sinds kort ook in het Nederlands. Aan de basis van haar werk
staan Jehuda Amichai en Dalia Ravikovits, evenals de Amerikaanse dichter e.e.
cummings.
Marc van Biezen '68
studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden en woont en werkt nu in
Amsterdam. Hij publiceerde onder andere in Mosselvocht en Zoetermeer en twijfelt
al enige tijd aan het nut van de menselijke voortplanting.
Aat Ceelen '50
werd bekend als acteur bij Orkater/De Mexicaanse Hond. Op zoek naar inspiratie
voor zijn absurdistische verhalen stroopt hij 's nachts de Rotterdamse kroegen af. In
1993 verscheen zijn verhalendebuut Hotel Kramoesie en in 1995 volgde zijn tweede
verhalenbundel De kachelman. Daarnaast verschenen zijn verhalen in een aantal
literaire tijdschriften, zoals Hollands Maandblad.
Yorgos Dalman '73
is afkomstig uit Den Bosch, studeert Theater-, film- en televisiewetenschappen in
Utrecht en is als Mosselvochtredacteur werkzaam in Amsterdam. Yorgos is op het
eerste gezicht een introverte en enigszins verlegen jongeman. Deze nerd in
schaapskleren ontpopt zich op het toneel echter als een praatzieke veelvraat. Hij
publiceerde onder andere in De Ruigte, Jijajij, Mosselvocht en Zoetermeer.
Jan Dullemond '52
is afkomstig uit Gouda en moet regelmatig op zondag overwerken. Hij is pas op
late leeftijd met dichten begonnen. Eerder publiceerde hij in De Tweede Ronde en
Passionate. Vorig jaar verscheen zijn eerste dichtbundel In het voorbijgaan bij
uitgeverij Dimensie in Leiden.
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Eddy Elsdijk '43
werkte ooit - in de prehistorie - bij een krant als documentalist. Schreef twee
boeken, te weten Rotterdam doorlopend en Drie dichters in zaken. Droeg bovendien
enige Slopende Varianten bij aan een boek over de Heyplaat. Stichtte met twee
dichters plus minus tien jaar VP (Voor Peper) de poëziewinkel Woutertje Pieterse.
Werd in 1986 enige uren gegijzeld in de Sinaï-woestijn door prachtig gebouwde
jonge Egyptische soldaten. Het hier gepubliceerde gedicht komt uit de bundel De lof
der jongens.
A.(Punt) Moonen '37
schrijft voornamelijk autobiografisch proza, waarin pedofilie en homoseksualiteit
een grote rol spelen. Hij debuteerde in 1978 met Stadsgerechten. In 1996 kwam zijn
elfde boek Koud buffet uit. Zijn provocerende houding wordt hem niet altijd in dank
afgenomen. Hij was onlangs als gast bij het Rotterdamse Littera Winterfestival meer
geïnteresseerd in de onderrokken van de gastvrouw dan in het beantwoorden van
haar vragen. Dit kostte hem veel tijd. Moonen had nauwelijks twee regels van zijn
verhaal gelezen toen zijn eierwekker afliep. ‘Sorry meneer Moonen, uw tijd is om,’
klonk het gedecideerd, waarop Moonen gelaten afdroop.
Peter Swanborn '63
werd onlangs nog bevorderd tot Hoofd Verkoop Klassieke Muziek in de
bladmuziekwinkel waar hij werkzaam is, maar kreeg desondanks geen loonsverhoging.
Peter is er echter de man niet naar om zich ergens over op te winden. Liever droomt
hij van een oude dag in de kruidenwijk van Ommoord. Hij publiceerde onder andere
in De Gids en Mosselvocht.
Theo Verhaar '54
debuteerde in 1991 succesvol met Stof bedekt niet en publiceerde in korte tijd vier
dichtbundels bij uitgeverij De Harmonie. De in dit nummer opgenomen gedichten
maken deel uit van de cyclus ‘Nawekken’ die eveneens bij uitgeverij De Harmonie
zal verschijnen. Zijn poëzie werd onlangs door Gregor Laschen in het Duits vertaald
en zal verschijnen in het internationaal toonaangevende tijdschrift Akzente.
Kees Versteeg '59
‘houdt optredens op podia in de stad nog af. Toch slaan zijn uitspraken aan: de
affiches met zijn teksten die onlangs door het hele bibliotheektheater waren
opgehangen ter gelegenheid van een literaire middag, werden stuk voor stuk
geconfisqueerd,’ schrijft Suzanne Odijk in haar artikel over Versteeg in De
Rotterdamse Straatkrant (2e helft februari). De bijbehorende fotosessie in grandcafé
Dudok leidde tot lange rijen voor de ingang.
Frans Vogel '35
werd geboren in Groningen en bracht zijn vroegste jeugdjaren door op een internaat
in Rotterdam. Nadat hij uit het internaat was ontslagen, bleef hij in Rotterdam hangen
en woont er nog steeds. In december 1996 verscheen zijn dichtbundel Te gek moment
bij het Centrum voor Beeldende Kunst in Rotterdam. Vogel verkocht, dankzij zijn
advertising-ervaring, binnen korte tijd 250 exemplaren.
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Ron Wagenaar '64
is een nieuw dichttalent uit de Crooswijkse school. Hij distantieert zich overigens
- net als Johan Haspers de Man - van de uitspraak van Cornelis Krul ‘dat alle
Crooswijkers proleten zijn’. Toen Ron onlangs vernam dat de prijs voor De Slechtst
Geklede Dichter van Rotterdam naar Leo Stilma was gegaan, reageerde hij
verongelijkt. Hij had zelf nog zo zijn best gedaan om de gaten in zijn enige broek
niet meer te stoppen.
Bert Heemskerk
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In den beginne
Het zal buitenstaanders en andere Amsterdammers misschien nog niet zijn opgevallen,
maar het gaat goed met de letteren in Rotterdam. Zo gaat er bijvoorbeeld geen week
voorbij zonder dat er in deze stad allerlei literaire activiteiten plaatsvinden, en dat is
wel eens anders geweest. Daarnaast is Abdelkader Benali genomineerd voor de Libris
Literatuur Prijs, Thomas Verbogt in Rotterdam komen wonen en heeft Marcel Möring
z'n boek af.
Als klap op de vuurpijl kreeg ik vorige maand een persbericht toegestuurd waarin
melding werd gemaakt van een nieuw maandblad voor Rotterdam, Weena genaamd.
Weena is al het vierde culturele tijdschrift dat de afgelopen jaren in deze regio het
licht heeft gezien. Hoewel het duidelijk een wetenschappelijke achtergrond heeft,
biedt het ook ruimte aan poëtische bijdragen en columns. Het wordt een soort Transito
dus, het halfjaarlijkse periodiek dat ook zo graag een intellectueel podium wil zijn
en waarvan het hardnekkige gerucht gaat dat het eerste nummer één dezer dagen
ècht gaat verschijnen.
Wat betreft het comité van aanbeveling heeft Weena een kleine voorsprong op
Transito. Het nieuwe maandblad trekt namelijk alle registers open door een lange
lijst met geleerden op te voeren, waaronder hoogleraar De Valk, mijn voormalige
docent politieke filosofie. Ik weet alleen niet wie er door zo'n opsomming
geïmponeerd moet worden. Misschien dat zo'n ongeletterde reclamejongen met
streepjesoverhemd en GSM-telefoon er van onder de indruk raakt, een geïnteresseerde
lezer zal echter spoedig verdwalen in het woud van titels en initialen.
Passionate heeft nooit een comité van aanbeveling gehad, om de doodeenvoudige
reden dat we nooit acht mensen hebben kunnen vinden die zo gek waren hun naam
aan dit blad te verbinden. Maar mocht er ooit zo'n comité moeten worden
samengesteld dan hoop ik dat moeders en tantes van redactieleden en andere
medewerkers bereid zijn er zitting in te nemen: die vijfhonderd jaar Margriet- en
Libelle-ervaring
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moet je namelijk niet onderschatten. Daar komt nog bij dat je de titulatuur vóór
iemands naam nooit moet verwarren met de werken er achter.
Een saillant detail is overigens dat één van de leden van het aanbevelingscomité
van Weena, drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, zitting heeft in het
stichtingsbestuur van Transito. Het heeft er dus alle schijn van dat de baron - naar
goed aristocratisch gebruik - op een ander paard aan het wedden is. Laten we dan
maar met hem hopen dat Weena wél regelmatig gaat verschijnen. Want het is zonder
meer een sympathiek initiatief.
Tijdens de boekenweek bereikte het aantal literaire bijeenkomsten een hoogtepunt.
De uitnodigingen voor optredens waren zelfs zo talrijk dat de voorzitter van ons
stichtingsbestuur als reservedichter fungeerde. Op een maandagavond bij het
Rotterdamsch Studenten Gezelschap mocht hij zelfs even invallen voor Henk
Houthoff. Met verve las Martin Borsboom ‘Brand op zee’ en nooit eerder was de
inhoud van dit gedicht zo goed vertolkt: maar als hij onder applaus/ struikelend het
toneel verlaat/ rijpt aarzelend hun oordeel/ zijn woorden waren wrakhout.
Die nacht was de redactie van dit tijdschrift ook nog te gast bij Radio Rijnmond,
waar Thomas Verbogt ons met drank en The Sweet onthaalde. Richard Dekker had
het over een begrafenis in Parijs, Erik Brus las al z'n gedichten voor, en ik opende
nog maar een Brandbiertje.
Tijd om bij te komen was er echter niet want de volgende dag diende zich alweer
het volgende evenement aan. Ik verkeerde zelfs in de luxe positie dat ik kon kiezen
uit twee bijeenkomsten. Ter gelegenheid van het boekenweekthema zouden in de
Laurenskerk zo'n vijftien Rotterdamse dichters uit eigen werk voordragen. Even
verderop, in de burgerzaal van het stadhuis, zou burgemeester Peper zijn jubileum
met een optreden van Gerard Reve vieren. De keuze was niet gemakkelijk. Maar
aangezien ik niet iedere dag de gelegenheid krijg om Reve te zien voorlezen besloot
ik naar het stadhuis te gaan. Bovendien is Bram Peper al geruime tijd een trouwe
lezer van Passionate en bestuurders die de letteren een warm hart toedragen moet je
koesteren.
Voor degenen die sinds hun prille jeugd bekend zijn met het werk van Reve biedt
zo'n bijeenkomst waarschijnlijk weinig nieuws, aangezien de auteur al decennia lang
over dezelfde thema's schrijft. Ik ben hem echter pas de laatste jaren gaan lezen en
het was nog maar de twee keer dat ik getuige was van een voordracht van de
volksschrijver. Reve zou Reve niet zijn wanneer hij van de viering van het vijftienjarig
burgemeesterschap geen Grote Gerard Reve Show zou maken. In plaats van het
geplande half uur las hij ruim het dubbele voor uit Het boek van violet en dood. Wat
mij betreft had hij nog wel wat langer mogen doorgaan, maar ik geloof niet dat alle
aanwezigen er zo over dachten.
Na afloop dronk ik een borrel met een redelijk bekende maar tevens onderschatte
publicist. Ik vroeg me hardop af of de volksschrijver met zijn blasfemische provocaties
een act opvoerde of dat hij echt dacht dat de christelijke God zich over hem zou
kunnen ontfermen. De publicist meende dat de houding van de schrijver authentiek
was, ik hield het op een door Reve gekoesterde pose.
Veel tijd om onze standpunten toe te lichten kregen we niet, want de auteur zelf
mengde zich in het gesprek. Ik kon het eerst niet zo goed volgen, maar al gauw bleek
hij het met de publicist over het interieur van het stadhuis te hebben. Waarop Reve
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mij vroeg of ik wist uit welke periode het interieur stamde. Ik wist het niet zo goed,
en ik vond dat het eigenlijk een zaak van weinig belang was. Alle dingen zijn toch
gedoemd te vergaan, net als alle mensen. Op een dag word je geboren, je leeft en op
een dag ga je weer dood. 't Is allemaal nergens goed voor. Dus waarom zou je je dan
ergens druk over maken?
Ik zei dat het er niets toe deed.
Giel van Strien
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Ter introductie: Ivan Štrpka
Ter gelegenheid van Poetry International 1997 stelt Passionate u een relatief
onbekende Slowaakse dichter voor. Tijdens de 28-ste aflevering van Nederlands
grootste poëziefestival zal Ivan Štrpka voordragen uit eigen werk. De gedichten die
van hem in dit nummer zijn opgenomen zijn vertaald door Jana Beranová. Zij is ook
verantwoordelijk voor de introductie die hieronder volgt.
Ivan Štrpka (1944) heeft Slowakistiek en Hispanologie gestudeerd aan de
Comeniusuniversiteit in zijn woonplaats Bratislava. Hij was redacteur bij een
uitgeverij, televisiedramaturg en redacteur van literaire tijdschriften. In de jaren zestig
richtte hij, samen met de dichters Ivan Laučík en Peter Repka, de literaire groep
‘Eenzame Lopers’ op, die drie decennia lang op gespannen voet stond met het
heersende regime.
in november 1989 steunden deze drie dichters - Repka bood vanuit Duitsland,
waarnaar hij verhuisd was, ideële en materiële hulp - de democratische
burgerbeweging voor vrijheid. De ‘Eenzame lopers’ waren ook mede-oprichters van
het ‘Verbond van Schrijvers’ dat zich afsplitste van de officieel onder het
communisme opererende schrijversbond.
Behalve negen dichtbundels en liedteksten voor zanger/componist Ursiny heeft
Štrpka essays geschreven, die hij in 1995 bijeenbracht onder de titel Kŕč roztvorenej
dlane a iné eseje (De kramp van een geopende hand en andere essays). Ook vertaalde
hij poëzie van Borges en Pessoa, en Intermezzi van Cervantes. In 1995 kreeg hij de
literaire prijs van het ‘Verbond van Schrijvers’. Vanaf 1 april jl. heeft hij voor een
jaar een stipendium in Lissabon.
Voor Štrpka is het leven een eeuwig gevecht met de materie. Dit gevecht heeft hij
al in 1989 verbeeld in zijn bundel Všetko je v škrupine (Alles zit in de dop): ‘Alles
zit in de dop - zegt het kind. Laten we het dit keer beschouwen als een feit.
We gaan uit van het ei. We gaan uit van een metafoor. Het voortdurende conflict
met de dop is de stuwkracht van onze weg. Ik zie de weg voor me. Die hele krakende
gang in proza van het verbinden en het ontbinden in flarden. Het drukke gedwarrel
van stuifzand.
Ik zie wakkere stammen van Dopwachters in zengende zandvlaktes en fluitende
bergpassen. Hun puntige ellebogen, hun scherpe oogleden, hun smalle oogwit dat
zich de weg baant door de strakke stilte van de duisternis. Hun latente verwantschap
met Spelers van het steeds meer verbreide spel dat zich eindeloos vertraagt.
Het conflict over verbeelding omvat het conflict over de dop. Het conflict met de
dop. In de dop.’
De hier gepubliceerde gedichten komen uit de bundel Rovinsko, juhozápad. Smrt'
matky (Vlakland, zuidwest. Moeders dood) uit 1995.
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Vlakland, zuidwest. Slapers in de spiegel
De staande spiegel in de slaapkamer met houten blinden
ging onder. Diepe duisternis. Ik zie ze nog
voor me, rustig ademend in hun slaap:
de jonge vrouw, de jonge man
en achteraan mijn twee kleine, opgeruimde
zusjes. Alleen ik schuil. In een onafgebroken
verstoppertje. Ik kijk nog altijd
als in de spiegel. Vol dof water
waarin onze naakte geboorte waakt.

Rovinsko, juhozápad. Spáči v zrkadle
Stojaté velké zrkadlo v spálni s drevenými roletami
zašlo. Hlboká nočná tma. Vidím ich
stále, pokojne dýchajúcich v spánku:
mladá žena, mladý muž
a kdesi vzadu moje dve malé, usmievavé
sestry. Len ja som skrytý. V neprerušovanej
hre na skrývačku. Ešte vidím
ako v zrkadle. Plnom matnej vody,
v ktorej bdie náš holý zrod.
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Vlakland, zuidwest. Helderheid van zicht
Spiegeling van water: heldere golvingen
flikkeren telkens helderder op muren.
Vloeien in mijn ogen. Verder. Als een verblindend,
intens oerbeeld van het tegendeel
van intense blindheid. Geen zicht, maar
steeds dichtere pluriformiteit, alles
omvattende blinde energie van het licht.
Een hele dag, een hele onuitputtelijke
wereld zonder schaduw ligt nu voor me.

Rovinsko, juhozápad. Jasnost

videnia

Odlesky vody: jasné vlnovky
kmitajú v čoraz jasnejších trilkoch po stenách.
Tečú mi do očí. Ďalej. A je to oslepujúci,
najintenzívnejší praobraz opaku
najintenzívnejšej slepoty. Nie videnie, ale
hustnúca mnohotvárna, všetko
zahŕňajúca slepá energia svetla.
Celý deň, celý nevyčerpatelný
svet bez tieňa je práve predo mnou.
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Vlakland, zuidwest. Steen
lets dat je voelt, maar
niet kunt aflezen, zelfs
niet in de diepste schemer.
Lange naam voor
een korte dood.
Ongehouwen steen, die
je niet kunt tillen.
Niet kunt verzetten
door de grens van het moment
in je eigen zwijgen.

Rovinsko, juhozápad. Kameň
Čosi, čo cítiš, ale
nevieš prečítat ani
v najhlbšom súmraku.
Dlhé meno pre
krátku smrt .
Neotesaný kameň, ktorý
nedokážeš zodvihnút .
Preniest hranicou okamihu
do vlastnej mĺkvoty.

Ivan Štrpka
vertaald door Jana Beranová
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De troonrede
nixmix / speedzone
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Met Oscar ben ik hier en Oscar is mijn Redder. En dat bedoel ik niet alleen als flauw
geintje. Waar de rest van de wereld apathisch toe bleef kijken, was hij degene die
me die nacht met van die hele echte doodsverachting (je vraagt je af waar zijn slag
mensen het vandaan haalt) uit dat wrakken en vlammende blik bevrijdde.
En behalve met mijn Redder ben ik hier met Kim, Heilige der Heiligen, ontbrekende
punt van de driehoek. Heupwiegend en geiler dan de ranzigste boter glijdt ze juist
glanslachend en omgeven door hele vrachten aureooltjes door de klapdeuren. Bekken
vallen op haken, erecties beginnen te kloppen en te bonken. Ik slijt mijn leven op
kruishoogte dus dat soort dingen kan ik perfect bijhouden.
Kim dus, Heilige der Heiligen, ontbrekende punt van de driehoek. Kortom, ik
bedoelde te zeggen dat Oscar en Kim en ik een driehoeksverhouding hebben. Dat is
leuk en dat is prettig en iedereen is er blij mee, zo lijkt het. Wat er waarschijnlijk
alles mee te maken heeft dat de liefde tussen Kim en mij puur in de geest is... en de
liefde tussen Oscar en mij puur in zijn geest. Al zou ik meer willen, het zou niet
kunnen. Dood vlees, daar vanonder. Ruggegraat aan gort. Wat niet wegneemt dat ik
nog altijd geen ene fuck van die hele Oscar begrijp. Mijn hormonen en mijn hersenen
werken nog wel en, echt hoor, ik zou het niet pikken als mijn vriendin met een
kreupele (die ik nog eigenhandig het leven gered heb ook!) zou liggen te vunzen.
Maar Oscar is een wereldverbeteraar en een Nieuwe Tijdsdenker en dan kan je
dat soort dingen verwachten. Denk ik.
Let's roll. Terwijl onze Nieuwe Tijdsdenker de jassen bij de garderobe afgeeft en
Kim met een bevriende nicht staat te lullen, wiel ik wat rondjes door de hal. Vaart
op de rechte stukken, met piepende banden door de bochten. Dan sta ik stil en kijk
naar het plafond. Daarachter klinkt zwaar gebonk.
Ik word aangesproken door een blond en benig meisje met lichtblauwe ogen en
pupillen als stopborden. Ze zegt dat ze me ergens van kent. Ze zegt dat ze van vroeger
kent. ‘Jij bent toch een dealer?’
‘Was,’ zeg ik, ‘was. Ik leid mensen niet langer het graf in.’
‘Echt niet?’ Ze kijkt geschokt.
‘Nee.’ Dan zucht ik en haal diep adem (2×). ‘ik ben bekeerd, zie je. Tenminste,
er zit me iemand op de hielen die me graag wíl bekeren. Ik moet met drugs om leren
gaan, zegt hij, ik moet drugs leren gebruiken in plaats van te misbruiken.’
‘Hè?’ Haar gezichtsuitdrukking is geen spat veranderd.
‘Ja, ik begrijp het ook niet helemaal. Ik geloof dat hij niet graag heeft dat ik me
wekelijks besnuif. Hij denkt dat ik daardoor in deze kar terecht ben gekomen.’
‘Nou ja!’ zegt het meisje. Ze haalt haar neus op en zucht: ‘Ik hou niet van moeilijk
gedoe, weet je. Ik hou ervan om veel drugs te gebruiken als ik uitga.’
‘Ja,’ zeg ik, ‘ik ook.’ Maar dan komt Oscar erbij staan en begin ik snel een gesprek
over de heilzame werking van ecstasy. Niet alleen tijdens het uitgaan, maar ook de
nawerking, de invloed die het heeft op je dagelijks leven, op je hele persoonlijkheid
zelfs. De positieve energie die je veel meer ervaart en uitstraalt en alles. ‘Kijk naar
mij!’ roep ik zelfs. ‘Nee, voor mij geen speed meer. Van speed raak je je hersenen
en je benen kwijt. Het is duivels.’
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Oscar knikt goedkeurend en het meisje lacht meesmuilend. Dan zegt ze op een
janktoon dat er toch-geen-goeie-ecstasy-meer-bestaat, nee, de ecstasy van vroeger
is verleden tijd (volgens mij is het wicht, net als ik, achttien jaar, hooguit), en
bovendien vindt ze speed gewoon veel lekkerder, van pillen gaat ze altijd zo raar
doen; ze krijgt last van obsessies en zo, bijvoorbeeld dat ze constant aan iedereen
loopt te vragen hoe laat het is en telkens haar tasje checkt om te zien of ze alles nog
wel bij zich heeft. Dat soort dingen. Erg vervelend.
Ik zeg dat ik zoiets ook heb, alleen dan bij speed. Ik ga om de vijf minuten bier
halen en nog opdrinken ook.
Na mij aan de rand van de dansvloer geparkeerd te hebben, is mijn escort in de muziek
geklommen. Eerst bleven ze wat rond mijn kneuzenkar staan dralen, maar met een
genereus-gehandicapt gebaar - als jullie maar plezier hebben! - stuurde ik ze de
dansvloer op. Nu laat ik mijn blik heerlijk de vrije loop. Kim, waar ben je? Ja daar!
En ze kijkt naar me en die lamme lui van een Oscar lacht naar me en tezamen zenden
me zo'n laf luchtpostkusje toe. Godogod, wat een empathie, wat zijn we weer allejezus
líef voor elkaar. Net tien minuten een pil in hun waffel en ze beginnen al klef te
worden. Het wordt verdomme met de week erger. Bij mij duurt het doorgaans wel
een decennium of wat langer voor zo'n pil doorkomt - áls hij al doorkomt. En
natuurlijk heeft mijn Redder daar weer zo'n miezerige New Age-verklaring voor.
Dat komt namelijk doordat ik in het verleden ‘blokkades heb opgebouwd’ en daar
moet de ecstasy nu eerst ‘doorheen breken’ en pas dan kan ‘het goede in me naar
voren treden’... Maar blokkades of niet, feit is dat Kim ook nu al verreweg het mooiste
en geilste en meest verheven wezen van die hele dansvloer is. Zoals ze daar nonchalant
op haar voetballen staat te wiegen, soepel haar machtige heupen losdraait. Indansen
noemt ze dat altijd, opwarmen. Je lichaam, je hele wezen in een goeie stemming
manoevreren. Dat soort dingen zegt ze. Bij andere mokkels zou ik er gillend gek van
worden, maar bij Kim vind ik het om een of andere reden wel lekker klinken. Sterker
nog, uit haar mond zijn het goddelijke klanken.
Ze zwaait naar me.
In gedachten neuk ik haar.
Dat doe ik wel vaker.
Soms ook droom ik over haar.
En ik was weer heel en ik kon ook weer lopen. We waren in mijn jongenskamer en
Kim lag in mijn jongensbed. Ze was naakt en blond en mooi, en ik danste voor haar.
In haar totaal doorgehousede pillenkop stak een lollie. Als een engelachtige duivelin,
zo zag ze eruit, en ik geilde verschrikkelijk op d'r, echt, ik knalde bijna uit elkaar
van hitsigheid. Toch bleef ik cool en danste rustig door, alsof het me allemaal niet
veel deed. Ik weet niet, ik denk dat mijn Redder zoiets een paringsdans zou noemen,
voorspel. Ik ontsteeg mezelf en zweefde, stroomde, vloeide uit over de kamer op de
klanken van een of ander ultravaag zweefnummer. (In mijn droom moet ik een paar
gram pure ecstasy in mijn mik hebben gehad, anders kan ik het allemaal ook niet
verklaren.) En Kim keek naar me en lachte, en lachte, en bij iedere lach van haar
werd ik weer een beetje meer god. Ik draaide met mijn heupen en zwaaide met mijn
armen en danste met mijn zintuigen. Alsof mijn lichaam radarbestuurd was gleed
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het mee op de klanken van de muziek. En ik weet nog dat ik dacht (dat ik dat in mijn
droom dacht): Nu voel ik me een compleet, een paradijselijk, ja, zelfs een hemels
mens. Voor het eerst in mijn leven dacht ik heel te zijn. Ik voelde me als de Nieuwe
Mens waar Oscar me zo vaak over vertelde. (Ja, echt, ik, de Nieuwe Mens!) En die
Nieuwe Mens danste nu door de kamer van zijn jeugd, positief geladen, duizelend
van geluk. En Kim verhief zich van het bed, naakt, wankel, betoverend, en begon
ook te dansen, en ik - de Nieuwe Mens - volgde haar. We dansten het raam uit, de
nacht in, de hemel tegemoet.
Mij is de muziek hier echt veel te mellow. Iedere week weer die laffe liedjeshouse.
Sluipdisco... negerherrie. Wat mij betreft kan het wel wat pittiger en vinniger en, dat
vooral, sneller. Bergaf op een beijsde zwarte piste... Maar dit is een keurige tent en
dus wordt er keurig gedraaid. Uit je dak gaan is één ding, maar die daken moeten
wel weer in een handomdraai zijn vast te schroeven. Maandag weer op kantoor...
Maar Oscar en Kim vinden het prachtig. Per toerbeurt komen ze heupwiegend en
glimlachend over de hele breedte naar me toe om te vragen hoe het gaat. ‘Goed,’
antwoord ik dan, want ik ben inmiddels al wel zover dat ik een sterke voorliefde
voor de waarheid heb ontwikkeld. Nu is het Kim die voor me opduikt en dus doe ik
er een schepje bovenop: ‘Het is weer helemaal te gek, Kim. Verlaat Oscar en genees
mij en samen worden we gelukkig.’ Ik zeg het lachend, maar ik weet dat zij weet dat
ik het meen.
Ze gaat op de rand van mijn kneuzenkar zitten en zegt: ‘Ja,’ alleen maar, ‘ja,’ en
even denk ik dat ze er zuchtend aan toevoegt: ‘Als dat toch eens zou kunnen...’
Ik aai over haar rug en zij streelt me door mijn haar en geeft me kusjes op mijn
voorhoofd. Als echte ecstasyprinsjes zitten we te plukken en te vozen. Tot voor het
ongeluk walgde ik ervan, al dat gehang en gelebber en gestreel, en eerlijk gezegd
doe ik dat nog steeds, maar voor Kim maak ik graag een uitzondering... voor Kim
maak ik graag een heleboel uitzonderingen. Voor Kim verander ik mijn
persoonlijkheid als dat zo uitkomt. Voor Kim ga ik zelfs zover dat ik zonder mankeren
voorwend een vriendschap met een of andere totale asshole op te willen bouwen.
Ik houd het niet meer, nee, echt niet, wil het wel houden, maar het lukt niet, van geen
kanten. In mijn lichaam bruist en borrelt het en is het één en al extase. Aangekoekte
resten worden met een hogedrukspuit verwijderd, vergeten gevoelens dienen zich
aan, een siddering trekt langs mijn gemangelde ruggegraat omhoog. Met mijn handen
klauw ik naar de hemel en ik stijg, en stijg, almaar verder stijg ik. Ik zweef door de
ijlte, en ontmoet God, en Jezus, en ook Kim is er nu. Ze gloeit en ze schittert als ze
door de ozon breekt en naast me opduikt en haar vleugels om me heen slaat. We
lachen en we zoenen en we dansen en we strelen en meer hebben we niet nodig, dit
is genoeg, meer dan genoeg: haar lach mijn brandstof en andersom. Ze buigt zich
voorover en steekt haar lichtgevende hoofd in de mijne. En zo staan we, de hoofden
ineen, de gedachten overvloeiend, de energie bruisend, borrelend, en dan ontbinden
we weer, celdeling, en dalen af, en weer terug op aarde grijpt Kim mijn kneuzenkar
en stuurt me met een zwaai de dansvloer op.
‘Yiephiew!’ gil ik. ‘Let's rollstoell!’ En dan zing ik: ‘Rollercoaster
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Chevrolet. I wanna make you go. ‘Cos I'm praying, everyday. It's breaking my neck.
For you to drive with me, I would crawl to thee. I'm gonna get you and you're gonna
be mine.’
Maar Kim hoort me niet. Ze is veel te druk met gillen en schreeuwen en mijn
kneuzenkar van de ene kant van de dansvloer naar de andere te zwieren. Er worden
hagen gevormd, cirkels gemaakt, en mensen joelen en mensen juichen en mensen
moedigen ons aan. De dansvloer één grote gummibal. En ik denk: Nu, ja nu! En dus
balanceer ik op mijn achterwielen en gooi mijn hoofd met een klap in mijn nek en
gil naar het plafond terwijl ik er een zinderende wheelie uitknal. Zwierend, zoevend,
slalommend ga ik over de dansvloer; pirouetjes makend, dubbele flik-flaks, ratslagen...
alles! En Kim juicht en Kim schreeuwt en Kim klapt in haar handen en ik kan er
geen genoeg van krijgen, echt niet, en doe nog een kunstje, en nog een, en van boven
dwarrelt al die tijd al confetti naar beneden, maar het is net sneeuw, echte sneeuw,
en dus sneeuwt het confetti, en ondertussen wordt er rook de zaal ingeblazen, en de
lichtshow knippert en knettert en is absoluut overweldigend; en als bij toverslag is
de sfeer ook net zo kalm, net zo sereen als bij een echte sneeuwbui, dikke,
overvloedige vlokken dwarrelen neer, en het kraakt onder mijn banden, en door de
natuur wiel ik nu, door de vrije natuur, heupwiegend in mijn kneuzenkar, op muziek
die inmiddels ambient geworden is, ijle klanken, krakende takjes, het zachte zoeven
van mijn banden, woesj, en op wolle wolken zweef ik terug naar de dansvloer, terug
naar mijn Alles, terug naar Kim, en ook Oscar komt erbij staan, en ik vervloek hem
niet eens, sterker nog, ik bewonder hem, ik bewonder Kim, ja, we bewonderen elkáár,
en we aaien en we likken en we strelen, en een meisje tikt Oscar op de schouder en
vraagt hem naar de tijd en als hij schokschoudert van weenie, draait ze zich om en
begint in haar handtas te spitten, en Kim en Oscar en ik steken onze hoofden bijeen
en beginnen te kussen, en te kussen, en te kussen, onze tongen verstrengelen zich,
en gedrieën vervloeien we, onze tongen in de as, kronkelend, sidderend, friemelend
- flap! flap! - op zoek naar de hemel, het goddelijke, en zo staan we, of tenminste
staan zij en zit ik, lam, lendeloos, in het hart, en als we ons ontbinden is het gestopt
met sneeuwen en staan mijn Redder en mijn Alles en al die Anderen tot hun enkels
in de feestvreugde en wij zijn mikpunt, middelpunt, spil, en overal wordt er gelachen
en gefeest en gedanst, en dan voel ik hoe ik opstijg, hoe ik letterlijk opstijg, of nee,
hoe ik word opgetild, ja, Oscar en Kim lichten me uit mijn Troon en zetten me op
zo'n danstafel, zo'n klein podium midden op de dansvloer, en daar zit ik, mijn
vodderige ledematen als lappen onder me gevouwen, en ik heb mijn ogen gesloten
en ik wieg met mijn bovenlichaam en ik hoor de uitroepen van wilde extase rondom
me en aan mijn wangen voel ik dat ze nat zijn, en ik weet dat het tranen zijn, maar
ik weet niet van wie, van mezelf?, van Oscar?, van Kim?, van ons alledrie?, en veel
doet het er niet toe, maar ik houd het op het laatste want dat vind ik het mooiste, en
als ik mijn ogen opsla zie ik Kim voor me staan en ze lacht nog steeds, maar haar
ogen zijn rood, en nat, en lief, en daarom wenk ik haar en kus ik haar en kus ik haar
nog eens en blijf ik haar kussen en kussen en ik stop niet meer met kussen, no way,
want ik weet: Dit is Atlantis, Aquarius, god, hoe noemt Oscar dat ook alweer?
Harmen Lustig
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Noordereiland
Helemaal verschrikkelijk is het natuurlijk wanneer straks blijkt dat er nog zes miljoen
joden in de Zwitserse bankkluizen zitten.
Het leven bevalt me prima. Ik zou elke dag wel willen leven.
Wie zich in de liefde verliest, mag hopen dat de geliefde een eerlijke vinder is.
Eenzaamheid is de ergste vorm van ongewenste intimiteit.
Vrouwen met veel schaamhaar zijn altijd goedgemutst.
De waarheid is de samenhang die je op een dag ontdekt in alle leugens.
Een erectie is pure woede. Je lul springt uit z'n vel.
De westerse filosofie is één grote doorzichtige poging om meisjes te versieren.
Als je veel wodka drinkt krijg je Rusland.
De literatuur in Rotterdam bloeit. Tegenwoordig telt de stad meer schrijvers en
dichters dan intellectuelen.
Kees Versteeg
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door middel van TV 'n nieuw soort mens creëren.
door middel van TV 'n nieuw soort mens creëren.
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door middel van TV 'n nieuw soort mens creëren.
THAT's LIFE.
...door middel van TV 'n nieuw soort mens creëren.
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Bob den Uyl: vijf jaar na dato
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Het is vijf jaar geleden dat de Rotterdamse auteur Bob den Uyl overleed. Slechts 61
jaar oud stierf hij in het voorjaar van 1992, het rampjaar van de Rotterdamse letteren
waarin ook de dichter C.B. Vaandrager dood ging. Rien Vroegindeweij herdenkt
Bob den Uyl met onderstaand eerbetoon.
Wij zijn nu, zei de gids
op 't hoogste punt gekomen.
Wie hoger wil dan hier
zal verder moeten dromen.

Dit kwatrijn schreef Bob den Uyl in mijn exemplaar van zijn verhalenbundel De
ontwikkeling van een woede, verschenen in 1972. Ik zou mij nu zo graag herinneren
hoe en bij welke gelegenheid dit boek in mijn bezit kwam. Heb ik het van de auteur
gekregen, zoals ik van al zijn daarna verschenen boeken een exemplaar met opdracht
van hem kreeg, of heb ik het gewoon gekocht? Was er een signeersessie in een of
andere boekhandel? Een feestje? Ik weet het niet meer. Het moet in ieder geval in
het jaar van verschijnen zijn geweest, dus in 1972.
Wat ik nog wel weet is dat het boek een zekere jaloezie in mij opwekte. Niet de
jaloezie die afgunstig maakt, maar een gezond soort jaloezie, die stimuleert tot gelijke
of zelfs hogere prestaties. Of dat lukt kan hier buiten beschouwing worden gelaten.
Maar wat dat betreft had ik mij met Bob den Uyl geen beter voorbeeld kunnen stellen
en het met hem persoonlijk ook niet beter kunnen treffen, want hij was een collega
die je, zonder voorbehoud en zonder zich daarop te laten voorstaan, niet alleen
stimuleerde maar ook daadwerkelijk hielp.
Toen ik in het begin van de jaren tachtig mijn verhalenbundel De stier van Spangen
klaar had, heeft hij het script doorgelezen en enkele kritische en dus zinnige
kanttekeningen gemaakt, wat de tekst uiteraard ten goede kwam.
Overigens vatte hij niet alleen zijn eigen werk, maar ook het zogenaamde ‘kleinere
werk’, het werk om den brode, serieus op. In 1974 stuurde ik het manuscript van
twee lange gedichten ter beoordeling naar de sectie letteren. Ik wist dat Bob een van
de gehonoreerde lezers was en om die reden had ik het ingezonden onder het
pseudoniem K. Kuttschreuter (dat misschien als ‘koetschroiter’ uitgesproken moet
worden), een naam die ik in het telefoonboek van Rotterdam was tegengekomen.
Het script werd inderdaad door Bob beoordeeld. Het leesrapport van 29 oktober
1974 getuigt van een grondige en serieuze bestudering, zijn kritiek was terecht. Maar
er was iets eigenaardig met die brief aan de hand. Van de eerste zin was een deel
met type-ex doorgehaald, echter zodanig dat je op de achterkant van de brief kon
lezen wat er had gestaan. Er stond: ‘Geachte heer Kuttschreuter, Met belangstelling
hebben wij niet alleen uw naam maar ook de gedichten gelezen.’ De zinsnede over
de naam was door het secretariaat van de letteren doorgehaald.
Klein incident, kleinburgerlijke censuur, kleine anekdote. Zelf hield hij niet van
anekdotes. In het verhaal ‘Leerzame mededelingen’ schrijft hij op de balorige vraag
of iemand misschien een anekdote wil vertellen:
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‘Maar geef dan wel een duidelijk teken wanneer de anekdote is afgelopen. Ik luister
nooit naar anekdotes.’ Misschien mogen we ze niet zo noemen, maar in feite staat
zijn werk vol met dit soort anekdotes, in de betekenis van amusant kort verhaal,
geestig en met ogenschijnlijke weerzin verteld.
Hij creëerde ze zelf: ik herinner aan een bezoek aan de Documenta in Kassel. Ik
was daar met Hans Verweij, in 1982; Bob was geloof ik voor de VPRO op reis in
Duitsland en kwam ook naar Kassel. Nu is Kassel niet de meeste gezellige plaats op
aarde, maar in de binnenstad waren toch redelijke aardige cafés, waar het druk was
vanwege de Documenta en waar je ook kon eten. Maar er moest per se in de
stationrestauratie van het Kasseler Hauptbahnhof gegeten worden. We zaten er met
z'n drieën, in een grote zaal met allemaal gedekte tafels en een ober die liever naar
huis wilde. Als je al niet treurig was, dan werd je het daar wel.
In 1970 was ik van Amsterdam naar Rotterdam verhuisd, waar ik in het begin van
de jaren zestig al een paar jaar had gewoond. Uit die eerste periode kende ik Leyn
Leijnse en via hem leerde ik nu Bob den Uyl kennen; ze zaten geloof ik allebei in
de sectie letteren van de RKS of misschien heette dat toen nog het Propo - secretariaat
voor proza en poëzie. Ik heb dat nooit zo bij gehouden. Maar er was een officieel
bureau voor literaire zaken met een secretaris aan het hoofd en wie op dat gebied
iets wilde bereiken of een stipendium wilde hebben, diende zich daar te vervoegen.
Ik stuurde een aantal gedichten in die ik in de loop der jaren had geschreven. Want
hoewel ik in Rotterdam op de Academie van Beeldende Kunsten had gezeten, schreef
ik meer dan ik schilderde. Om een lang verhaal kort te houden, er kwam een
dichtbundel in de Sondereeks, al gauw gevolgd door een dichtbundel bij De Bezige
Bij. Met twee bundels op mijn naam kon ik mij in het gezelschap van twee toen al
bekende schrijvers, allebei winnaar van de Anna Blamanprijs bovendien, op mijn
gemak voelen.
Ik ontmoette hen vaak in de oude kunstenaarssoos in de Boomgaardhof. Ik denk
niet dat Bob lid was, maar ik heb hem er toch vaak gezien en gesproken, meestal in
het gezelschap van Hans en Anna Verweij en Mathieu Ficheroux. Dat waren oude
vrienden die elkaar al heel lang kenden en daar ook steeds verheugd over bleven,
want elke ontmoeting werd beklonken alsof het de eerste en tegelijk de laatste was.
Gezellige tijden waren dat.
De jaren zeventig zouden we met het gevoel voor understatement, waarin Bob
den Uyl een meester was, het decennium van Den Uyl kunnen noemen. In 1975
publiceerde hij zijn bundel Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam, die
algemeen als een hoogtepunt in zijn oeuvre wordt beschouwd. Deze bundel werd in
de inmiddels opgerichte poëziewinkel W. Pieterse in poëzie ten doop gehouden. In
1978 verscheen Vreemde verschijnselen en op de valreep van zeventig, in 1980, De
bloedende trein. Een constante stroom verhalen kwam uit de schrijfmachine van de
man die schreef dat hij al ziek werd als hij aan schrijven dacht. Zijn grootste
understatement sloeg op hemzelf.
Een groot gedeelte van de jaren zeventig was zijn naamgenoot en ik meen ook ver
familielid, J. den Uyl, minister-president van Nederland. Zijn sociale en socialistische
bevlogenheid had een keerzijde die pas in
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de jaren tachtig werd belicht. ‘De jaren zeventig, dat kortstondige intermezzo van
beschaving, die gouden dolfijn in de bruine pap der tijden, werd in record-tempo
afgeschreven als het duur betaalde doetje onder de decennia, een zwaar gesubsidieerde
zwelgpartij in vaten vol Niets,’ schrijft De Groene Amsterdammer-journalist René
Zwaap in zijn essay De verloren tijd, dat verscheen ter gelegenheid van de expositie
Re-make re-model, over kunst in de jaren zeventig, die in februari in de Villa van
het CBK in Rotterdam was te zien.
Alles kon, het geld kon niet op. Van een uitkering van de Sociale Dienst kon je
gemakkelijk rond komen. Als meneer Buitenhuis van ons stamcafé Vlietzicht in
Kralingen met een ‘jong Nederland, het is de hoogste tijd’ de sluitingstijd had
aangekondigd, bestelden we vaak nog een taxi om het feest in de soos voort te zetten.
Als je een poëziewinkel wilde oprichten, geen probleem, de echtgenote van de
minister-president kwam hem zelf openen. Een internationaal poëziefestival? Pas de
problème, de dichters werden uit alle uithoeken van de wereld op Rotterdam Airport,
dat toen nog gewoon Zestienhoven heette, ingevlogen en naar De Doelen gebracht.
In 1973 mocht ik, op voorspraak van Bob den Uyl, het festival openen.
Het waren inderdaad dorstige en dronken jaren. Mijn God, laten we het daar eens
met de boekenweek nog vers in het geheugen over hebben. Als we ons er nog iets
van kunnen herinneren. Want drank maakt meer kapot dan je kan onthouden en voor
herinneringen ben je in Rotterdam meer dan ergens anders afhankelijk van je
geheugen. De meeste uiterlijkheden, de stoffelijke dingen, zoals gebouwen, huizen,
cafés, ja zelfs hele straten en pleinen, die het geheugen een steuntje kunnen geven
om herinneringen op te roepen, zijn verdwenen, afgebroken, verkaveld.
De echte Rotterdammers hadden de stad nog meegemaakt als een kale vlakte; in
de jaren zestig stond er al aardig wat overeind en werd er zelfs een metro gegraven.
In zeventig zag de stad er weer heel anders uit. Zo bleek het bureau voor literaire
zaken in een container in een hertenkamp nabij de Doelen te zijn gehuisvest. Daar
werd onder toeziend oog van een tiental reeën, geiten en bokken over subsidies en
reputaties beslist.
Mijn vrienden spraken over een verleden dat alleen in hun hoofd bestond. En dan
hadden ze het niet over Rotterdam van voor de oorlog; daar was geen beginnen aan.
Ze vertelden over de markt op het Noordplein, over hun spannende avonturen in de
Maasdambar aan de Goudserijweg. Ze beschreven een armoedig maar o zo boeiend
leven in een stad die nog in aanbouw was. En omdat de werkelijkheid in ieders hoofd
een andere vorm aanneemt, kreeg ik steeds andere, steeds boeiender en kleurrijker
verhalen over hetzelfde onderwerp te horen.
In Rotterdam maak je sneller een bejaarde indruk dan ergens anders, omdat je
alles moet uitleggen wanneer je het over vroeger hebt. Weinig is nog aanwijsbaar.
Bij een andere gelegenheid heb ik de stelling geponeerd dat er om die reden in het
moderne, naoorlogse Rotterdam nauwelijks of geen romans worden geschreven,
waarin de stad als decor fungeert. Tegen de tijd dat je die roman af hebt is het decor
al weer afgebroken en daarmee wordt het verhaal op slag geschiedenis en verliest
het zijn vitaliteit.
In zeventig was het al moeilijk je voor te stellen hoe die stad er in
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zestig uitzag. Tot op de dag van vandaag verandert die stad van aanzien. Het recente
verleden van Rotterdam, wat ook ons verleden is, valt nog het best te reconstrueren
met in achtneming van een wet, die Bob den Uyl in het titelverhaal van De
ontwikkeling van een woede heeft beschreven.
‘Alles bijeen word je wel gedwongen, je af te vragen wat voor vreemd spel er om
je heen plaatsvindt zonder dat je in kan grijpen. Je kan nu wel “vol verwondering”
of “met de ogen van een pasgeboren kind” om je heen blijven kijken, maar op een
zeker ogenblik in je leven wil je toch wel eens weten wat er aan de hand is. En óf er
wel iets aan de hand is. En bij dat streven is de wet van het toeval, die ik met enige
overdrijving en zelfgenoegzaamheid de Wet van Den Uyl zou willen noemen, een
grote steun. Een gedegen formulering van deze wet zou ik aan anderen willen
overlaten (misschien is er zelfs een wiskundige formule voor te vinden), maar in zijn
essentie komt de wet erop neer dat je niet vindt wat je zoekt, maar alleen dat wat je
niet zoekt.’
Ik geloof dat in deze wet tevens het schrijversschap van Bob den Uyl besloten
ligt. In een lange reeks verhalen, in verschillende prachtbundels gepubliceerd, lezen
we over een permanente tocht door het vreemde spel dat om hem heen plaatsvond,
waar hij noodgedwongen aan deelnam, op reis naar plaatsen waar hij nooit aankwam
of als dat wel het geval was niet vond wat hij zocht, maar volgens zijn eigen wet
vond wat hij niet zocht. Soms waren we getuige van een vondst, en verbaasden ons
erover hoe die in een verhaal werd beschreven.
De toon van zijn proza is onveranderlijk geestig, de ondertoon is onveranderlijk
droefgeestig. Vreugde en neerslachtigheid, lucide momenten van inzicht én
desoriëntatie wisselen elkaar af. Hij werd geroemd en geprezen, hoewel niet met de
grootste eer die een schrijver in Nederland te beurt kan vallen. Ik heb het tenminste
altijd een raadsel gevonden dat Bob den Uyl, op grond van zijn werk, zijn proza, zijn
kwaliteit, nooit de P.C. Hooftprijs is toegekend. Die is wel voor minder de deur
uitgegaan.
Rotterdam komt in zijn verhalen nauwelijks voor, althans niet als stad, niet als
decor. ‘Als je in Rotterdam niet regelmatig getuigt van je uitzinnige vreugde voor
de Hef, het Witte Huis of welk voorwerp dan ook, krijg je al gauw de naam arrogant
te zijn. De Hef en de rest zal me een zorg zijn, en toch ben ik niet arrogant, althans
niet hinderlijk,’ schreef hij in het gemeenteblad Rotterdams Tij. Niettemin is zijn
naam onverbrekelijk met Rotterdam verbonden en het wordt tijd dat Rotterdam de
Bob den Uyl-prijs in het leven roept. Rotterdam kent slechts één literaire prijs,
genoemd naar Anna Blaman. Maar die is alleen voor auteurs die in het
Rijnmondgebied wonen en werken. De Bob den Uyl-prijs zou dus een landelijke
prijs moeten zijn voor schrijvers die uitblinken in het korte of langere verhaal. Dat
zou zijn naam in ere houden.
Een roman heeft hij nooit geschreven, het korte of langere verhaal was om zo te
zeggen zijn afstand. Maar hij schreef niet alleen proza. Ik herinner aan zijn boeiende
studie met waarschijnlijk de langste titel die er ooit in Nederland aan een boek is
gegeven: Hoe en waarom Edgar Allan Poe The Raven schreef en wat John F. Malta,
Gerard den Brabander en Bob den Uyl met de vertaling van het gedicht deden, dit
alles samengesteld, ingeleid en nabeschouwd door Bob den Uyl en uit-

Passionate. Jaargang 4

25
gegeven door Querido.
In de loop der jaren kwam er af en toe een gedicht uit zijn pen. Ik ben begonnen
met een gedicht van Bob en ik wil eindigen met een gedicht uit zijn Volledig
Dichtwerk 1960-1980 dat in het najaar van 1981 bij de helaas verdwenen uitgeverij
Bébert verscheen:

Verwachting
We zijn gegleden door de nachten
met wie dan ook we lachten
eigenlijk te veel zo leuk
was het nou ook weer niet we dachten
nooit aan ophouden terwijl
het koude bloedrood stond te wachten.

Rien Vroegindeweij
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Zes haiku's
In de kleine ven
voltrekt zich een drama: een
libel stort in zee
Schaduws keerzijde
de kleur die je breekt als 'n ei
Histor levend wit
In 'n regenplas ligt
een kapotte paraplu
als een dooie kraai
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'n Zwerver slaapt in de
goot: minnaar van lompen en
rotte bladeren
Een spin plooit haar web
als een sluier over het
gezicht van de herfst
Sneeuwdeken spreidt zich
als een lijkwade over
het gestorven land
Yorgos Dalman
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P.O.S.T.
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Open brief aan Giel van Strien
Rotterdam, 12 maart 1997
Beste Giel,
zelden lees ik een column die de moeite van het reageren waard is. In de meeste
gevallen zijn de voor- en nawoorden in een tijdschrift niet meer dan obligate
stijloefeningen die het geheel een kop en een staart moeten geven. Een column is
veelal de plek waar een schrijver zijn behoefte om te scoren tracht te bevredigen
door in te spelen op een gemeenschappelijk gevoel van verontwaardiging. Het is
doorgaans niet veel meer dan preken voor het beperkte en bekende publiek van de
eigen parochie, hoe kritisch de toon ook moge zijn of lijken.
Jij pakt het anders aan. Standpunten zijn jou dierbaarder dan sentimenten en het
laten zien van zaken als tijdgeest en werkelijkheid is jou niet genoeg. Jij spoort
wijselijk jouw mederedactieleden aan om op actuele vragen nieuwe antwoorden te
vinden en om zo min mogelijk angstig achterom te kijken. De tijd, en dan met name
de actualiteit, dient bekritiseerd te worden. Hulde!
Maar, zo vraag ik mij af, hoe ben jij op de gedachte gekomen dat een tijdschrift
met een negentiende-eeuws voorkomen aan het eind van de twintigste eeuw misplaatst
en achterhaald zou zijn? Moet ieder kunstwerk aan de tijdgeest beantwoorden?
Waarom denk jij dat de ‘hedendaagse mens’ geen boodschap heeft aan een blad dat
zichtbaar gebruikt maakt van vroegere verworvenheden?
Om het beest bij de naam te noemen, van Tortuca kan zeker het een en ander
gezegd worden, maar jouw standpunt dat het qua opzet, inhoud en vormgeving niet
van deze tijd zou zijn is aanmatigend, oppervlakkig en in de letterlijke zin des woords
modieus.
Als er iets achterhaald is, dan is dat wel de functie van de tijdgeest. Vroeger werd
deze door cultuurhistorici gehanteerd om achteraf aan een bepaalde periode een
eenheid scheppend idee te verlenen. Tegenwoordig lijkt de tijdgeest de rol van
trendsetter te vervullen. Voordat een kunstwerk de kans heeft gehad zichzelf te
bewijzen, wordt het al beoordeeld volgens de heersende artistieke moraal. Wat deze
tijd echter nodig heeft is ruimte. Ruimte voor veelzijdigheid en voor mensen die het
lef hebben om tegen de nivellerende invloed van de tijdgeest in te gaan in plaats van
deze gedwee te volgen.
Wat niet wegneemt dat het een goede zaak kan zijn wanneer een tijdschrift zich
tot doel stelt om de tijdgeest te ‘schetsen’. Een eerste vereiste is wel dat het een
onbevangen instelling heeft jegens alles wat tot die tijdgeest gerekend kan worden.
Door te stellen dat een bepaald kunstwerk niet aansluit bij de tijdgeest zeg je niets
over de kwaliteit van het werk. En op kwaliteit alleen dient een kunstwerk beoordeeld
te worden. Niet op grond van een: ik hoor er wel bij en jij hoort er niet bij. Doe je
dit wel dan verval je in kleingeestigheid en in een vorm van normatief denken op
gereformeerde grondslag die met gemak onder de noemer ‘hypercorrect’ valt te
plaatsen.
Zo ook stijgt de suggestie dat de oprichters van Tortuca niet meer dan ‘de drang
om een periodiek uit te brengen’ in huis hebben niet uit boven het niveau van
borrelpraat. Het riekt naar de bedenkelijke zelf-
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verzekerdheid van de arrivé jegens de nieuwkomer. Leg voor één keer het eerste
nummer van Tortuca naast het eerste nummer dat Passionate ooit op de markt bracht.
Duidelijk zal zijn dat de mensen van Tortuca een uitgesproken ideaal voor ogen
hebben. Inhoudelijk komt het misschien nog niet uit de verf, maar op de aanwezigheid
van een esthetisch ideaal valt weinig af te dingen. Tortuca's streven naar een welhaast
tijdloze schoonheid getuigt van meer eigenzinnigheid (en visie!) dan het plaatsen
van een paar strepen boven-, onder-, of achterlangs een gedicht.
Maar ik dwaal af. Jij presenteert jouw standpunt als hedendaags, maar je ziet over
het hoofd dat reeds vele malen eerder hetzelfde werd geroepen. Zo zag, om een
voorbeeld te noemen, ook de generatie der modernisten het verleden als een station
dat gepasseerd diende te worden. Voorwaarts, weg met de ballast! De kunsten
ontwikkelen zich volgens een zelfde rechte lijn als de wetenschappen. Hoe
vertederend! Er gaat niets verloren, er komt enkel wat bij.
Als de tijdgeest voor jou zo belangrijk is, Giel, en als de negentiende eeuw in jouw
ogen achterhaald is, dan moet dit geloof der modernisten toch eveneens zijn geldigheid
hebben verloren. Een ieder met enige journalistieke interesse kan tenslotte weten dat
de krant van eergisteren al heel wat inspirerender is dan de krant van gisteren. Het
verwijt van escapisme en nostalgie snijdt dan ook geen hout. Immers, hetzelfde kan
jou verweten worden, ook wanneer jij vlucht in de waan van de dag. Alleen heb ik
niet de onversneden arrogantie om te stellen dat jouw toevluchtsoord bekend en
veilig en risicoloos zal zijn.
Hoe het ook zij, het vervaardigen van een tijdschrift met een negentiende-eeuws
voorkomen is in iedere geval geen ‘contradictio in terminis’. Ook in de negentiende
eeuw werden er immers tijdschriften vervaardigd. Het is eerder een anachronisme
en als er iets leuk is aan (en typerend is voor) het einde van de twintigste eeuw is het
wel de levensvatbaarheid van anachronismen.
Nog nooit in de geschiedenis van de westerse cultuur is er zoveel aandacht besteed
aan vroegere stijlen en vrijwel vergeten kunstwerken. Nooit eerder is er zoveel
opgedoken uit kelders en archieven én, want daar gaat het om, nieuw leven ingeblazen.
Deze blik achterwaarts is minstens zo tekenend voor deze tijd als virtual reality en
World Wide Web. Nog afgezien van de mogelijkheid dat Tortuca meer blijkt te zijn
dan een anachronisme, is het een geheel nieuw fenomeen dat ook in deze tijd een
blad met een negentiende-eeuws voorkomen gepubliceerd kan worden. En dit is des
te opmerkelijker voor een stad waarvan de negentiende-eeuwse sporen zo goed als
zijn weggevaagd. Wat mij betreft komen er ook een zeventiende-eeuws, een
middeleeuws en een vroeg-romeins tijdschrift bij.
Deze veelzijdigheid lopen wij echter mis zodra we menen dat het verleden voor
ons geen geheimen meer heeft. Een ieder die zich ook maar enigszins met de
geschiedenis bezighoudt weet echter dat alles wat wij omtrent haar ontdekken slechts
uit halve waarheden bestaat. Wat wij weten zijn geen feiten, maar hypothesen. De
betekenissen zijn mogelijke betekenissen en het verleden is in ieder opzicht even
veranderlijk als het heden. Door te denken dat ons begrip van het verleden uit feiten
bestaat maak je het verleden onschadelijk.
Je hebt desalniettemin gelijk als je stelt dat we ons niet aan klassie-
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ke zekerheden vast moeten grijpen. Het zou inderdaad laf zijn om de geschiedenis
te misbruiken, enkel uit behoefte aan een autoriteit. Maar, beste Giel, sla een
willekeurige bundel met literaire kritieken open, uit de jaren vijftig, uit de jaren
twintig, of pak van mijn part Busken Huet uit de kast, en je komt een felheid en een
gedrevenheid tegen waar jij en ik nog veel van kunnen leren. Het is de
zelfgenoegzaamheid van het heden die altijd maar weer het verleden gelijkstelt met
slome truttigheid en slaapverwekkende voorzichtigheid. Het is de arrogantie van de
status quo die zegt dat wij op de goede weg zijn en dat de weg recht is en positief,
en dat een ieder die omkijkt zijn doel zal verliezen. Het is het gebrek aan moed om
toe te geven dat er een kans is dat met het verstrijken van de tijd er meer verloren
gaat dan wij, met al onze ambities, in staat zijn om toe te voegen.
In werkelijkheid is de geschiedenis de enige maatstaf waaraan wij ons kunnen
meten. Het is de waakhond zonder welke wij in zinloze herhaling zouden vervallen.
Het verleden is er om ons scherp te houden, om ons op de vingers te tikken zodra
wij in ons ‘razendsnelle en overweldigende heden’ de moed dreigen te verliezen, het
spoor bijster te raken of erger nog, zodra wij denken het te weten.
Peter Swanborn

Open antwoord aan Peter Swanborn
Rotterdam, 28 maart 1997
Beste Peter!
Dank voor je schrijven. Ik waardeer het zeer dat iemand die regelmatig werk in
Passionate publiceert zich met de inhoud van het blad bezighoudt. Je brief is een
heldere uiteenzetting van bepaalde standpunten, iets waar ik niets dan lof voor heb.
Ik betreur het echter dat je schrijven niet altijd recht aan de inhoud van mijn column
doet. Dit onbegrip hoop ik in deze brief weg te nemen.
In de eerste plaats moet ik je iets vertellen over de aanleiding voor mijn column. In
het maart-aprilnummer ben ik in mijn ‘In den beginne’ niet zomaar over het andere
literaire tijdschrift in deze regio begonnen. Onlangs zei Tortuca-redacteur Bas
Kwakman in een interview: ‘De eerste keer dat ik Giel van Strien van Passionate
sprak, zei hij: Niks is zo erg als een klein tijdschriftje met zo'n negentiende eeuwse
uitstraling! Mooi, zei ik, want dat is nou precies Tortuca.’ Met deze uitspraak wilde
Kwakman duidelijk maken wat Tortuca van Passionate onderscheidt en ik meende
hem daarbij enigszins te moeten helpen. Vaststellen van de eigen identiteit betekent
nu eenmaal dat je aangeeft waarin je van anderen verschilt. Dat je mijn uiteenzetting
enkel als een aanval op Tortuca ziet, is dan ook jammer. Als je de lijn van mijn
column volgt, zie
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je dat het een middel is om uiteindelijk voor een inhoudelijke verdieping van
Passionate te pleiten, aangezien het blad dat naar mijn mening nodig heeft. Om de
aandacht niet specifiek op Tortuca te richten heb ik bewust de naam van het tijdschrift
niet genoemd. Maar nu de teerling is geworpen heb ik geen andere keuze dan de
consequenties van mijn kritiek op het tijdschrift te aanvaarden. Begrijp me echter
goed: Bas Kwakman is een sympathieke jongeman, die nog niet zolang geleden vader
is geworden, en ik heb verder helemaal niets tegen hem en het bestaan van ‘zijn’
negentiende-eeuwse blad. Je kritiek als zou ik arrogant en Passionate arrivé zijn laat
ik dan ook voor wat het is. Jij zou toch beter moeten weten. En al zou het zo zijn: so
what?
Verderop in je brief verwijt je mij zelfs dat ik, of in ieder geval Passionate,
zelfgenoegzaam zou zijn. Sinds ik door een getalenteerd recensent met lokale ambities
van ‘holle retoriek’ ben beschuldigd zul je mij het woord niet zo snel meer zien
gebruiken, maar uitspraken als ‘zelfgenoegzaamheid van het heden’, ‘arrogantie van
de status quo’ en ‘geschiedenis de enige maatstaf’ doen mij denken aan het oude
communistenjargon waar hele congressen mee gevuld werden. Ik bedoel: daar kan
ik toch niks mee, Peter?
In de derde alinea van je brief stel je mij drie vragen. Daar wil ik graag op ingaan,
al meen ik dat mijn antwoord op de derde vraag in het eerste besloten ligt.
Ik ben nooit op de gedachte gekomen dat een tijdschrift met een negentiende-eeuws
voorkomen misplaatst en achterhaald zou zijn. Als het maar in de negentiende eeuw
wordt gemaakt. En hier wringt de schoen. Jij meent uit mijn afkeer om een
negentiende-eeuws tijdschrift in 1997 uit te geven te kunnen concluderen dat ik de
hele wereldgeschiedenis overboord wil gooien. Niets is echter minder waar. Ik ben
er zeer goed van bewust dat alle hedendaagse kunstuitingen voortkomen uit een rijke
historie. Ook ik put hieruit, ook ik maak gebruik van vroegere verworvenheden, al
betwijfel ik, zoals jij stelt, dat ik wat gedrevenheid betreft nog wat kan leren. Van
wie dan ook.
Als ik iets van mijn studie politicologie heb opgestoken, dan is het wel een
hedendaags conflict vanuit een historisch perspectief te bekijken. Je maakt het dan
ook wel erg bont door te stellen dat de negentiende eeuw in mijn ogen achterhaald
is. Als regelmatig bezoeker van mijn woning weet je dat de negentiende eeuw van
Nietzsche, Freud en Marx een mooie plek in mijn beperkte verzameling heeft
gekregen, aangezien ik er van overtuigd ben dat je zonder hun werk nooit een volledig
inzicht in het huidige bestaan kunt krijgen. Wat je echter goed moet begrijpen, Peter,
is dat het belang dat ik aan de geschiedenis toeken niets heeft te maken met mijn
opvatting over wat een tijdschrift behoort te zijn. Dat zijn twee totaal verschillende
zaken die je niet met elkaar moet verwarren.
Zoals ik in de vorige twee nummers van Passionate heb aangegeven wil ik
meewerken aan het maken van een tijd-schrift dat hedendaagse verschijnselen
onderzoekt. Het blaadje moet niet alleen een reflectie en een analyse van de tijdgeest
zijn, de auteurs én vormgevers moeten er ook nog een mening over hebben. En daarbij
moet het risico worden genomen dat men later op een ingenomen standpunt terugkomt,
waarbij ik graag de door jou gewraakte ‘In den beginne’ als voorbeeld wil
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geven. In zoverre dan dat ik het risico neem. Pieter Vos, de vormgever die graag wat
strepen naast een gedicht krast, verwoordde deze opvatting treffend toen hij onlangs
op TV Rijnmond zei dat ‘Passionate op de bek geeft en op de bek krijgt’. Anders
gezegd: als je de pretentie hebt iets definitiefs, iets tijdloos te maken, dan geef je
geen tijdschrift uit, maar een stevig gebonden boek dat de hemel ontdekt of iets
dergelijks.
Met het noemen van het begrip ‘tijdgeest’ ben ik bij je tweede vraag aanbeland. Dat
een kunstwerk aan de tijdgeest moet beantwoorden lijkt mij een interessante stelling,
maar met jouw goeddunken wil ik me tot het verschijnsel ‘tijdschrift’ beperken,
aangezien dat de inzet van deze discussie is. Van Dale omschrijft tijdgeest als ‘de
heersende wijze of trant van denken of handelen in een zekere tijd, een bepaalde
historische periode’. In een paar zinnen schets je wat onze tijd kenmerkt: de tijdgeest
dient niet alleen om een bepaalde historische periode te duiden, maar tevens om
iedere kunstuiting in het heden te definiëren. Van een instrument van historici is het
verworden tot een soort van collectief zelfbewustzijn, waarbij cultuurcritici de
methode tot idee hebben verheven. Voorheen bestond de tijdgeest uit een verzameling
ideeën die overheersend waren, nu heeft de tijdgeest zich tot een overheersend idee
ontwikkeld. ‘Het gevestigde, al was het nog maar van gisteren (modo, modo, schreef
Petronius) moet als verdacht gelden,’ omschrijft de Franse filosoof Lyotard deze
ontwikkeling in Het postmodernisme uitgelegd aan onze kinderen.
Dat de tijdgeest trendsetter is geworden verwijst naar een ideologisch vacuüm
waarmee wij worden geconfronteerd. De huidige waarde die het begrip wordt
toegekend is een direct gevolg van de afwezigheid van leidende ideeën, of, zoals jij
het stelt, van het gebrek aan ruimte waardoor die ideeën zich niet kunnen ontplooien.
Lyotard zegt hierover: ‘Een verbazingwekkende versnelling, de “generaties” struikelen
over elkaar. Een werk kan slechts modern worden als het eerst postmodern is. Zo
begrepen is het postmodernisme niet het modernisme op zijn laatste benen, maar in
de wieg, en daar komt het niet uit.’ Een discussie over de veel te beladen term
‘postmodernisme’ wil ik vermijden, maar het citaat illustreert wat er met nieuwe
ideeën gebeurt: onder druk van de tijdgeest sterven ze een wiegendobd.
Wanneer ik deze vaststelling betrek op het verschijnsel ‘literair tijdschrift’, lijkt mij
de conclusie gerechtvaardigd dat Passionate aan de tijdgeest beantwoordt. Wat betreft
de vormgeving van het blad: 75B herschept continu zijn eigen werk. Zo worden
bijvoorbeeld de rubrieken telkens opnieuw ontworpen. En ook de voorzijde wisselt
per nummer, inclusief de plaats van het logo. Mede gedwongen door gebrek aan tijd
en voldoende financiële armslag, verwerken zij alles in het tijdschrift dat maar
enigszins bruikbaar is. Als moderne zwervers bewerken zij materialen die voor
handen zijn tot nuttige bijdragen voor Passionate. Het lijkt me echter geen goed idee
om als leek hun manier van werken hier uit te leggen. Daarom zal ik je een voorbeeld
geven: de alom geprezen cover van het vorige nummer is afkomstig uit een boekje
over reddingszwemmen, uitgebracht in de jaren 50. Vormgever Robert Beckand
kocht dit voor een gulden op de markt toen in het voorbijgaan zijn oog er opviel,
terwijl de opmaak van nummer 2 spoedig gereed
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moest zijn. Samengevat kun je stellen dat snelheid en permanente afwisseling centraal
staan in hun ontwerp. Om met Lyotard te spreken: alles dat twee maanden oud is
geldt voor onze vormgevers als verdacht.
De visie die aan de vormgeving van Passionate ten grondslag ligt sluit naadloos
aan bij mijn ideeën over de inhoud van het blad. De tijdgeest van over elkaar
struikelende gebeurtenissen vind je terug in de relatief ruime aandacht voor de
actualiteit. Zowel columns, aforismen, artikelen, als fotoreportages verwijzen vaak
naar gebeurtenissen die ten tijde van het verschijnen van het nummer plaatsvinden.
Ik ben er een voorstander van dat deze zeer vergankelijke inbreng een groot gedeelte
van de inhoud vormt. Dat er daarnaast ook ruimte is voor literaire verhalen, gedichten
en essays die wellicht ook ná twee maanden nog gelezen worden, is natuurlijk
prachtig. Maar die moeten dan uiteindelijk wel in boekvorm verschijnen. Zo bezien
is de functie van een tijdschrift tweeledig: enerzijds biedt het actuele informatie en
anderzijds is het een zeef van literair werk. Wat ‘slecht’ is verdwijnt en wat ‘goed’
is komt terug boekvorm.
In plaats van een kind van de tijdgeest, Peter, kun je Passionate ook als een tijdschrift
zien met nieuwe opvattingen over dit verschijnsel. Zonder revolutionair te zijn heeft
Passionate een wezenlijk andere opzet dan reeds gevestigde literaire tijdschriften.
De positie die de vormgeving inneemt kan bijzonder genoemd worden, zonder dat
het blad een nieuwe Zingende Zaag of Hard Werken wil zijn. Een tijdschrift met een
redactie gedomineerd door vormgevers is vaak onleesbaar, en dat moet te allen tijde
voorkomen worden. Aan de andere kant moet het meer bieden dan alleen maar zwarte
tekst op gebroken wit papier. Dat dit experiment niet jouw voordeel van de twijfel
krijgt is niet alleen jammer, maar ook merkwaardig gezien je opvatting dat er juist
ruimte voor nieuwe ideeën moet worden gemaakt. In je brief houd je een pleidooi
om tegen de nivellerende invloed van de tijdgeest in te gaan: waarom zie je dan die
paar strepen naast je gedicht als iets negatiefs, in plaats van kritisch af te wachten
waar dit experiment toe leidt? Ik heb het idee dat hier de pot de ketel verwijt dat hij
te vroeg oordeelt. Zeker, ik heb mij kritisch uitgelaten over het nut om een
negentiende-eeuws blad in 1997 uit te brengen. Maar ik heb daarnaast wel zo goed
mogelijk uitgelegd waarom ik dat vind. Dat ik feilbaar ben en in mijn columns graag
het middel van de overdrijving hanteer beaam ik, maar ik heb wel zo concreet
mogelijk aangegeven wat ik bedoel. Ik vind niet dat jij dat ook doet, jij baseert je
mening op abstracte begrippen. Het kan natuurlijk aan mij liggen maar argumenten
als ‘aanwezigheid van een esthetisch ideaal’ en ‘streven naar een welhaast tijdloze
schoonheid’ zeggen mij erg weinig.
Gedwongen door je prikkelende woorden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik in
de bewuste ‘In den beginne’ een bredere uitleg aan het begrip ‘tijdgeest’ geef dan
die door Van Dale wordt gehanteerd. Naast de cultuurhistorische definiëring is het
in mijn optiek tevens een verzamelnaam voor een duizelingwekkend aantal
hedendaagse verschijnselen. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik heb de indruk
dat jouw verzet tegen het hierboven beschreven concept van de tijdgeest gepaard
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gaat met een afkeer van deze verschijnselen.
Het is verstandig het begrip tijdgeest van zijn normatieve lading te ontdoen. Je
hebt gelijk wanneer je zegt dat we er voor moeten waken om ons niet aan de waan
van de dag over te geven, om blind achter ieder nieuw fenomeen aan te rennen in de
verwachting dat het ons heil brengt. Maar we moeten ons evengoed niet afsluiten
van de wereld, ons terugtrekken op het bastion van de geschiedenis. En volgens mij
heb jij de neiging het laatste te doen, Peter. Dat is niet alleen jammer omdat de
mogelijkheid bestaat dat je jezelf daarmee een bepaald plezier ontzegt, het kan je
tevens de inspiratie onthouden nieuw werk te schrijven.
In dit verband denk ik aan een mooie ervaring die ik enkele weken geleden had.
Een goede vriendin van mij - die worden ook steeds schaarser - had kaartjes gekocht
voor het concert van de Amerikaanse rapband Spearhead. De belangstelling voor het
optreden was enorm, maar omdat ze op een steenworp afstand van Paradiso woont
was ze er in geslaagd twee kaartjes te bemachtigen. Zo bezocht ik met haar op een
zondagavond de Amsterdamse poptempel. Het publiek bestond overwegend uit
twintigers, maar ook dertigers en een aantal tieners hadden toegangsbewijzen weten
te bemachtigen. Na het spetterende optreden verscheen bandleider Michael Franti
alleen op het podium. Zonder muzikale begeleiding begon hij te vertellen,
ogenschijnlijk voor de vuist weg. Maar gaandeweg het verhaal maakte de nonchalance
plaats voor een strak poëtisch ritme. Voor zover ik in staat was zijn rappe tekst te
volgen: het was misschien niet het beste gedicht dat ik ooit gehoord heb. Maar het
was wel veruit de beste poëzievoordracht waar ik in mijn leven getuige van ben
geweest. Daar stond geen would-be dichter op het podium; Franti was volledig
zichzelf, zowel wat betreft inhoud, houding als kleding. Dus, beste vriend, hoe eng
moeten wij de letteren definiëren om te kunnen ontkennen dat daar zo'n duizend
jongeren naar een dichter stonden te luisteren? En hoe schril steekt dit optreden af
bij de vele literaire bijeenkomsten waar wij aanwezig waren?
Tot slot is het van belang om op te merken dat onze uitgangspunten fundamenteel
verschillen. Terwijl mijn aandacht met Passionate vooral naar het heden uitgaat, wil
jij met je gedichten iets creëren dat de tijd kan weerstaan. Waar ik aan een zeer
vergankelijk blad werk, heb jij het idee dat je poëzie het tijdelijke moet overstijgen.
Heb ik er vrede mee dat alleen tijdgenoten van ‘mijn werk’ kennisnemen, jij wilt
door volgende generaties gelezen worden. ‘Het is gebrek aan moed om toe te geven
dat er een kans is dat met het verstrijken van de tijd er meer verloren gaat dan wij,
met al onze ambities, in staat zijn om toe te voegen,’ schrijf je namelijk. Hier wreekt
zich het verschil tussen de redacteur die een actueel blad nastreeft en een dichter die
een eeuwigheidswaarde aan z'n werk toekent.
In de eerste plaats: ik heb echt niet de ambitie om iets toe te voegen, de betekenis
van dit tijdschrift is de waarde die het op dit moment heeft. Meer is er niet. Daarnaast
zie ik de mogelijkheid dat wij mindere kwaliteit afleveren dan voorgaande generaties
als een academische kwestie - alsof ik in mijn leven geen echte problemen heb. Laat
staan dat ik gebrek aan moed zou hebben om dit te erkennen.
Het is goed mogelijk dat cultuurhistorici over 10.000 jaar conclude-
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ren dat de Zeer Oude Grieken beter werk afleverden dan die rommelaars rond het
jaar 2.000. Ik heb een groot inlevingsvermogen, maar je wilt me toch niet vertellen
dat dit je werkelijk bezighoudt? Je leeft nu, Peter, en ik weet zeker dat je wilt dat je
poëzie nú gewaardeerd wordt. Is het al niet een gigantische opgave om gedichten te
schrijven die door je tijdgenoten worden gerespecteerd?
Stel dat je, en dat hoop ik van ganser harte, een briljant dichter wordt die een
imponerend oeuvre gaat achterlaten. Hoelang denk je dat je na je dood nog gelezen
wordt? Vijftig jaar zou al prachtig zijn, maar uiteindelijk niet erg veel.
Neem bijvoorbeeld het werk van A. Roland Holst, een gevierd dichter. Het zal je
verbazen maar ik ben in het bezit van zijn bundel Een Winter aan Zee, die in 1937
verscheen. Het betreft hier de negende druk uit 1961 die uit maar liefst 15.000
exemplaren bestond. Zoals je weet een gigantisch aantal voor een dichtbundel. Maar
wie kent er 60 jaar na dato dit werk nog - naast mijn zwager die voorlichter van de
gemeente Bergen is? Er is één zin die ik echt mooi vind (een dag kermde er om aan
te breken), voor het overige ervaar ik het taalgebruik als plechtig en de inhoud als
cryptisch. Maar is dat erg? Een dichter die tijdens zijn leven waardering van
geïnteresseerden krijgt bereikt het hoogst haalbare, waarbij we het dus niet over de
Libelle-poëzie van Toon Hermans hebben. Dat neerlandici later van de gevierde
dichter een object van wetenschappelijk onderzoek maken en zijn werk reduceren
tot een dorre paragraaf in de Nederlandse literatuur, waarmee vervolgens iedere
sluimerende interesse van middelbare scholieren in de letteren de kop wordt ingedrukt
- dat alles is bijzaak en zeker niet begerenswaardig.
Als je in Nederland werkelijk een groot dichter wordt, maar dan ook echt een hele
grote, dan zal - als alles meezit - je naam over enkele eeuwen voortleven in een fraai
stadspark. Bij goed weer zullen op zondagmiddagen wandelaars jouw naam noemen,
van de zon genieten, zakken patat eten en hun honden op het goed onderhouden
gazon laten schijten. Met een beetje mazzel zullen sommigen bij de ingang zelfs het
beeld van je herkennen omdat je gezicht op een vijf eurobiljet staat afgebeeld, samen
met een Britse house-DJ en een Italiaanse mafiabaas.
Maar lezen zal niemand je meer. Niet alleen omdat men vindt dat je werk uit de
tijd is, maar om de doodeenvoudige reden dat onze taal zich zo snel ontwikkelt dat
tegen die tijd niemand je meer kan lezen. Is dat erg? Natuurlijk niet. Ik en andere
tijdgenoten hebben je gelezen, en zelfs gewaardeerd. En daar is het allemaal om
begonnen.
Met vriendelijke groet,
Giel van Strien
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Noordereiland
Het leuke aan schrijven is vooral: om thuis te komen van je werk hoef je alleen maar
je stoel om te draaien.
Als kind werd ik op school ontzettend gepest omdat ik andere kinderen in elkaar
sloeg.
Links dilemma: als je de islam verdedigt, verdedig je dan de tolerantie of juist de
intolerantie?
Ik heb anders nog nooit een snoek meegemaakt die sportvissers teruggooide.
De Europese Commissie stelt een exportverbod in voor Nederlandse varkens. Dat
wordt dus stil deze zomer in Torremolinos.
Mannen scheren zich om zich van een masker te voorzien.
Zodra je verhuist naar een hutje op de hei komen je buren meteen een heel weekendje
De god van de wiskunde is onberekenbaar.
Sociaal-democraten zijn mensen die altijd dreigen te emigreren naar landen met een
nóg hogere belastingdruk.
Voor schrijvers is internet ontzettend handig. Vooral als je een roman over wachttijden
wilt schrijven.
Kees Versteeg
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TV Rijnmond bij Passionate
Moois, 20 maart 1997, onder eindredactie van Christiaan Michels
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Boven Malang
Met een penseel verft de zon
de nacht wakker, laat nog
een paar sterren staan.
Tussen dromen en waken
balanceer ik op het koord
van de ochtend. Beneden mij
rekt het leven zich uit.
Nu ik de wereld kus
en beloof
hier een beetje te blijven.

Klara Smeets
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[Advertentie]
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Scheur
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Een van de naarste zinnetjes die ik ken is: Jij hebt niets te willen. Vroeger werd dat
vaker tegen me gezegd dan tegenwoordig. Misschien wil ik niet zo veel meer of ga
ik met mensen om van wie ik heel veel mag willen, maar vroeger klepelde het zinnetje
ritmisch door mijn kinderjaren: Jij hebt niets te willen.
‘Meester mag ik naar de wc?’ vroeg ik aan mijn onderwijzer.
‘Dat had je thuis maar moeten doen,’ antwoordde de leerkracht. Ik heb het nu over
begin jaren zestig. Toen mochten leerkrachten dit soort antwoorden nog geven. Hij
droeg een kolossale zegelring en praatte met consumptie.
Ik gaf het echter niet zomaar op: ‘Maar, meester, ik wil het niet in mijn broek
doen.’
‘Jij hebt niets te willen,’ zei de leerkracht bars.
En terwijl ik mijn broek warm en nat voelde worden, dacht ik na over dat zinnetje:
Jij hebt niets te willen. Het was ook een uitstekend moment om daarover na te denken.
Ik plaste in mijn broek omdat ik niets te willen had. Je leest wel eens in een stukje
van een literatuurcriticus: ‘Vorm en inhoud vallen zo treffend samen.’ Meestal gaat
het dan over een boek waarover verder niets anders te melden valt en meestal wordt
het opgeschreven door een criticus die niets anders te melden heeft: Vorm en inhoud
vallen zo treffend samen. Dat dacht ik dus ook min of meer, toen ik in mijn broek
zat te plassen en de woorden Je hebt niets te willen als schichten onder mijn
schedeldak tekeergingen: vorm en inhoud vallen treffend samen.
Vervolgens begon de onderwijzer krachtig op mijn hoofd te slaan en ik riep: ‘Maar
ik wilde heus wel naar de wc.’ Waarop de onderwijzer op zijn beurt weer riep: ‘Jij
hebt niets te willen.’ Daardoor kreeg de hele situatie ook een vrij filosofisch karakter
en werd ik voor het eerst met de vraag geconfronteerd of de vrije wil wel bestaat. Ik
bedoel: als de mededeling Je hebt niets te willen waar is, dan wordt een heleboel
wijsgerige literatuur overbodig, sterker nog: dan kunnen we onszelf wel opheffen.
De onderwijzer pleegde een aantal jaren later zelfmoord, misschien wel omdat de
overtuiging die hij mij destijds probeerde op te dringen, hem voorgoed de duisternis
in had gejaagd.
Aan het zinnetje Je hebt niets te willen moet ik altijd denken wanneer er mensen
in huis zijn die een karwei komen verrichten. Ik heb het dan over werkzaamheden
waartoe ik zelf niet in staat ben. Ik kan heel weinig.
Een paar weken geleden stormde het hevig en toen is er op de bovenverdieping
van mijn huis een raam uit gewaaid. Dus niet alleen de ruit, maar het raam in zijn
totaliteit. Dat is lastig.
Ik bel dus mijn huisbaas op en vraag: ‘Mag ik een nieuw raam, huisbaas.’
Dat mag. De huisbaas belooft: ‘Ik stuur wel een mannetje.’
Een paar dagen later gaat 's ochtends om acht uur de telefoon.
‘Met Van Breukhoven,’ hoor ik. ‘We gaan vandaag bij u aan het werk.’
Ik moet even over deze woorden nadenken, maar ik krijg daarvoor niet zo veel
tijd.
‘Maar dan moet er natuurlijk wel iemand thuis zijn,’ vervolgt de stem.
‘Waar gaat het precies over?’ vraag ik. Dat vraag ik heel vaak en bijna overal.
Waarschijnlijk was het eerste woord dat ik uitsprak mama,
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maar ik ben ervan overtuigd dat ik had willen zeggen Waar gaat het precies over?
Die vraag valt niet goed bij de ander. Hij noemt de naam van mijn huisbaas. Dan
ben ik weer bij de les. Ik heb hier te doen met het mannetje dat naar mij toe zou
worden gestuurd, duidelijk een mannetje dat van wanten heeft. Je hebt ook mannetjes
die met veel poeha aankondigen dat ze eraan komen, maar dat ze eerst nog iemand
moeten begraven. Dan weet je wel hoe laat het is.
En ik zeg: ‘O, op die manier.’ (Van die woorden moet ik ook af.)
‘We komen er aan,’ zegt het mannetje.
Razendsnel kleed ik mij aan. Ik ben nog wel niet helemaal wakker, maar ik weet
dat ik van nu af aan niets meer te willen heb.
Een minuut of tien later gaat de bel. Ik doe open en zie een vrachtwagen boordevol
materiaal waarmee een steiger kan worden opgebouwd. Het is heel veel materiaal.
Ik stel me een steiger voor die tot ver in de hemel reikt. Voor de auto staan twee
mannen. Ze bewegen zich niet. In hun blik zie ik die verstilde meedogenloze
vrolijkheid waar niet tegen op te boksen valt.
‘Goedemorgen heren,’ zeg ik. ‘U komt voor het raam?’
Even kijken ze elkaar aan, dan mij weer.
‘Wij komen voor de scheur,’ zegt een van de mannen.
‘Wat zegt u?’
‘Voor de scheur!’
‘Welke scheur?’ vraag ik. Ik voel dat deze vraag mijn positie niet sterker maakt.
Je hebt niets te willen zingt het zacht in mij.
Een van de mannen pakt een brief uit de achterzak van zijn broek. Die vouwt hij
open alsof het een landkaart is en dan wijst hij naar een woord en zegt: ‘Hier staat
het: scheur.’
‘Ja,’ zeg ik. ‘Maar ik zit met een raam dat er niet meer is.’ En tegelijkertijd realiseer
ik me dat een raam dat er niet meer is, ook een soort scheur is. Heel veel is een soort
scheur.
De man met de brief schudt zijn hoofd en zegt: ‘Van een raam is ons niets bekend.’
‘Maar mij wel,’ zeg ik. ‘Het is weg.’
‘Mogen we even bellen,’ vraagt de andere man.
‘Natuurlijk mag u even bellen.’
De man volgt me naar de woonkamer en gaat even bellen. Van dat gesprek kan
ik niets volgen. De man blijkbaar wel, want wanneer hij heeft opgelegd zegt hij: ‘Dat
raam doen we volgende week. Dan moeten we meer ramen doen. Aan één raam
kunnen we niet beginnen. Daar zetten we de machine niet voor aan.’
Ik knik, maar begrijp het niet en weet weer dat ik niets te willen heb.
‘Vandaag doen we de scheur,’ zegt de man met die bomvrije zekerheid waarvan
ik altijd even moet huiveren. En hij verlaat de woning om met zijn collega de steiger
op te bouwen. Het geluid dat dit werk maakt, klinkt eerder destructief dan constructief.
Snel bel ik mijn huisbaas en leg hem het probleem voor.
‘Welke scheur?’ vraagt hij.
‘Ja, dat weet ik ook niet,’ zeg ik.
‘Een momentje,’ hoor ik mijn huisbaas mompelen. Ook hoor ik het ritselen van
allerlei papieren.
‘Ik zie het al,’ zegt de huisbaas. ‘Dat is een klacht van een vorige
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bewoner. Die meldde dat het lekte. Er is toen iemand wezen kijken en die heeft een
scheur in de buitenmuur geconstateerd. Die zouden ze toen meteen repareren. Dat
is, even kijken, ruim anderhalf jaar geleden.’
‘Maar ik heb helemaal geen last van lekkage,’ zeg ik. ‘Er is een raam weg. Het
tocht.’
‘Toch staat het hier,’ gaat mijn huisbaas verder. ‘Scheur in buitenmuur.’
‘Als er ook maar een nieuw raam komt,’ zet ik door.
‘Daar heb ik opdracht voor gegeven,’ zegt de huisbaas.
We beëindigen ons gesprek. Ik maak mij zorgen over het raam.
De mannen zijn een halve dag bezig met het bouwen van de steiger.
In de voormiddag gaat de bel. Daar staan de twee mannen weer.
‘Weet u wel wat voor een scheur het is?’ vraagt er een.
‘Ik wist niet eens dat er een scheur zat,’ zeg ik. Ik beken maar niet dat ik niet eens
weet dat er verschillende soorten scheuren zijn, want misschien ontstaat er dan een
handgemeen.
De man zegt wat voor een scheur het is. Ik versta hem niet goed, maar meen dat
ik contentiescheur hoor.
‘Wat zegt u?’
En weer versta ik contentiescheur.
‘Is dat erg?’ vraag ik maar. Ik moet echt mijn best doen interesse voor de scheur
te blijven tonen.
‘Erg, ach erg. Het is maar wat u erg noemt.’
Aan die woorden heb ik helemaal niets. Ik krijg er tranen van in de ogen.
‘Is het te repareren?’ vraag ik.
‘Meneer, alles is te repareren.’
Met die gedachte troost ik mezelf ook heel vaak, maar ik kan er nu weinig mee.
‘Maar contentiescheuren doet mijn collega.’
‘O,’ zeg ik.
‘En die is ziek.’
O god, denk ik. Waarom is er in wezen niets, maar dan ook niets eenvoudig.
‘Is het ernstig?’
De man haalt zijn schouders op.
‘Heeft hij altijd in het voorjaar.’ En hij wijst naar zijn hoofd. Ik weet niet goed
wat hij bedoelt, maar besef dat ik niet moet doorvragen.
‘Het is dus even afwachten,’ zegt de man.
‘En die steiger,’ vraag ik.
‘Ja, die laten we natuurlijk gewoon staan.’
En dan vertrekken ze.
Ik ga maar eens naar de steiger kijken. Hij komt precies tot het grote gat in de
muur waar eens mijn raam zat. De buurt waar ik woon, wordt een probleembuurt
genoemd. Berovinkje hier, schietpartijtje daar, dagelijks een stuk of wat inbraken.
Nee, die steiger staat daar echt handig voor dat gat.
Ik weet wat mij te doen staat. Ik moet bij het gat blijven zitten. Uitstekende titel
voor een schilderij: ‘Man bij gat’. Ik neem plaats voor het gat waar eens het raam
zat en wacht op alles wat komen gaat, min of meer als een oude indiaan die over een
roerloos landschap staart en
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die aan de zonsondergang kan zien wat de dag van morgen brengen zal. Ik moet
waken. Door een groot gat in mijn woning kijk ik uit over de stad, dat onbegrijpelijke
landschap waarin oplossingen een verborgen leven leiden. Ik waak als een man die
niets, maar dan ook niets te willen heeft. Zo grijns ik.
Thomas Verbogt
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De tijd en de ruimte
verrast in een droomloze slaap
onder daverend applaus
reist de generaal uit de vrede weg
de bestemming is eindeloos
zoals de rails in een punt aan de horizon verdwijnen en blijven verdwijnen
er knallen dagelijks geweren
onder een stralende zon
en bij de zomerpuntige lange schaduw
eet hij de tijd helemaal kaal
er blijft niets meer van over zodat de stilstand overweldigend is
hij overwoog ernstig terug te keren maar
besefte dat hij het punt gepasseerd was
waarop dat nog mogelijk was
zomerpunt in tijd gebeiteld
als tijd geknecht
in een niche van het rijk der fabelen
daarmee is de vrede getekend want
je kunt zonder tijd geen snelheidsduivels meer denken
Erik Nout

Passionate. Jaargang 4

50

Passionate. Jaargang 4

51

Transformeer Combaticons.
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Het belang van poëzie 9
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Het boeket en de enkele roos
een voorbeschouwing op Poetry International 1997
In de derde week van juni zal ook dit jaar het Poetry International festival
plaatsvinden. Voor de 28-ste keer zal een lange rij dichters zijn opwachting maken
voor het poëzieminnende publiek. Zij zullen ons verslag komen doen van de poëtische
stand van zaken in Mexico, Oostenrijk, Letland, Irak, de Verenigde Staten en in een
twintigtal andere landen. Wederom zal de geduldige en nieuwsgierige luisteraar zich
een week lang kunnen verbazen over het onbekende en kunnen genieten van het
onverwachte. En ook zal er ongetwijfeld, zoals op ieder festival met een groot aantal
deelnemers, een voordracht zijn die weliswaar onverwacht is, maar die voor de
kritische luisteraar toch al te bekend lijkt te zijn.
Dit laatste wordt echter een uitzondering, want de nieuwe leiding van het festival
heeft het aangedurfd om een programma samen te stellen dat sterk afwijkt van vorige
jaren. Geen feest van herkenning deze keer, geen gegarandeerde publiekstrekkers.
De meeste Nederlandse en Vlaamse dichters zijn al wel eens eerder geweest, maar
de 25 buitenlandse dichters van wie de komst op het moment van schrijven zeker is,
reizen op één na allemaal voor het eerst af naar Rotterdam. Van de meesten van hen
is tot nog toe geen boek of bundel in het Nederlands verschenen. Dit laatste
waarschijnlijk tot verdriet van de op Poetry aanwezige boekhandelaren. Dit jaar
hebben zij geen verkoopsuccessen in het vooruitzicht, gelijk vorig jaar met het werk
van de op dat festival herdachte Joseph Brodsky.
Maar niet alleen de gasten zijn nieuw. Ook de locatie, de opzet en de presentatie
zullen er dit jaar anders uitzien. Het festival zal om te beginnen een duidelijke opening
krijgen. In vorige jaren werd er eerst een of twee avonden proefgedraaid om
vervolgens pas na het eerste weekend, op de maandagavond, het festival officieel te
openen. Deze ‘proef-avonden’ hadden een voor sommigen aangenaam officieus
karakter, maar ze waren rijk aan gemiste kansen. De dichters liepen elkaar op het
podium voor de voeten en het publiek zat ongemakkelijk in de stoelen, alsof men
zich te laat had gerealiseerd dat het feest nog niet begonnen was.
Dit jaar, zo is het plan, zal het anders gaan. Het festival zal geopend worden met
een ‘Defence of Poetry’, uitgesproken door Charles Simic, de enige buitenlander die
al eens eerder op Poetry is geweest. Na deze lezing zal een parade van dichters een
‘ode aan een voorwerp’ brengen, waarbij tegelijkertijd dia's van de bezongen
voorwerpen worden vertoond. Het festival zal zeven dagen later besloten worden
met een ‘By heart’-avond waarop alle dichters poëzie zullen voordragen die zij, om
welke reden dan ook, uit het hoofd kennen.
Meer dan vroeger zal het festival gelegenheid bieden aan het publiek om vragen
te stellen. Er staan lezingen en interviews gepland om ook de discussie over poëzie
te stimuleren. Voor het eerst zijn er aan componisten en choreografen opdrachten
verstrekt om op poëzie geïnspireerde kunstwerken te maken. Popmuziek en
multimedia zijn niet langer taboe. Daarentegen zullen het ‘Open Podium’ en de
‘Young Poets Workshop’ geen vervolg vinden; zij krijgen, terecht of niet, geen kans
meer om de fase van de kinderziekten te ontgroeien. Andere tradities
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die zich al wel hebben bewezen, worden gehandhaafd: zo wordt de C. Buddingh'
Prijs voor Nieuwe Nederlandse Poëzie ook dit jaar uitgereikt aan een veelbelovend
debutant.
Een waar legioen van presentatoren is gevraagd om de voorleesavonden elk een
eigen karakter te verlenen. Namen als Henny Vrienten, Wim de Bie, Maarten van
Rossum, Elly de Waard en Maria - van Gennep - Heiden zullen het publiek meer
bekend zijn dan de dichters die zij aankondigen en interviewen. En misschien hoort
het zo ook wel te zijn: een debutantenfestival met dichters die in eigen land hun
sporen weliswaar hebben verdiend, maar die niet te oud en te beroerd zijn om een
nieuw publiek te veroveren.
De plannen om het festival naar het gebouw van de voormalige Holland-Amerika
Lijn te doen verhuizen, zijn vervallen ten gunste van de Schouwburg. Hier hoopt
men over een ruimte te beschikken ‘waar een uitbundig boeket kan geuren, maar
ook over één waar een enkele roos tot zijn recht komt’, om het beleidsplan van Poetry
International voor de jaren 1997-2000 te citeren1. De Rotterdamse Schouwburg
vertoont een sfeer en een architectuur die ik niet direct met poëzie associeer, maar
het vertrek uit de Doelen lijkt mij een wijs besluit. Aldaar was het vaak niet duidelijk
op welke plek het eigenlijke festival zich afspeelde. In de zogeheten kleine zaal waar
het contact tussen publiek en dichter vaak ver te zoeken was? In de foyer waar de
poëzie tenonderging aan nonchalance en het geluid van koffiekopjes, of misschien
toch in de Eduard Flipse zaal? Daar leken op sommige avonden de ongedwongen
sfeer en de borrels een vruchtbare synthese aan te gaan met de poëzie, alleen was
deze zaal niet voor publiek toegankelijk.
De kunst van het lezen en de kunst van het luisteren worden geacht een ieder van
nature eigen te zijn, maar in werkelijkheid zijn het geestelijke vermogens die evenveel
zorg en training vragen als, bij voorbeeld, het kijken naar schilderijen. ‘Niet iedereen
hoeft poëzie te schrijven. Wel zou iedereen daarentegen poëzie moeten lezen’, om
nogmaals het beleidsplan te citeren. Inderdaad, maar ik hoor reeds van verre en van
zeer dichtbij de verontwaardigde stem van de dichtende democratie een octaaf de
lucht in gaan.
Amateurdichtend Nederland, ook wel aangeduid met ‘het tweede circuit’ of met
een hedendaags eufemisme ‘het vrije circuit’, is niettemin een potentieel publiek dat
in vorige jaren nauwelijks werd bereikt. Het is alsof mensen die meer voor het plezier
dan met een ambitie schrijven, moeilijk kunnen geloven dat het luisteren naar dichters
met een erkende staat van dienst leuk en interessant kan zijn. Zij schijnen niet te zien
dat hier een mogelijke stimulans ligt voor het eigen literaire tijdverdrijf.
Het is aan een festival als Poetry om dit te weerleggen. Niet door het organiseren
van werkgroepen ‘creatief schrijven’, maar wel door het organiseren van
bijeenkomsten waarop welbespraakte lezers (schrijvers, dichters, redacteuren, full-time
amateurs of voor mijn part recensenten) vertellen hoe zij een gedicht of een
dichtbundel lezen en wat zij daarbij zoal beleven. Dit klinkt misschien erg educatief,
maar ik ben er van overtuigd dat iedere poëzielezer, professioneel of amateur, zich
op een geheel eigen wijze een weg baant door een dichtbundel. Scholieren, studenten
en de deelnemers aan de vele leesgezelschappen
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die ook Rotterdam rijk is, zouden wel eens aangenaam verrast kunnen zijn als zij
van iemand als Gerrit Komrij of Kees Fens een persoonlijk verhaal te horen zouden
krijgen over de genoegens van het poëzie lezen.
Ook de dichters die uit den verre komen kunnen gevraagd worden om meer te
vertellen over de literaire cultuur die hen het meest aan het hart ligt. (Wat niet per
se de cultuur van hun geboorteland hoeft te zijn. Nederlanders zijn niet de enige
mensen die bij voorkeur hun blik over de grens werpen.) Daarnaast zouden zij ons
als geen ander kunnen informeren over het dagelijks leven dat een dichter in Mexico
of Bosnië leidt. In de afgelopen jaren bekroop mij vaak een gevoel van spijt als een
dichter de halve wereld was rondgereisd enkel om één of tweemaal voor te lezen.
Op zich was het natuurlijk fantastisch dat dit mogelijk was, maar waarom de
eenmalige komst van een onbekend dichter uit een onbekend land niet verder
uitbuiten? Met zijn komst neemt deze dichter toch een kennis met zich mee die het
waard is om doorgegeven te worden aan een nieuwsgierig publiek of, minstens zo
belangrijk, aan een volgende generatie? Ontegenzeglijk zullen er in de loop der jaren
achter de schermen goede kontakten zijn ontstaan die, zonder dat we het weten,
geleid hebben tot de waardevolle inhoud van onze boekenkasten. Toch moet het
mogelijk zijn om nog meer gebruik te maken van de unieke kennis die deze mensen
met zich meebrengen. Wat dit betreft is het een goed teken dat er dit jaar ook
discussies en interviews op het programma staan. De levendigheid van het festival
zal hierdoor toenemen. Niet elke voorleesavond hoeft immers het karakter van een
hoorcollege te hebben.

Richard Wilbur
Eén van de hoofdgasten dit jaar zal Richard Wilbur zijn, de ‘grand old man’ van de
Amerikaanse poëzie. Hij is een schrijver die reeds een halve eeuw publiceert, maar
die desondanks een betrekkelijk klein oeuvre op zijn naam heeft staan. Wilbur behoort
tot het slag dichters dat gerust drie of zelfs vijf jaar kan werken aan een gedicht dat
niet meer dan één pagina beslaat. Hij lijkt te schrijven alsof hij een muur metselt: de
volgende regel mag pas worden bedacht als de vorige is voltooid.
Richard Wilbur is een verklaard tegenstander van het ‘vijf dagen per week acht
uur per dag’ gedichten schrijven en in deze zin beantwoordt hij, volgens zijn eigen
zeggen, geheel aan het beeld van de romantische, impulsieve, op inspiratie wachtende
dichter. Een bepaalde gedachte of ervaring kan jarenlang rijpen en rusten eer hij deze
tot een gedicht zal omsmeden; óók wanneer hij op het moment zelf reeds weet dat
de ervaring een gedicht in zich meedraagt. Wilbur heeft nooit enige haast gehad; hij
is eerder bang een goed idee of onderwerp te verpesten door er te vroeg over te
schrijven. In de tussentijd geeft hij zich over aan dagdromen, en aan de eerste
voorwaarde voor het schrijven van goede poëzie: luisteren.
Ondanks zijn weigering om van negen tot vijf achter de schrijftafel te gaan zitten,
is Wilbur een klassiek en ambachtelijk dichter. Zijn werk is gereserveerd, beknopt
en beheerst; het is muzikaal, in evenwicht en zeldzaam optimistisch. Er valt geen
spoor van Weltschmerz of zelfbe-
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klag te bekennen en zijn taalgebruik is nuchter en eenvoudig. Dit mag weinig
spectaculair en nogal onpersoonlijk lijken, toch weet hij als geen ander een spanning
op te bouwen en de lezer vervolgens met een ongewoon beeld of een onverwachte
wending te verrassen. Zo laat hij in het beroemde gedicht ‘Mind’ de zorgvuldig
opgebouwde vergelijking tussen een gedachte in een schedelpan en een vleermuis
in een grot alsvolgt uit elkaar klappen: The mind is like a bat. Precisely. Save/ That
in the very happiest intellection/ A graceful error may correct the cave2.
Richard Wilbur is in de V.S. minstens zo beroemd om zijn vertalingen van Molière,
Voltaire en Racine, als om zijn eigen poëzie. Ten tijde van de Beat Generation werden
zijn gedichten weliswaar als ouderwets en als ondergeschikt aan de vertalingen
gekwalificeerd, toch heeft Wilbur zich nooit iets van deze modieuze bezwaren
aangetrokken; hij is zijn eigen werkwijze en poëtisch ideaal altijd trouw gebleven.
Bij zijn debuut, eind jaren veertig, werd dit ideaal geprezen. De jaren zestig en
zeventig gaven, zoals gezegd, de voorkeur aan andere geluiden, maar de weliswaar
twijfelachtige hang naar klassieken die sinds de jaren tachtig hoogtij viert, heeft als
gelukkig voordeel dat een dichter als Wilbur weer de aandacht krijgt die hij verdient.
Van Richard Wilbur is een zestal gedichten in het Nederlands vertaald. Eén van
deze begint alsvolgt:

Digging for China
‘Far enough down is China,’ somebody said.
‘Dig deep enough and you might see the sky
As clear as at the bottom of a well.
Except it would be real-a different sky.
Then you could burrow down until you came
To China! Oh, it's nothing like New Jersey.
There's people, trees, and houses, and all that,
But much, much different. Nothing looks the same.’3

In de vertaling van J. Bernlef:

Graven naar China
‘Helemaal diep daar beneden ligt China,’ zei iemand.
‘Graaf diep genoeg en je krijgt de hemel te zien,
Net zo helder als op de bodem van een put.
Behalve dan dat hij echt zou zijn-een andere hemel.
Dan zou je door kunnen wroeten tot je uitkwam
In China! O, het lijkt in niets op New Jersey.
Er zijn mensen, bomen, huizen, al dat soort dingen,
Maar heel, heel anders. Niets lijkt hetzelfde.’4

Het schrijven van gedichten lijkt voor Richard Wilbur een zoektocht te zijn, en in
meer dan één geval een graafexpeditie. Bergen en holen, gra-
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ven en klimmen, deze woorden keren regelmatig terug. Zij duiden de weg aan die
bewandeld moet worden eer een gedicht zich laat ‘ontdekken’, eer er sprake kan zijn
van een nieuw en onverwacht vergezicht. Tegelijk is het een weg die gelijk staat aan
dromen of, in het geval van Richard Wilbur, aan dagdromen. Het is een beweging
naar het onbekende toe en eenmaal aangekomen keert het oog van de schrijver zich
om en ziet vol verbazing dat zijn punt van vertrek lang niet zo bekend was als hij
altijd had gedacht. Het onbekende biedt hem de mogelijkheid om dat wat hij meende
te kennen, in een nieuw licht te zien. Het is het principe van de omweg en het is de
essentie van poëzie.
In bovengeciteerde strofe gaat de ik-figuur lange tijd door met het graven naar een
nieuwe, onbekende wereld. It was a sort/ Of praying, I suspect. I watched my hand/
Dig deep and darker, and I tried and tried/ To dream a place where nothing was the
same. Op het moment dat de strijd voor het feitelijke China wordt gestaakt en de
ik-figuur weer rechtop probeert te staan, wordt duidelijk dat het in alle ijver uit het
oog verloren landschap een onverwachte aanblik vertoont. Voor een kort moment
zijn de schuren zilver gekleurd en zijn de akkers gehuld in een ongekend helder licht.
Until I got my balance back again/ All that I saw was China, China, China.5
Iedere ontdekkingsreiziger is een groot liefhebber van weerstand. Zo ook Richard
Wilbur. Een gedicht moet veroverd worden en alleen door volhardende, maximale
aandacht wordt de taal leven ingeblazen. Poëzie is voor hem geen explosie van
expressie, maar een veeleisende ervaring die zich slechts langzaam ontvouwt.
Met een dergelijke instelling is het bijna logisch dat het schrijven van poëzie zonder
de weerstand van de vorm weinig aantrekkingskracht kent. Het schrijven van vrije
verzen heeft Wilbur nooit uit principe afgewezen, maar hij heeft er evenmin een
uitdaging in gezien. Wel heeft hij zich altijd fel verzet tegen het standpunt dat de tijd
van het gebonden vers voorbij zou zijn. Het vrije vers is volgens Wilbur een verrijking
van de poëzietraditie, maar het kan nooit de plaats van het gebonden vers innemen.
Technieken, vormen en genres hebben op zichzelf geen betekenis en zijn derhalve
tijdloos. Een gedicht bepaalt zelf wat het nodig heeft en een goed dichter is een
dichter die luistert naar de eisen die door het gedicht worden aangedragen. In het
geval van Wilbur leidt dit niet tot het schrijven van, bij voorbeeld, sonnetten, maar
wel tot het gebruik van een nauwkeurig metrum en een betekenisvol rijm. In de jaren
zestig heeft hij zich een enkele keer aan het vrije vers gewaagd maar, ontevreden
over het resultaat, is hij er sindsdien van overtuigd dat deze vormloze techniek alleen
goed beoefend kan worden door iemand die zich eerst alle klassieke stijlen en
versvormen heeft eigengemaakt.
Voor Wilbur is het belangrijk dat de lezer zijn gedichten leest zoals hij het heeft
bedoeld. A good poet should make him think and feel precisely what he wants to and
nothing else.6 En om dit niet alleen inhoudelijk, maar ook met de vorm te bereiken
acht hij het gebruik van ritme niet genoeg. Als een gedicht alleen een ritme en geen
metrum kent, kan het door iedere lezer anders worden gelezen. Om er zeker van te
zijn dat het gedicht op de enige en juiste manier gelezen wordt, dient het ritme
gebaseerd te zijn op een nauwkeurige metrische structuur. De normen die de
beoefenaars van het vrije vers hanteren, de ‘nood-
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zaak’ van het vers en de ‘niet-inwisselbaarheid’, klinken weliswaar stoer en stevig,
maar zijn Wilbur te subjectief.
Eén van de fraaiste gedichten die Wilbur heeft geschreven, is ‘A Hole in the Floor’.
Ook in dit gedicht functioneert het letterlijke beeld van een gat in de vloer van de
woonkamer als de toegang tot een ongekende wereld. De ik-figuur steekt zijn hoofd
door de opening als Schliemann eens/ Toen zijn spade de top van/ Troje raakte. Hij
vraagt zich af wat hij ziet en wat hij zoekt onder de vloer/ Waar de dwarsbalken
onderduiken.
For God's sake, what am I after?
Some treasure, or tiny garden?
Or that untrodden place,
The house's very soul,
Where time has stored our footbeats
And the long skein of our voices?
Not these, but the buried strangeness
Which nourishes the known:
That spring from which the floor-lamp
Drinks now a wilder bloom,
Inflaming the damask love-seat
And the whole dangerous room.7

In de vertaling van J. Bernlef:
In hemelsnaam, waar zoek ik naar?
De een of andere schat, een tuintje?
Of die onbetreden plek
De kern en ziel van het huis,
Waar opgeslagen in de tijd ons gaan en komen ligt
De lange streng van onze stemmen?
Nee, die niet, maar het verborgen wonder
Dat het bekende voedt:
Die bron waaruit de staande lamp
Een wildere kracht onttrekt die tot
Ontbranding brengt de damasten canapé
En de godsganselijke gevaarlijke kamer.8

Deze laatste twee coupletten (er zijn er zes) laten zien waar het Wilbur vaak om te
doen is: de relatie tussen de concrete wereld van de voorwerpen en de onzichtbare
wereld van de geest. Voor Wilbur hebben gedachten en ideeën geen
aantrekkingskracht indien zij niet verbonden zijn met alledaagse, tastbare zaken. ‘A
lot of my poems are arguments against a thingless, an earthless kind of imagination,
or spirituality.’9 De vraag is of deze relatie tussen materie en geest werkelijk ontdekt
wordt, of dat in elk gedicht opnieuw Richard Wilbur dit verband zelf
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creëert. Maar misschien is het juist wel deze onzekerheid, deze spanning tussen het
‘vinden’ en het ‘maken’, die de kracht van Wilburs poëzie bepaalt.
Richard Wilbur vertoont in zijn zoektocht naar harmonie meer verwantschap met
sommige voorgangers dan met zijn eigen tijdgenoten, die zich genoodzaakt zagen
om een keuze te maken tussen materie óf geest, tussen een uitvergroot soepblik óf
een abstract kleurenvlak. Het waren negentiende-eeuwse schrijvers als Emerson en
Thoreau die blijk gaven van een groot plezier in een concreet, weinig spectaculair
en vaak op de natuur geïnspireerd taalgebruik. Walt Whitman ging hier op voort en
na hem heeft het verlangen naar een aardse, nuchtere spiritualiteit de Amerikaanse
poëzie niet meer verlaten. Om zijn standpunt kracht bij te zetten, maakte Richard
Wilbur ooit een even banale als functionele vergelijking tussen kunst als een raam
en kunst als een deur. Met grote stelligheid verwierp hij de laatste optie omdat het
contact met de gewone wereld nooit verloren mag gaan. Een deur heeft de eigenschap
om achter je rug dicht te slaan en in dat geval wint de fantasie het van de verbeelding.
Als dit gebeurt, is de kunst de grote verliezer. Alleen de verbeelding is immers in
staat om de tastbare wereld en de wereld van dromen en ideeën bij elkaar te brengen
en te verenigen. Kunst die zich op fantasie baseert, ontkent de materie. Om dit gevaar
te voorkomen dienen we eerlijkheidshalve en in alle nederigheid te erkennen dat de
werkelijkheid op de eerste plaats komt: wij zijn afhankelijk van haar en niet andersom.
Wensen en dromen, gedachten en ideeën moeten aangepast worden aan datgene wat
we om ons heen zien, voelen en horen. Of anders gezegd: ‘Wij kunnen niet tevreden
zijn, wij kunnen geen poëtisch geluk ervaren, tot het innerlijke paradijs in
overeenstemming is gebracht met de wereld zoals die zich aan ons voordoet en onze
visie samenvalt met het uitzicht uit het raam.’10
Deze ‘down-to-earth’ mentaliteit is Wilbur niet altijd in dank afgenomen.
Liefhebbers van poëtisch spektakel wierpen hem voorzichtigheid en een gebrek aan
persoonlijke thematiek voor de voeten. ‘Mr. Wilbur never goes too far, but he never
goes far enough’, aldus een criticus die er nog aan toevoegde dat de poëzie van
Wilbur zich te gemakkelijk neerlegt bij zijn eigen beperkingen. Deze kritiek werd
versterkt door het feit dat in de loop van een halve eeuw de poëzie van Wilbur geen
eenvoudig te omschrijven ontwikkeling heeft doorgemaakt. Reeds aan het begin van
zijn dichtersloopbaan had hij zijn stem gevonden. Hij heeft geen stijlbreuken
geforceerd, geen wilde experimenten gedaan en geen ruzie gezocht met hen die dit
wel deden. Richard Wilbur heeft in plaats van dit alles een paar honderd gedichten
geschreven op een manier die voor hem de meest natuurlijke was en die aan
doorzettingsvermogen en eigenzinnigheid niets te raden overliet. Zijn gedichten
willen laten zien dat het leven meer mogelijkheden kent dan in het algemeen wordt
aangenomen; zij hebben een verrijking van de menselijke ervaring op het oog. De
poëzie van Richard Wilbur is tevens het bewijs dat de Amerikaanse poëzie zich
inmiddels een springlevende traditie heeft verworven.
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Ciaran Carson
Twee andere dichters op wiens komst ik mij verheug zijn Ciaran Carson en Lavinia
Greenlaw. Samen met Richard Wilbur vertegenwoordigen zij een drietal sterk
uiteenlopende stromingen binnen de Engelstalige literatuur. Ook zij zullen Poetry
International voor het eerst bezoeken.
Carson is een Ier van tegen de vijftig, die inmiddels vijf bundels heeft gepubliceerd.
Hij is een groot taalvirtuoos en zijn werk vertoont een overvloedige en opzwepende
muzikaliteit. In vergelijking met Richard Wilbur zit er in het werk van Carson weinig
lucht en is het bij tijd en wijle verre van transparant, maar wel vertoont het meer
dynamiek en zinnelijkheid.
De verhalende gedichten zijn opgebouwd uit lange regels met een metrum dat zich
vormt door het tellen van accenten i.p.v. lettergrepen. Allerhande klankeffecten als
consonantie en alliteratie zullen de liefhebber van de Ierse ballade vertrouwd in de
oren klinken. De meer puriteinse lezer van Hollandse bodem zal zich misschien eerst
over de Wet van Vestdijk heen moeten zetten. Niet altijd hoeft klank een obstakel
te zijn dat de betekenis in de weg staat.
Ciaran Carson is geboren in Belfast en de titels van zijn bundels The Irish for No
en Belfast Confetti geven al aan dat zijn geboortegrond en directe leefomgeving een
grote rol spelen in zijn werk.

Last Orders
Squeeze the buzzer on the steel mesh gate like a trigger, but
It's someone else who has you in their sights. Click. It opens.
Like electronic
Russian roulette, since you never know for sure who's who, or
what
You're walking into. I, for instance, could be anybody. Though
I'm told
Taig's written on my face. See me, would / trust appearances?
Inside a sudden lull. The barman lolls his head at us. We order
Harp Seems safe enough, everybody drinks it. As someone looks
daggers at us
From the Bushmills mirror, a penny drops: how simple it would
be for someone
Like ourselves to walk in and blow the whole place, and
ourselves, to Kingdom Come.11

In een vrije vertaling van ondergetekende:

Laatste Ronde
Trek aan de bel op de bepantserde deur als was het een wapen, maar
Het is iemand anders die jou in het vizier heeft. Klik. Gaat open.
Als elektronische
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Russische roulette, nooit is immers zeker wie is, of
waar
Je je begeeft. Ik, bij voorbeeld, kan iedereen wel zijn. Al
is mij verteld dat
‘Rooms’ op mijn voorhoofd staat. Kijk naar mij, zou ik op uiterlijk afgaan?
Binnen een plotseling zwijgen. De barman knikt ons toe. We vragen om
Harp Lijkt veilig genoeg, iedereen drinkt het. Wanneer iemand ons aankijkt
met priemende blik
Vanuit de Bushmills spiegel, is het duidelijk: hoe eenvoudig zou het
zijn voor iemand
Als wijzelf om binnen te komen en de hele boel op te blazen, en
onszelf, naar het Koninkrijk Gods.

Dit bijna prozaïsche gedicht staat halverwege de bundel Belfast Confetti. Op iedere
pagina lijkt Carson er op uit te trekken om de ware aard van Belfast te ontdekken.
De geschiedenis van de stad, de voortdurende dreiging, het fysieke geweld, de invloed
die dit alles heeft op de mensen die er wonen en op de kinderen die van geen ander
leven weten. Het is een verwoede en vergeefse poging om de geschiedenis een ander
gezicht te geven, niet door feiten te verdraaien, maar door vragen te stellen en door
de zekerheden van de politiek in te ruilen voor de mogelijkheden van de poëzie. In
meer abstracte zin wordt de stad voor Carson een plek waar niets zonder betekenis
kan zijn; zij wordt een symbool voor dat deel van de menselijke geest dat leeft bij
de gratie van tegenspraak.
Het woord ‘confetti’ uit de titel van de bundel slaat uiteraard op alles wat er in
Noord-lerland versnipperd is en wordt, maar het verwijst ook simpelweg naar gekleurd
papier en sneeuwvlokken. De verschillende mogelijkheden van het woord zijn op
zichzelf niet bijzonder, maar wel is de weg die Carson bewandelt om bij een bepaalde
betekenis uit te komen vaak meer dan verrassend te noemen. Zo is er een prachtig
gedicht over een pingpongbal die alleen al door zijn vorm op confetti lijkt en door
zijn kleur op sneeuw. Deze pingpongbal is not/ A tabletennis ball, but ‘ping-pong’,
since this is happening in/ another era. De bal roept een ware rozenkrans aan
associaties en katholieke jeugdherinneringen op: Though there's nothing in the thing
itself, bits of it come back/ unbidden,/ Playing in the archaic dusk till the white blip
became invisible. In de tweede helft van het gedicht schaft de schrijver zich op een
veiling een antieke sofa aan. In de plooien en onder de kussens vindt hij een allegaar
van verloren voorwerpen: knopen, pennen, munten én een pingpongbal. I cupped it
in my hands like a crystal, seeing/ not/ The future, but a shadowed parlour just before
the blinds are/ drawn. De schrijver is terug in zijn jeugd en kijkt verwonderd in het
rond. Een besloten gezelschap komt in de kamer bijeen en men begroet elkaar
fluisterend. Roses are brought in, and suddenly, white confetti seethes/ against the
window.12
Net als vele andere gedichten van Carson laten deze regels zien dat er ondanks de
dreiging van buitenaf en ondanks de dreiging die het
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gezelschap wellicht zelf zal gaan vormen, ook gedurende een burgeroorlog een gevoel
van veiligheid kan ontstaan. Waar grenzen worden aangescherpt, is het besef van
‘erbij horen’ sterker dan ooit. Voor de jongen is het gezelschap van volwassenen
zijn enige en vanzelfsprekende houvast; hij heeft er geen enkel belang bij om achter
deze veiligheid een vraagteken te stellen. In zekere zin wordt de dreiging synoniem
aan alles wat veilig en vertrouwd is. Voor zolang het duurt, want de situatie wordt
er in de loop der jaren niet beter op. Uiteindelijk moeten er wel vragen gesteld worden
en ontdekt de jongen dat de veiligheid schijn was en dat een ieder die deelneemt aan
de dreiging niet meer dan een pion is. Dit besef van machteloosheid tilt deze gedichten
uit boven het niveau van klaagliederen over een onrechtvaardige en uitzichtloze
strijd. Ook al ontploft er op bijna iedere pagina wel een bom of stapt er een man uit
de schaduw om zijn mitrailleur te legen.
In het meer recente werk van Carson zijn de lange, slingerende regels van
rijmschema's voorzien, waardoor de klank nog meer benadrukt wordt dan voorheen.
Zijn laatste bundel Opera Et Cetera opent met een reeks gedichten op de letters van
het alfabet. Hier wordt direct duidelijk dat de drama's uit de vroegere bundels zich
nu mede afspelen op het niveau van de taal. Woorden, regels en ook gedichten
schieten tekort in hun vermogen om recht te doen aan de complexiteit van het leven.
Al lezende blijkt de taal niet meer en niet minder te zijn dan een metafoor voor de
menselijke onmacht en voor het gebrek aan communicatie tussen groepen en
individuen in een land als Noord-lerland. De problematiek die eerst wel erg concreet
was, wordt nu min of meer symbolisch, maar opmerkelijk genoeg verhoogt dit enkel
de grijpbaarheid, of zo U wilt: de toegankelijkheid van de gedichten. Als Ciaran
Carson tijdens Poetry uit deze bundel zal voorlezen, kan ik mij niet indenken dat het
publiek gebukt zal gaan onder een gevoel van plaatsvervangend medelijden. Eerder
nog zal er gelachen worden. Bij voorbeeld om het schitterende en onvertaalbare
woordspel in de eerste twee strofen van:

E
E is the teeth of the bit on the end of the shank
of a key
Which Carter fits into the keyhole ankh of Tutankhamun's
reliquary.
It's like he put the ka in karaoke, or his A-side
met his DoppelGänger B and shook hands with himself, saying,
Sorry for your trouble.13

Lavina Greenlaw
Naast de Verenigde Staten en Noord-lerland zal ook Engeland vertegenwoordigd
zijn op Poetry International, en wel in de persoon van
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Lavinia Greenlaw. Zij maakte in 1993 haar debuut met een bijzondere bundel getiteld
Night Photograph. Dit jaar komt haar tweede bundel A World Where News Travelled
Slowly in de boekwinkels te liggen.
Begin jaren negentig is er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe generatie van
dichters wakker geworden. Anders dan voorheen zochten deze debutanten niet de
aandacht door het literaire establishment zijn bestaansrecht te ontzeggen, maar door
zelf met een geheel eigen en zeer veelzijdig geluid naar voren te komen. De
niet-Engelse culturen binnen de Gemenebest lieten voor het eerst serieus van zich
horen (de poëzie liep wat dit betreft achter op proza en film), en het moment leek
aangebroken om de grenzen van de poëzie op te rekken. De taal die in verwaarloosde
nieuwbouwwijken wordt gesproken, wordt door deze dichters moeiteloos
gecombineerd met een thematiek die zij aan universitaire bibliotheken ontlenen.
Deze generatie (een groep kun je het niet noemen, daarvoor zijn de stemmen te
verschillend) blinkt uit in het negeren van het traditionele onderscheid tussen hoge
en lage cultuur, tussen de cultuur van de massa en die van de elite. Tevens lijken
deze nieuwe dichters er op uit te zijn om een uitgesproken realisme te verbinden met
een minstens zo uitgesproken verbeelding. De mythologie speelt zich af op de
straathoek, het familiedrama wordt verplaatst naar een zeventiende-eeuwse kolonie
en de liefdesverklaring wordt uitgesproken in een saai, modern laboratorium.
De poëzie die dit oplevert is soms wild en gekunsteld en vaak ook mist zij de
beheersing die nodig is om een gedicht te laten communiceren en om het de tand des
tijds te laten doorstaan. De exotische charmes van het verhaal willen de dichter nog
wel eens de beheersing over de taal doen verliezen. Of het tegendeel vindt plaats en
de dichter laat zich afschrikken door het ongekende dat hij zelf heeft opgeroepen,
maar dat tijdens het schrijven toch te overweldigend blijkt te zijn. Het vinden van
de juiste balans is echter niet alleen een kwestie van talent, maar ook van tijd.
Binnen deze nieuwe stroming is Lavinia Greenlaw een van de namen die inmiddels
ook in het buitenland bekendheid heeft gekregen. Ook zij lijkt gefascineerd te zijn
door fenomenen die normaal gesproken niet direct als poëtisch worden beschouwd:
technologie, de rekbare grenzen van het menselijk weten, astronomie, geschiedenis,
de ontwikkeling van de medische wetenschap, geografie en de invloed die een
minimale ontdekking kan hebben op een alledaags menselijk leven. In haar gedichten
figureren de meest uiteenlopende personages in de meest spectaculaire decors. Titels
als ‘The Patagonian Nightingale’, ‘The Cost of Getting Lost in Space’ en ‘The Man
Whose Smile Made Medical History’ zeggen waarschijnlijk genoeg. Anders is er
nog de dokter van een negentiende-eeuwse, Amerikaanse Quakergemeenschap, die
in ‘The Gift of Life’ verslag doet van zijn experimenten inzake de kunstmatige
inseminatie: ‘My finest student provided the sample.’
Het gevaar van deze benadering ligt in een uit de hand lopende anekdotiek en in
een aan nostalgie grenzende romantiek. De geur van de geschiedenis wil wel eens
te sterk worden en hoeveel eigenschappen van een toekomstige wereld kan een
schrijver melden zonder de lezer te vervreemden? Zonder, om met de woorden van
Richard Wilbur te spreken, in een fantasie te vervallen die de plaats inneemt van de
ver-
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beelding? Wanneer dit gebeurt zijn het eerder verlangen en nieuwsgierigheid die van
zich doen spreken dan ervaring. Het is alsof beschreven wordt wat de schrijver de
komende nacht hoopt te gaan dromen in plaats van verslag te doen van hetgeen dat
hem of haar in de nacht of in de geest daadwerkelijk is overkomen.
‘I don't know where poems come from. I spent a long time wandering around in outer
space trying to make some sense of what goes on off the map, beyond the human
scale, but also struggling with ways in which we make sense at all. Now I've moved
back to within a mile of where I was born. I need more sleep.’14
Aldus Lavinia Greenlaw. Haar gedichten lijken haar te overkomen en misschien
daarom wordt nog niet altijd helder welk idee of levensgevoel de dichter op de lezer
wil overdragen. Wel opvallend is dat veel van haar personages zich op een plek op
de wereld bevinden die hen niet gewoon is. Atlassen en plattegronden komen in veel
gedichten voor, maar deze zijn óf achterhaald óf ondoorgrondelijk. De al
eerdergenoemde Patagonische nachtegaal blijkt een geëmigreerde sopraan die voor
zich uit zit te staren met een oude kaart van Wales op haar schoot. Elders mislukt
een wedstrijd voor postduiven doordat een zonnevlam het magnetisch veld van de
aarde verstoort. Alleen ‘Galileo's Wife’ laat zich niet in de war brengen. Zij wordt
door haar man op reis gestuurd voor een tocht langs de hoeken van de wereldkaart.
Na voltooiing van de opdracht keert zij terug: Galileo opens the door. I draw a circle/
and he closes my eye with a single blow.
Dit overheersende gevoel van desoriëntatie bij de personages neemt niet weg dat
een aantal gedichten een toonbeeld is van richting en structuur. Het zijn gedichten
waarin met het befaamde Engelse gevoel voor ironie en understatement wordt
geobserveerd en waarin de ongewone en vaak historische thematiek geen beletsel
vormt voor het verwoorden van een tijdloos drama.
Zo wordt in ‘A Letter from Marie Curie’ op knappe wijze de eigenlijke dramatiek
van het verhaal naar de achtergrond verschoven ten gunste van de weliswaar triviale,
maar des te meer reële verlangens van een meisje dat in New Jersey doodziek op
bed ligt. Zij ontvangt een brief waarvan de vaalblauwe postzegel haar meer aanspreekt
dan de onbekende taal. The lawyer who brought the letter/ talks of a famous scientist/
who found the magic ingredient/ that made the clockfaces she painted/ shine in the
dark. De brenger van het goede nieuws vindt het echter niet nodig om aan het meisje
te vertellen dat het bewuste ingrediënt radioactief is. Het meisje is er ook niet in
geïnteresseerd; zij bladert in een atlas. He explains that Marie Curie/ is anaemic too,
but the girl/ isn't listening. She's found France;/ it's not so big. The lawyer shrugs:/
She says to eat plenty of raw calves' liver.
De hond die door de Russen als eerste levende wezen in een baan om de aarde
werd gebracht, is de hoofdpersoon in ‘For the First Dog in Space’. Deze Laika wordt
toegesproken door een stem die weinig vertrouwen heeft in de vluchtleiding en die
meer inzicht heeft in de situatie dan logischerwijs mogelijk is. Laika, do not let
yourself be fooled/ by the absolute stillness/ that comes only with not knowing/ how
fast you are going. As you fall/ in orbit around the earth, remember/ your
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language. Listen to star dust./ Trust your fear.
Deze gedichten zijn met een vaste hand geschreven. Het beeld is liefdevol
opgeroepen en nauwkeurig uitgewerkt. Geen enkele vorm van uitleg of herhaling is
nodig en de trefzekerheid houdt ook de lyriek binnen de perken. Andere gedichten
missen een dergelijke eenheid, mogelijk omdat de opzet te ambitieus is geweest. De
dwarsverbanden die het gedicht tot poëzie moeten maken ontbreken. Een sterke
opening en een aantal rake regels worden ontkracht door een al te flauwe wending
of erger nog, door een dweperig soort sentiment in de slotregels.
In haar meest recente werk zijn dit soort uitglijders al zichtbaar verminderd. De
theatraliteit maakt plaats voor een meer persoonlijke benadering, en het bizarre wordt
tot een element gereduceerd. Het ligt ook niet voor de hand om nog een gedicht te
schrijven over het ontstaan van de plastische chirurgie.
Wat het werk van Lavinia Greenlaw mede zo verleidelijk maakt is de schijn van
vanzelfsprekendheid die zij aan haar formuleringen weet mee te geven. Op de beste
momenten is deze verbale kracht zelfs zo sterk dat ook een bepaalde afwezigheid
een onmisbaar detail blijkt te zijn. In het laatste gedicht van de bundel, het titelgedicht
‘Night Photograph’, weet zij na een lange reeks observaties vanaf een nachtelijke
veerboot het gedicht te eindigen met de regel Day breaks at no particular moment.
Om met zo'n anti-statement een bundel af te sluiten getuigt van lef én van talent. Al
mijn kritische kanttekeningen verdwijnen hierdoor in de schaduw. Even treffend zijn
de schelpen en de stenen in het gedicht ‘Monk on a Tractor’, waarmee de bundel
opent. Zij hebben geen andere eigenschap dan hun niet onder woorden te brengen
aantrekkingskracht.

Monk on a Tractor
The monks on Caldey make perfume and chocolate.
They watch each other grow old
and draft adverts for new recruits.
From April to September, they are surrounded.
The pleasure boat brings holidaymakers
who tidy their faces as they go through the gate,
unprepared for a monk on a tractor
and another hanging underwear on a line.
The sea that swings between the monastery
and my father's house abandons jellyfish,
a used hypodermic, stones and shells that, days later,
give no clue as to why they were picked up.
The wrong wind brings the wrong things home:
raw sewage and, late last summer,
the body of a man who was teaching himself to dive.
Once, a stag swam round the headland.
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No one knows where it came from
or who it was that saw it.15

In een vertaling van ondergetekende:

Monnik op een Tractor
De monniken op Caldey maken parfum en chocolade.
Zij zien elkaar ouder worden
en adverteren voor nieuwe aanwas.
Van april tot september zijn zij omringd.
De plezierboot brengt vakantiegangers
die zich fatsoeneren als ze de poort binnengaan,
niet bedacht op een monnik op een tractor
en een ander die ondergoed te drogen hangt.
De zee die slingert tussen het klooster
en mijn vaders huis geeft kwallen prijs,
een gebruikte spuit, stenen en schelpen die, dagen later,
nog niet verklaren waarom ze werden opgepakt.
De verkeerde wind brengt de verkeerde zaken thuis:
rioolwater en, eind vorige zomer,
het lichaam van een man die zichzelf leerde duiken.
Eenmaal zwom een hert rond de landtong.
Niemand weet waar het vandaan kwam
of wie het was die het zag.

Peter Swanborn
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Lijst van deelnemers Poetry International 1997:
onder voorbehoud
België: Stefan Hertmans, Dirk van Bastelaere.
Bosnië: Izet Sarajilić.
China: Yu Jian.
Duitsland: Thomas Kling, Rolf Haufs.
Engeland: Lavinia Greenlaw.
Frankrijk: Jacques Roubaud, Michelle Grangaud, Cristophe Tarkos, Olivier
Cadiot.
Hongarije: Dezsö Tandori.
Ierland: Ciaran Carson.
Irak: Adnan al-Sayegh.
Letland: Amanda Aizpuriete.
Nederland: Huub Beurskens, Robert Anker, C.O. Jellema, K. Schippers, Renée
van Riessen, René Huigen, (Friesland:) Cornelis van der Wal.
Nieuw Zeeland: Laura Ranger.
Oostenrijk: Raoul Schrott.
Mexico: Jaime Sabines.
Portugal: Adilia Lopes.
Rusland: Timoer Kibirov.
Slowakije: Ivan Štrpka.
Tunesië: Awlad Ahmad.
Verenigde Staten: Charles Simic, Richard Wilbur, Jorie Graham, Michael
Palmer.
Zweden: Lennart Sjögren.
Zuid-Afrika: Vincent Oliphant.

Eindnoten:
1 In het beleidsplan van Poetry International wordt de dichter K. Michel geciteerd. Hij was het
die met deze woorden zijn ideale festivalruimte typeerde.
2 The Faber Book of Contemporary American Poetry, edited by Helen Vendler p. 126, Faber and
Faber - London 1985
3 Richard Wilbur, New and Collected Poems p. 256, A Harvest/ HBJ Book - New York 1988
4 J. Bernlef, Alfabet op de rug gezien Poëzievertalingen p. 107, Querido - Amsterdam 1995
5 voor al de citaten in deze alinea, zie 3 p. 256
6 Conversations with Richard Wilbur p. 93, University Press of Mississippi - Jackson 1990
7 zie 3 p. 190
8 Iets dat te groot is om te zien - Moderne Amerikaanse dichters, samengesteld door J. Bernlef
en Peter, Nijmeijer p. 43. Meulenhoff - Amsterdam 1991
9 zie 6 p. 50
10 zie 8 p. 138
11 Ciaran Carson, Belfast Confetti p. 46, Bloodaxe Books - Newcastle upon Tyne 1990
12 voor al de citaten uit deze alinea, zie 11 p. 20 en 21
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13 Ciaran Carson, Opera Et Cetera p. 15, Bloodaxe Books - Newcastle upon Tyne 1996
14 geciteerd in Poetry Review, New Generation Poets p. 101, the Poetry Society - London 1994
15 Lavinia Greenlaw, Night Photoqraph p. 1, Faber and Faber - London 1993

Passionate. Jaargang 4

68

Ten slotte
Zijn meer dan levensgrote poster prijkt al jaren mij bij aan de muur: Nick Cave.
Compleet met de vette kuif, de dromerige blik ten hemel gericht, maar ook de wat
morsige kleding en uitstraling - zo heeft hij er altijd uitgezien. De Australische zanger
en tekstschrijver heeft onlangs, na King Ink en de roman And the ass saw the angel,
zijn derde boek uitgebracht: King Ink II, een verzameling van songteksten, een enkel
gedicht en wat prozastukken.
King Ink II opent met de tekst van de onvergetelijke single uit 1988 ‘The mercy
seat’, een monotoon maar hypnotisch dreunend nummer van ruim 7 minuten. Hierin
worden we deelgenoot van de laatste gedachten van een tot de elektrische stoel
veroordeelde man. Waarom hij veroordeeld is wordt niet duidelijk; wat de rechters
hem aanrekenen lijkt hem ook niet meer te interesseren: And in a way I'm yearning/
To be done with all this measuring of truth. Maar hij is wel geobsedeerd door het
oordeel dat van boven over hem uitgesproken zal worden. Uit alles om hem heen
probeert hij voortekenen te lezen: Interpret signs and catalogue/ A blackened tooth,
a scarlet fog ... the face of Jesus in my soup. Maar dit levert niets anders op dan
verwarring. Uiteindelijk geeft hij zich over aan de dood, zich bewust van het menselijk
onvermogen iets te begrijpen van het uiteindelijke en enig werkelijk belangrijke
vonnis.
De thema's in ‘The mercy seat’ - geloof, schuld, boete, dood - staan centraal in
Cave's gehele oeuvre. In een van de mooiste bijdragen in King Ink II, het essay ‘The
flesh made word’, gaat hij in op zijn manier van geloven, en het verband tussen dit
geloof en zijn artistieke drijfveren. God is een product van de verbeelding, zo begint
Cave. Maar als jongen was hij bang voor zijn verbeelding; hij zag het als een donkere
kamer vol verboden fantasieën. Totdat hij dertien was. Zijn vader, predikant en een
marginale schrijver, nodigde hem uit in zijn studeerkamer en reciteerde Shakespeare,
Dostojevski en Nabokov, om deze geheime kennis aan zijn zoon door te geven. Nu,
zegt Cave, begrijpt hij dat zijn vader op deze manier in contact met God stond - al
had die als schrijver niet veel succes, met slechts twee gepubliceerde verhalen in
ver-
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geten tijdschriften. Toch verhief literatuur hem uit de grauwheid en deed hem proeven
van het goddelijke. De jonge Nick, hoewel hij niet precies begreep waarom, werd
geraakt door de liefde van zijn vader voor literatuur en begon zelf gedichten te
schrijven.
Enkele jaren later richtte hij met vrienden een rockband op, The Birthday Party.
Voor het schrijven van songteksten liet hij zich inspireren door de Bijbel, met name
het Oude Testament. Cave herkende zijn eigen wereldbeeld in de brute, meedogenloze
stem van God, die hele stammen uitroeide als iets hem niet zinde; de jaloerse,
wantrouwende God ook die zonder aanleiding het leven van zijn trouwe dienaar Job
tot een hel maakte. En dit beeld van de lijdende mens onder een despotische God
begon in Cave's teksten op te duiken. Het was alsof Gods stem door hem voer. Cave
schrijft (eigen vertaling): ‘God sprak niet alleen tegen me maar door me, en Zijn
adem stonk...ik hoefde alleen maar het podium op te lopen en mijn mond te openen
en de vloek van God door me te laten bulderen.’
Ik heb de vloek van God in Nick Cave gezien. Het was in 1985 in - of all places
- De Doelen, tijdens het Pandora's Music Box festival. The Birthday Party was uiteen
gevallen en Cave had zijn nieuwe band geformeerd: the Bad Seeds. Ik had hun eerste
lp From her to eternity gekoesterd, maar nu zag ik ze voor het eerst spelen. Met Mick
Harvey, de trouwe gezel, gereserveerd op de achtergrond; met Blixa Bargeld, het
Duitse doodshoofd met de piekende haren en de kaplaarzen, bespeler van gitaar en
soms drilboor; en Nick Cave zelf, bleek, broodmager, zwaaiend op zijn lange benen.
Ik stond helemaal vooraan, en hield me vast aan de rand van het podium. Vanaf de
eerste klanken buitelde iedereen in het publiek over elkaar heen, struikelend, vallend
over de stoelen van de Grote Zaal. De muziek was dan ook van een enorme intensiteit,
rusteloos en lawaaierig maar toch helder - de unieke sound van de Bad Seeds. En
Cave stond voor hen, en kronkelde met zijn lichaam om de woorden uit te spuwen.
Here come the Judgement Train. Get on board! O let's roll! Het duurde een uur. Ik
herinner me dat ik na afloop, terwijl de zaal leegstroomde, verdwaasd tegen het
podium geleund stond.
Zo'n overweldigend concert heb ik sindsdien niet meer gezien, ook niet van Nick
Cave and the Bad Seeds. Cave geeft in ‘The word made flesh’ zelf ook aan dat zijn
werk en zijn inpiratiebronnen veranderd zijn. De woede van waaruit hij werkte was
slopend, niet vol te houden. Hij sloot het Oude Testament dicht en opende het Nieuwe,
met daarin de evangeliën over Jezus. De stem van Jezus, zegt Cave, zachter en
introspectiever dan die van God, stelde hem in staat zijn relatie tot de wereld opnieuw
te definiëren. Hij ziet Jezus als een man van de verbeelding, en de vijand van fanatieke
geloofsneuroten, die bovendien in staat is tot vergeving en compassie. ‘Door Zijn
Zoon te creëren, had God de Vader zich ontwikkeld...en maakte zijn fouten goed.’
De hardvochtige toorn verdween zo uit Cave's werk, en maakte plaats voor een
humaner mensbeeld.
Cave citeert aan het eind van zijn essay Jezus' woorden dat het koninkrijk van
binnen zit. Wij moeten de goddelijkheid voeden, door onszelf, door taal en
verbeelding. God heeft ons nodig om zo levend gehouden te worden, beweert Cave
zelfs. Men hoeft niet meer op de Mercy Seat plaats te nemen om het oordeel af te
wachten, lijkt hij te willen zeggen; zonder de mens is er niet eens een Schepper. Nick
Cave zet daarom - net als zijn vader - de goddelijke taak om te creëren voort, zij het
dat zijn toon veranderd is. De muziek op zijn pas uitgekomen CD The boatman's
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call, bijvoorbeeld, is ingetogen, met veel piano en zachte gitaar. Teksten over
verlangen, onzekerheid, de liefde die komt en gaat. En goed is het nog steeds,
trouwens, ook zonder de vloek van God.
Erik Brus
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Over de auteurs
Jana Beranová '35
vertaalde een groot deel van het oeuvre van Milan Kundera in het Nederlands. De
laatste tijd trekt ze meer tijd uit voor haar eigen poëzie. Zo nam ze onlangs deel aan
het project ‘Maas, een rivier’ door galerie/uitgeverij Reinart uit Oss, met negen andere
dichters en tien beeldend kunstenaars. In het voorjaar van 1996 verscheen de bundel
Kiskassend gedicht bij uitgeverij De Geus.
Yorgos Dalman '73
is een gewezen fokker van nachtmerries en thans part-time lid en oprichter van de
V.Z.Z. (Vereniging Zonder Zingevend-oogmerk). Hij is tomeloos publicist van vele
publicaties die zich laten kenmerken door van alles en nog niets. Zie daarvoor zijn
laatste prestaties in de meest recente Weirdo's en Mosselvocht 11. Sinds december
vorig jaar is hij van dit laatstgenoemde tijdschrift redacteur. Zijn motto is: Leve
Nederland en het koningshuis!
Harmen Lustig '66
is oprichter van Mosselvocht en trad afgelopen zomer toe tot de redactie van
Zoetermeer, toen het blad door interne strubbelingen en lange tenengezeik ten onder
dreigde te gaan. Lustig beklimt graag podia. De kale voordracht is hem wat erg kaal,
vandaar dat hij zich laat begeleiden door muzikanten. Stukken proza en prozagedichten
wisselen elkaar af in een theatraal programma dat naadloos overloopt in een dansfeest
met dj's. Hij schreef de Romans Wit licht (1995) en Schelle hel. De laatste roman zal
in het najaar van 1997 worden gepubliceerd.
Erik Nout '46
woont in Rotterdam en werkt bij de Dienst Stedelijk Onderwijs waar hij zich
bezighoudt met het ontwerpen van een internet-side. Toch vindt hij internet im Grunde
genommen incestueus: media over media in media etc. Nout schrijft voornamelijk
poëzie, maar op zolder liggen ook reeds twee half afgeronde romans. Tot voor kort
schreef hij de
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column Filesofietjes in de Rotterdamse Straatkrant.
Klara Smeets '76
schrijft sinds twee jaar gedichten en speelt al van jongs af aan toneel. Haar
voorliefde voor het toneel dreef haar tot het schrijven van meerdere familie- en
straatstukken. Zo schreef zij in 1996 in opdracht van het Centrum Amateurkunst het
straattoneelstuk Vrouwe gebrek en haar drie minnaars. Dit was in het kader van het
200 jarig bestaan van Brabant. Klara Smeets studeert maatschappijgeschiedenis aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het gedicht ‘Boven Malang’ is haar eerste
publicatie in een literair tijdschrift.
Giel van Strien '65
is politicoloog van origine, werkte ooit als journalist in de provincie, maar is
tegenwoordig zeer actief in het letterencircuit van Rotterdam. Zijn voorkeur gaat uit
naar het schrijven van betogende stukken als columns en artikelen. Daarnaast wijdt
hij zich graag aan het schrijven van polemische brieven en zijn geheime dagboek
over de opkomst en ondergang van een literair tijdschrift. Hij is goed bevriend met
Peter Swanborn sinds deze regelmatig whisky in huis haalt.
Peter Swanborn '63
is dichter, essayist en criticus. Zijn werkwijze is degelijk, zijn taal esthetisch en
zijn standpunten aanvechtbaar. Het tijdschrift Parmentier publiceert binnenkort zijn
‘Bekentenissen van een souffleur’.
Thomas Verbogt '52
schrijft romans, toneelstukken en verhalen die onder andere werden verzameld in
de recente verhalenbundels Geen danstype (1995) en Gebroken glimlach (1996). Hij
werkt voor de VPRO-radio en is columnist van De Gelderlander. Onlangs verhuisde
Verbogt naar Rotterdam, waar hij direct actief in het letterencircuit is geworden.
Kees Versteeg '59
is een gewezen jurist en journalist, en komt op voor de autochtone arme
meerderheid in Rotterdam. Onlangs beleefde hij op het toilet van Giel van Strien
zijn eerste televisie-optreden. Versteeg benadrukte zijn visie op de vergankelijkheid
door zijn aforismen tijdens de opname te bedenken, op te schrijven, voor te lezen en
vervolgens door het toilet te spoelen. Goed nieuws voor zijn fans: onlangs verklaarde
hij in de Rotterdamse Straatkrant zijn zelfmoord uit te stellen tot het komend najaar.
Rien Vroegindeweij '44
publiceerde in de loop der jaren meerdere dichtbundels en startte in de jaren
zeventig samen met Eddy Elsdijk en Leyn Leijnse de Rotterdamse poëziewinkel
Woutertje Pieterse. Op dit moment is hij vooral bekend van zijn columns in het
Rotterdams Dagblad. Hij werkte o.a. mee aan het nulnummer van het cultureel
periodiek Transito. Van een verdere betrokkenheid bij dit tijdschrift zal het echter
niet komen, want onlangs besloot Vroegindeweij de redactie te verlaten.
Redactie: Bert Heemskerk
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Rectificatie:
In het vorige nummer is een fout geslopen. De gedichtencyclus van Theo Verhaar
werd door de redactie per abuis ‘Nawekken’ genoemd. Dit moet uiteraard ‘Nawakker’
zijn.
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[nummer 4]

libelle
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[Een schrijver kan niet...]
Een schrijver kan niet
zonder deadline.
Je moet tegen jezelf
durven zeggen:
ooit schrijf ik een boek.

Kees Versteeg
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In den beginne
Het rommelt in de wereld van het literaire tijdschrift. Van veel bladen loopt de oplage
terug en de functies van het periodiek worden uitgehold. Een ander veeg teken is dat
kunstredacties, zoals die van De Volkskrant, gestopt zijn met het recenseren van
literaire tijdschriften. Onlangs bereikte de onrust een voorlopig hoogtepunt met de
beslissing van het Literair Produktiefonds om Hollands Maandblad minder subsidie
toe te kennen. Het tijdschrift zou onvoldoende kwaliteit bieden en een te journalistiek
karakter hebben. Reacties bleven niet uit. Martin van Amerongen wijdde er in De
Groene Amsterdammer een artikel aan, en de redactie van Hollands Maandblad
verbrak iedere verbintenis met het Literair Produktiefonds. Op de omslag van het
aprilnummer prijkte zelfs de geuzenkreet ‘vrij & ongesubsidieerd’, al roept deze
beginselverklaring enige gelijkenis op met een huisvrouw in de jaren zeventig, die
ondanks het belijden van het feminisme de voorkeur aan een man en veel baby's gaf.
De rel rond Hollands Maandblad is geen op zichzelf staand incident, maar illustreert
de crisis waarin het literaire tijdschrift zich bevindt. Het periodiek staat ter discussie
en de betrokkenen wekken de indruk daar maar moeilijk mee om te kunnen gaan.
Volgens Jaap Goedegebuure, hoogleraar in Tilburg, heeft het literaire tijdschrift zijn
beste tijd gehad. Doordat kranten en weekbladen de functies van het tijdschrift hebben
overgenomen heeft het zijn bestaansrecht verloren, luidt simpel gezegd de redenering
van Goedegebuure. Dat is geen prettige constatering voor een redactie van een literair
tijdschrift, maar het is onverstandig om deze mening als borrelpraat terzijde te
schuiven. Want er moet toch een verklaring zijn voor de huidige positie van het
literaire tijdschrift. Overdreven gezegd: hoe komt het dat de geïnspireerde voorhoede
van de letteren en aanverwante cultuurdisciplines vandaag de dag nog slechts een
rol in de marge vervult?
De verklaring voor deze negatieve ontwikkeling is dat het literaire tijdschrift in
verschillende opzichten niet met zijn tijd is meegegaan. In de eerste plaats heeft het
de commerciële
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strijd met andere bladen verloren omdat het deze nooit werkelijk heeft willen voeren.
Veel mensen binnen de letteren zijn nog altijd de mening toegedaan dat alleen
financiële steun uit publieke middelen welkom is. De eilandengeest die de letteren
kenmerkt heeft er toe geleid dat opvattingen uit de jaren zeventig nog altijd stand
houden. Waar andere sectoren dankbaar gebruik maken van de groeiende interesse
van de commercie voor de cultuur, meent de nomenklatoera van de letteren met
gevaarlijke ideeën van doen te hebben. Dat auteurs verhalen verkopen aan tijdschriften
die niet literair zijn komt gewoon omdat deze beter betalen. Als je dus wilt dat die
verhalen in je tijdschrift verschijnen moet je zorgen dat je genoeg geld hebt. Dat
betekent dat je niet bang voor advertenties bent en sponsors probeert binnen te halen,
zoals nu ook Hollands Maandblad doet. Passionate is helaas nog niet een literair
tijdschrift dat zich met veel succes op de sponsormarkt begeeft, maar het eveneens
Rotterdamse periodiek Transito doet dat wel. In het onlangs verschenen nummer
wordt een fraai lijstje van sponsoren opgesomd. Al is het natuurlijk wel zo dat de
makers van dit regentenblad beter ingevoerd zijn in het Rotterdamse dan de jonge
honden die voor de exploitatie van Passionate moeten zorgen. Want hoe kan men
anders verklaren dat gemeente-instellingen als Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting
en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam een cultureel periodiek steunen? Niettemin
kunnen wij in dit opzicht nog iets van Transito leren. De tweede verklaring voor de
teloorgang van het literaire tijdschrift is dat het zich nooit om zijn uiterlijk heeft
willen bekommeren. Ook in dit opzicht heeft de bekrompen eilandengeest rampzalige
gevolgen gehad. Terwijl boekhandels langzamerhand uitpuilen van de flitsend
vormgegeven bladen menen vele redacties dat de letteren hier zover boven verheven
zijn dat ze eindeloos kunnen doorgaan met het afleveren van kleurloze boekjes die
veel weg hebben van de gezangenbundels van Johannes de Heer. Wie een boekhandel
binnenloopt kan kiezen uit honderden bladen. Als je dus wilt dat iemand jouw
tijdschrift in handen neemt, zul je die persoon met het beeld moeten verleiden. Want
je kunt wel beweren dat het om de inhoud van het tijdschrift gaat, van die inhoud
wordt pas kennis genomen wanneer je de lezer daartoe uitnodigt. Een zeer plausibele
redenering, maar in de kerk van de letteren komt dit neer op godslastering. Daar
wordt het beeld als Het Grote Kwaad gezien dat er op uit is de taal te vernietigen.
Het wordt echter hoog tijd dat men deze defensieve positie verlaat en ook in dit
opzicht de concurrentieslag met andere tijdschriften aangaat.
Tenslotte is er een andere ontwikkeling gaande die er voor gezorgd heeft dat het
literaire tijdschrift aan belang heeft ingeboet. Zoals tussen kunst en commercie het
geval is, is er ook tussen literatuur en journalistiek sprake van grensvervaging. Terwijl
literatoren de mogelijkheid krijgen om in dagbladen en andere journalistieke
‘bolwerken’ te publiceren wordt vanuit de letterenhoek angstvallig de boot
afgehouden. Journalisten zijn immers allemaal mislukte schrijvers en het bastion van
de letteren moet beschermd worden tegen alles wat niet tot het eigen volk behoort.
Na alle grensvervagingen in de hedendaagse kunst is het verbijsterend dat in 1997
aan een literair tijdschrift een subsidie wordt geweigerd omdat het ‘een journalistiek
product’ is. De wereldvreemdheid van het Literair Produktiefonds kan echter niet
beter geïllustreerd worden en alleen al om die reden zou Aad Nuis de letterenportiers
tot de orde moeten roepen.
Als men bovenstaande in acht neemt is er wel degelijk een toekomst voor het
literaire tijdschrift. Wanneer het een inhaalslag maakt heeft het zeker weer een kans
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een positie te verwerven die meer dan marginaal is. Een commercieel gezond
tijdschrift, met eigentijdse vormgeving, gemaakt door journalisten en volgeschreven
door auteurs moet in staat zijn om ook jongeren aan te spreken. Hoewel er nog veel
aan dit tijdschrift verbeterd kan worden bewijst Passionate dat dat laatste mogelijk
is. En een nieuwe identiteit zal uiteindelijk ook tot nieuwe functies van het tijdschrift
leiden, waarmee je op den duur ook wel weer de aandacht van de media trekt.
U hoort nog van ons.
Giel van Strien
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Jezus en zijn discipelen bij Mc Donald's
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Raak me aan en noem mij mijn bestaan. Want als de bladeren het zeggen is de wind
nabij. De maan, de maan is als een zegen die de nacht voor zich uit zingt. Het licht.
Mijn geliefde, ken mij en mijn duisternis. Het is altijd de ezelin die de engel als eerste
ziet.
Er is theater in het hoofd van Berend. Duizend stemmen vechten om de voorgrond.
Berend kan zichzelf niet meer horen. Hij gaat weer liggen, probeert diep adem te
halen. De geluiden van de straat dringen niet meer tot hem door. De kilte van de
stoeptegels kan hem niet meer raken. Zwart. Roze. Als een roos, roos van Saron. De
cirkels en het draaien. Maar weer zwart. De hel, dat ben ikzelf, weet hij.
Het theater ontfermt zich over Berend, zo zacht op de harde grond. Het is geen
goed idee buiten te slapen, maar het is het enige idee dat is overgebleven. Hier is een
hoekje waar ook de wind hem niet kan bereiken, alleen, verdomde alleen, niemand
geeft om hem. Niemand, toch? Hij heeft geen andere keus, geen andere verplichting
dan zich terug te trekken in zijn toneel van zilverpapier.
Vroeger genoot Berend een zekere bekendheid als recalcitrant toneelregisseur.
Dat had hij vooral te danken aan zijn versie van Hamlet, waarin hij de acteurs hun
teksten niet om beurten maar tegelijk had laten opzeggen. Bij het begin van het stuk
was het podium vol geweest, een kakofonie van stemmen. Al snel waren de kleine
bijrollen uitgesproken en bleven de hoofdrolspelers alleen over, door elkaar
onverstaanbare monologen houdend, tot uiteindelijk enkel Hamlet zelf was
overgebleven, die in alle leegte zijn laatste woorden uitsprak. ‘De rest is stilte,’ had
Hamlet gezegd voor hij stierf en het doek viel. Nog geen drie kwartier had het alles
bij elkaar geduurd. De zaal was verbijsterd.
Berend moet nog altijd glimlachen bij de herinnering. Hoe mooi was dat, die
monotone stemmenzee, hoe ontroerend was de hoge, ijle stem van Ophelia als zij
zingend uit die zee opsteeg, hoe krachtig de symboliek van Hamlets stem die als
enige uitkristalliseerde en eenzaam overbleef. Het publiek had het niet zo begrepen.
Het kwam om een bekend verhaal te horen, om gerustgesteld te worden dat sommige
dingen tenminste bij het oude bleven. Ze wilden Hamlets kalme doodsmijmeringen
horen, niet zijn radeloosheid, niet zijn verdrinken in de oceaan der levenden.
De mensen konden niet zo goed tegen Berend als hij schreeuwde. Maar het was
niet hij die schreeuwde, hij wilde niet schreeuwen. De schreeuw woonde in hem en
vocht zich een weg naar buiten. En als de schreeuw hem had verlaten, werd Berend
stil, alsof zijn tong meegerukt was. Twee woorden noemden ze hem. Destructief.
Depressief. Ze begrepen het bouwen in het hoofd van Berend niet. Als hij al iets
wilde vernietigen dan toch het gouden kalf. Wakker schudden wilde hij hen, omdat
ze het donderen op de berg niet gehoord hadden, de wolk niet gezien. Een orkaan
van woorden en dan: de eerbiedige stilte. Eerbied, stilte.
Het gaat niet zo goed met Berend nu. Dat komt door de speed. Maar het kan ook
de coke zijn. De dood is de stilte van het leven. Eens in de week krijgt hij acupunctuur,
dat maakt hem rustig. Hij weet niet dat er een glimlach op zijn gezicht verschijnt,
een glimlach die langzaam tot een grimas verwordt, terwijl de pijn, de behoefte
terugkeert.
Een milde regen maakt Berend wakker. Mozes heeft met zijn staf tegen de rotsen
van de lucht geslagen. De eerste tekenen van de dag zijn al zichtbaar, maar het is
nog stil in de winkelstraat. Berends deken is overdekt met zilveren druppels, hij
aarzelt of hij zal opstaan en naar het por-
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tiek aan de andere kant gaan, waar de regen hem niet kan bereiken. Hij kan zijn
opwekking niet tot stand brengen.
Berend wil nog altijd een groot schilderij maken. Jezus en zijn discipelen bij
McDonald's gaat het heten en het toont hoe de Mensenzoon cheeseburgers in tweeën
scheurt en onder zijn volgelingen verdeelt. Jezus zal er een beetje uitzien als Berend
nu, ongeschoren maar met vuur in zijn ogen. En de discipelen zijn zijn vrienden.
Uitschot, dat zijn ze. Ze hebben alleen geld voor het eenvoudigste eten en dat moeten
ze dan delen. Ze zullen het delen. Berend raakt altijd erg ontroerd als hij aan het
schilderij denkt. Als hij zijn ogen sluit, ziet hij het doek bewegen.
Berend huilt. Als Jezus nu geboren werd, zou het in een parkeergarage zijn, in een
doos met oude kranten. Er zouden misschien een paar schoonmakers bij hem blijven
stilstaan en drie verbaasde Japanners. Maar de burgemeester wil niet dat er kindertjes
geboren worden in tochtige stallingen. Ze moeten naar het ziekenhuis, waar ze een
bandje met een nummer om de polsjes van pasgeboren kindertjes doen.
Het beest, het beest, denkt Berend plotseling. Hij staat op, zonder het te weten of
te willen. Hij schreeuwt: ‘Het kwaad is onder ons! Het kwaad is onder ons!’ Er is
niemand om hem te horen. Hij schreeuwt nogmaals: ‘Het kwaad is onder ons! Het
kwaad is onder ons!’ En na een korte stilte: ‘Het kwaad is onder ons!’
Brullen, brullen doet Berend, zo hard als hij kan. Er komt geen antwoord. Hij gaat
weer liggen, op de kleine gele tegeltjes van de bank, tegen de tralies aan. De warmte
van daarnet is weggetrokken. Hij staat weer op. Hij moet pissen. Dat doet hij bij de
drogist. Berend heeft zin in zoute drop, maar hij kan er niet bij. Daarom gaat hij maar
weer liggen, versteend in de kale ochtendschemer.
Berend is ook zijn vriendin kwijtgeraakt. ‘Na iedere nacht met een ander weet ik
weer waarom ik enkel jou wil,’ heeft hij nog geroepen, maar het hielp niet. En hij
had niet eens een ander, hij had alleen haar. Ze hielp hem als het spook van zijn vader
hem bezocht, hielp hem te vechten tegen de haat en de wraakzucht, hielp hem met
de verzoening en het onvermijdelijke. Ze hing een koord uit het raam, terwijl hij
tevergeefs om de muur heenliep. Hij hield van haar, maar hij hield ook van zijn eigen
wantrouwen. Ze kon zo helder zingen, maar uiteindelijk liep ze stemloos de kreek
van het volle leven binnen. Ze verliet hem.
Toen had Berend andere vrienden, vrienden van woorden. Er waren ook twee
vrienden die schrijver waren. Ze schreven over neuken, want iedereen schreef
tegenwoordig over neuken. Niemand schreef nog over Gods boodschap aan de koning
van Moab. Niemand nam nog de moeite altaren te bouwen. Berend is bereid zelf
zeven rammen te zijn.
Berend zou eigenlijk best wel weer eens willen neuken. Alleen, hij bewoont de
wereld van de verloren waanzin, waar geen anderen zijn behalve de Koning. Er is
altijd afstand om hem heen. Alsof ik stink, denkt Berend. Het begint nu echt licht te
worden, het kan niet lang meer duren of hij wordt verjaagd door de geldwisselaars.
Als de huichelaars komen en tegen je spreken, moet je doen alsof je geest voorbij
hun bedoelingen glijdt. Ze zullen denken dat je gek bent.
Sommige mensen begrepen zijn Hamlet wel, ze doorgrondden de schreeuw, de
symboliek, ze begrepen hoe Berend worstelde met de dood van zijn vader, de dood
die haar vingers naar zijn leven uitstrekte. Zo hield hij het nog even vol, in krimpende
zalen, met andere verhalen die hetzelfde vertelden. En hij kon rekenen op Magda.
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hals. Hij draagt nog altijd een foto van haar bij zich. Haar ring klemt om zijn vinger.
Soms denkt Berend dat hij Jezus is. Dan wil hij wonderen doen, wil hij de wereld
redden. Maar nu voelt hij zich niet zo, hij voelt zich klote. Met schokken krabbelt
Berend op. Normaalgesproken zou hij de harde, koude tegels vergeven voor wat zij
hem deze nacht hebben aangedaan, maar vandaag kan hij het niet opbrengen. Er is
kramp in al zijn spieren, zelfs in zijn middenrif, hij moet zijn longen dwingen de
vochtige lucht binnen te zuigen. Hij voelt in zijn zakken. Niets. Ja, toch, een plastic
pijpje en een aansteker. Dit zal weer een zwervende dag worden, een jachtige dag
die verwilderd door de straten speurt. Berends leven staat in het teken van zoeken.
Vergeving, wraak en crack.
Wankelend begint Berend te lopen, naar de bakker. Als hij bij de achterdeur
aanklopt, is er altijd wel iets dat te zwart is geworden om te verkopen. Dat is een
geheim tussen hem en vrouw van de bakker. Die glimlacht altijd minzaam, als een
madonna met een gerimpeld gezicht. Ze ziet het lijden in Berend, weet hij, maar ze
zegt nooit veel. Ook deze keer heeft ze al een papieren zakje met wat te eten voor
hem klaar liggen. ‘Hier, jongen,’ zegt ze. ‘Dankuwel,’ zegt Berend. En hij gaat heen.
Berend kijkt naar de drie broodjes in zijn hand. Het zijn tarwebolletjes, althans zo
ongeveer, het deeg is uitgezakt en daarom zijn ze niet mooi rond geworden. Berend
vindt dat deze broodjes uit de hemel zijn gevallen, God heeft ze gezonden door de
handen van de vrouw van de bakker. Hij is dankbaar. Berend bidt, hij dankt, maar
hij weet ook dat de woede elk moment kan uitbarsten. Waarom, waarom moet hij
dit allemaal doorstaan?
Het leven golft op en neer als de zijwaartse zee van eb en vloed, langzaam maar
zeker op het ritme van de maan. Berend kijkt omhoog naar de maan, die nog flauwtjes
in een donkere hoek van de hemel staat. Hij wil weer schreeuwen, maar hij doet het
niet. Hij denkt aan de broodjes en weet dat het tijd is voor stilte. De golven van het
geluid mogen later weer over het zand rollen.
De machteloosheid dreef Berend in de richting van de vloedlijn. Een sentimentele
dwaas was hij, maar hij kon er niets aan doen, hij moest steeds omkijken terwijl hij
de onzekere toekomst tegemoet liep. Hij zocht naar dingen die zijn fantasie konden
helpen te ontvluchten aan de lethargie. Maar Magda verloor hij.
Nog steeds kijkt Berend naar de broodjes, de essentie van het leven. Zometeen
moet hij maar eens naar de kerk, voor de koffie, voor zijn vrienden, de
verschoppelingen, de vervolgden, de geesten van hun vaders, mensen met wie hij
zich verwant voelt, mensen die hem deelachtig zijn. Delen, de dominee weet het
altijd zo mooi te zeggen. Ontroering, een nawee van zijn nachtvlucht. Berend breekt
een broodje in tweeën, maar hij eet het helemaal zelf op.
Christian Jongeneel
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Ter introductie: Petr Borkovec
Na in het vorige nummer de Slowaak Ivan Štrpka aan u te hebben voorgesteld,
introduceert Passionate deze keer een jonge Tsjechische dichter. Opnieuw zorgde
Jana Beranová voor de vertaling. Zij is ook verantwoordelijk voor de onderstaande
introductie.
Petr Borkovec (1970) studeert filosofie aan de Karelsuniversiteit in Praag. Hij vertaalt
moderne Russische dichters, onder andere Chodasevitj. Met zijn debuut in 1990 trok
Borkovec onmiddellijk veel aandacht. Hij verraste door compacte, ritmische verzen,
wars van clichés en modieuze paden. Deze volwassen poëzie wortelt op geheel eigen
wijze in de Europese poëtische traditie. Jan Skácel1 met zijn ingenieuze kwatrijnen
kijkt mee over zijn schouder. Volgens de Oostenrijkse literator Ludwig Hartinger
staat Trakl dichtbij. Maar Borkovec heeft van het begin af aan zijn eigen markante
stem gehad.
Hij heeft ook een sterk gevoel voor continuïteit. Regelmatig bevat elke nieuwe
bundel - hij heeft er tot nu toe vier geschreven - varianten van reeds gepubliceerde
gedichten. De verzen intrigeren, er blijft telkens iets ongezegd. De auteur blijft trouw
aan zijn beknopte toon, maar last dialoogfragmenten in, spreekt zijn gedachten hardop
uit; zijn taal is soms weerbarstig, onvervangbaar. In een subtiele observatie komt
ineens een ommekeer.
In 1995 kreeg Borkovec de prestigieuze Ortenprijs voor poëzie, en van de
Oostenrijkse staat een stipendium in Ottensheim an der Donau. Daar is een deel van
zijn nieuwste werk ontstaan, dat door Buchwerkstatt Thanhäuser in het Duits is
uitgegeven in de vertaling van Christa Rothmeier.
De hier gepubliceerde gedichten komen uit zijn jongste, vierde dichtbundel Mezi
oknem, stolem a postelí (Tussen venster. tafel en bed) uit 1996. De teksten doen
denken aan momentopnamen, toevallig gevonden of opnieuw beleefd. Je bladert
door een persoonlijk album. Plotseling dringt kleur zich op en beheerst sommige
gedichten. Het is alsof je met geschreven schilderijen geconfronteerd wordt.

1

Jan Skácel (1922-1989) is een bekend Tsjechisch dichter. Hij kreeg in 1989 de Duitse
Petrarcaprijs voor poëzie uit handen van Peter Handke. Zijn werk is in het Duits herdicht
door Reiner Kunze, in het Nederlands vertaalde de schrijfster dezes gedichten voor radio en
in literaire uitgaven.
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Nachtwandelaar
Bewolkte nacht, hemel vol zwarte tinten.
Landschap getroffen door onverwachte orde,
alles klopt. De cirkel van het dorp sluit zich een zegel.
Een brief, zo eenvoudig, beknopt,
leesbaar handschrift, zuinige haal... Hij weet, begrijpt...
Toch opeens een andere drang, stem, een ander accent,
een toon, haast kinderlijk: ‘Hier niet.’

Noční chodec
Noc pod mrakem, desítky černí po nebi.
Krajinu jíma nečekaný řád,
všechno si patří. Kruh vsi se uzavírá pečet'.
Dopis tak prostý, soustředěny,
čitelné písmo, strohý sklon... Ví, rozumí...
Náhle však jiný svor, hlas, jiný přízvuk,tón
skoro dětský: - Zde ne. -
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Vogel verschrikt in de nacht het leek wel heiligschennis.
Ze was opgestaan en kwam me vragen:
‘Ben je nog op?’
‘Ja. En het is allicht doodzonde
er te zitten na middernacht, alleen met steen.’
‘Bederf je ogen niet,’ zei ze tegen me.
Maar ik hoorde: ‘Ga mee!’
Do noci vytřeštil se pták bylo to jako rouhání.
Vstala a přišla se mě ptát:
- Ještě jsi vzhůru? - Ano. A jistě je to hřích
sedět tu přes půlnoc, sám s kamenem. - Nekaž si oči. -, řekla mi.
Ale já slyšel: - Půjdeme! -

Passionate. Jaargang 4

15
Okergele kerk. Punten van thuja's.
Populieren, omstreeks mijn leeftijd.
Gele bosflank. Doodlopende weg.
Twee roofvogelkruisen in het blauw.
Naar de vaalwitte wilde kersenbloesem
schuift een vierhoekige schaduw.
Het hart is een oog. Violet
in de tanende late zonnestralen.
Okrový kostel. Hroty tújí.
Topoly, tak v mém stáří.
Žlutý bok lesa. Slepá cesta.
Dva křížky dravců v modři.
K bělobným květům planých třešní
sune se čtvercovitý stín.
Srdce je oko. Fialoví
v slábnoucích, pozdních paprscích.

Petr Borkovec
vertaald door Jana Beranová
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Noordereiland
Ik ben fanatiek tegen de islamisering van onze cultuur. Het begint met hoofddoekjes
en het eindigt met Pim Fortuyn.
Het heden is het moment waarop oorzaken veranderen in gevolgen.
Ik vind dat je embryo's mag aborteren totdat ze beginnen te huilen.
Veel mensen moeten een enorme strijd met zichzelf leveren alvorens ze zich toestaan
enige agressie te uiten.
Op massabijeenkomsten vieren we vooral onze eenzaamheid.
Iemands uiterlijk zegt vooral iets over je eigen uiterlijk.
Een kruising is een weg die oversteekt.
En Deep Blue II kan ook nog giechelen als ie de wereldkampioen verslagen heeft.
Alleen bij schrijvers krijgt eenzaamheid iets voornaams.
Kees Versteeg
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Poetry International 1997
1- Optreden van Ot Azoj iedere avond ging in café Floor het dak eraf.
2- De beste stuurlui: v.l.n.r. de altijd enthousiaste dichter Theo Verhaar, alleskunner
Henri van Zanten, en de Nieuwe Rotterdammer Rien Vroegindeweij.
3- ‘Dobre povedané, Erik Brus!’
4- Ivan Strpka draagt voor, op de achtergrond de vertaling van Jana Beranová.
5- René Huigen neemt een beslissing waar ook presentator Geert Van Istendael niet
rouwig om zal zijn.
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Laat u het prijsje er maar op zitten

Passionate. Jaargang 4

21
(In het warenhuis)
Verkoopster: ‘Zal ik het prijsje er af halen?’
Klant: ‘Nee, laat u het prijsje er maar opzitten’
Uit ‘Made in Rotterdam’, Cornelis Bastiaan Vaandrager, 1962

Inleiding
De literatuur manifesteert zich momenteel op een geheel andere wijze dan 40, 50
jaar geleden. Indertijd - simplificerend gesteld - schreef een auteur een boek; men
las of hoorde erover; en men kocht het in de boekhandel. Literaire bijeenkomsten
waren er wel, maar zij waren schaars en voor een publiek van ingewijden. Voor
literaire tijdschriften gold precies hetzelfde. Nu ligt dat anders. Auteurs verschijnen
op televisie om hun werk te verkopen; de uitreiking van literaire prijzen zijn
mediaspektakels; de boeken top-tienen beïnvloeden de verkoop van literatuur sterk;
literaire activiteiten en festivals zijn alom; en het aantal literaire tijdschriften is sterk
gestegen. Literatuur bereikt het publiek, kortom, op veel meer verschillende manieren
dan voorheen; bovendien is het publiek veel groter geworden.
Dat kunst en cultuur in het algemeen een groter publiek bereiken dan voorheen is
ook een gegeven. Aan het begin van deze eeuw werd, met de opkomst en het mondig
worden van de ‘massa’, de basis gelegd voor wat men later massacultuur ging noemen.
Deze nieuwe cultuur week sterk af van de gevestigde cultuur, en introduceerde naast
inhoudelijke verschillen allerlei nieuwe uitingsvormen van cultuur. De massacultuur
was daarbij zo sterk, dat de gevestigde cultuur gedwongen werd een keuze te maken
- moest men zich verweren of zich aanpassen?
In dit artikel onderzoek ik hoe met name de literatuur zich een (nieuwe) plaats
verworven heeft in de nieuwe constellatie aan cultuurvormen die ontstond. Daarbij
zal ik speciale aandacht aan het literaire tijdschrift besteden. Het moderne literaire
tijdschrift, immers, is typisch een voortbrengsel van de massacultuur. De vraag die
ik probeer te beantwoorden, is dan ook tweeledig: in hoeverre heeft de opkomst van
de massacultuur de betekenis van literatuur als cultuurvorm beïnvloed, en op welke
manieren kan een literair tijdschrift (bezien vanuit het standpunt dat het tijdschrift
een typisch product van de massacultuur is) deze beïnvloeding weerspiegelen?
In het eerste hoofdstuk ga ik in op de vraag wat massacultuur precies is. Daarna
schets ik, met behulp van de visies van verschillende auteurs over het onderwerp,
een beeld van de veranderingen in de betekenis van kunst en cultuur, en vooral
literatuur, gedurende de afgelopen dertig jaar. Vervolgens toets ik drie literaire
tijdschriften - Gard Sivik, De Revisor, en Passionate - aan dit beeld. Hoe hebben zij
in verleden en heden de veranderde rol van literatuur tot uitdrukking gebracht?

1. Het ontstaan van de massacultuur
Vanaf het begin van de industrialisatie in de negentiende eeuw spreekt men van de
‘massa’, en bepaald niet altijd met een positieve lading. Sinds de emancipatie van
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zich bedreigd. Men begon
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het beeld te schetsen van een oppervlakkige massamens en -cultuur die de westerse
wereld tot een grauwe, eenvormige brei zou maken. Dit beeld is inmiddels misschien
bijgesteld, maar in de ogen van velen staat de massacultuur nog altijd voor de nogal
hersenloze, genotzuchtige beleving van het hier en nu. Maar er zijn vanaf het begin
ook voorstanders geweest van de oprukkende nieuwe cultuur. Zij zagen de massa
niet als passief, oppervlakkig en bedreigend, maar als de nieuwe klasse van een
nieuwe, democratischer wereld. Er was een nieuwe tijd aangebroken; de cultuur
moest zich daarvoor - in hun ogen - niet verschuilen, zoals de gevestigde cultuur
deed, maar een nieuwe plaats durven innemen in de maatschappij.
Zowel in Europa als in Amerika vonden in de loop van de vorige eeuw grote
demografische verschuivingen plaats. Door de bevolkingstoename, verstedelijking
en industrialisatie werd de samenleving steeds complexer en voor de overheid
moeilijker beheersbaar. Daarom werd het staatsapparaat uitgebreid en er kwam veel
meer regulering en reglementering, wat door velen als bedreigend werd ervaren. De
bemoeienis van de overheid kwam ook tot uiting in het onderwijs. Men ging vooral
aandacht geven aan het lagere onderwijs, vanuit de gedachte dat iedere burger
opgevoed zou kunnen worden tot verantwoordelijke leden van de samenleving. De
algemene leerplicht werd ingevoerd en het analfabetisme verdween vrijwel geheel
uit Europa.
K. Van Berkel betoogt in Massa- en elitecultuur dat op deze manier er een nieuw
en enigszins geletterd lezerspubliek ontstond. Dit publiek werd al spoedig bediend
door een nieuw soort kranten en tijdschriften. Door de vooruitgang van de techniek
waren de kosten verbonden aan het uitgeven en drukken van kranten en tijdschriften
sterk gedaald. De krant kwam zo als eerste binnen het bereik van een nieuw publiek
in de lagere klassen en werd, aan het eind van de negentiende eeuw, het eerste echte
massamedium.
Inhoudelijk weken de nieuwe kranten af van de bestaande. Het nieuwe lezerspubliek
wilde geen lange beschouwingen over politiek of economie, aldus van Berkel. ‘Liever
las men korte gevarieerde nieuwsberichtjes over een sensationele moord, een politiek
schandaal of een spannende sportwedstrijd.’1 Met het verschijnen van deze kranten
werd zichtbaar dat rond de ‘massa’ een eigen cultuur aan het ontstaan was. De burgerij
was bezorgd en verontwaardigd over het feit dat deze kranten vermaak boven
voorlichting stelden, en het triviale met het ernstige combineerden. Dit had men niet
bedoeld te bereiken met de uitbreiding van scholing en onderwijs. De massamedia
die na de krant opkwamen - tijdschriften, film, radio, televisie, zouden dit gevoel
van teleurstelling alleen nog maar sterker maken.
Het mondig worden van de massa werd ook zichtbaar op het politieke vlak. In de
meeste Europese landen was een parlementaire democratie ingevoerd, en de massa
begon zich te organiseren in vakbonden, politieke partijen en bewegingen; niet alleen
het socialisme, maar ook de christendemocratie en het nationalisme werden
massabewegingen met politieke invloed.
Dit is het klimaat waarin de gevestigde burgercultuur zich steeds meer bedreigd
ging voelen. Geheel afwijzen kon de burgerij de ontwikkelingen niet; men had ze
immers zelf deels op gang gebracht. Scholing en onderwijs waren centrale ideeën in
het liberale gedachtengoed; maar met de opkomst van een onbeheersbare volksmassa
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interne discussies - hoe moest men zich staan houden gezien de enorme veranderingen
die gaande waren? Het is ook in dit verband dat de ideeën over massa- en elitecultuur
begonnen te ontstaan. Per land verschilde de situatie natuurlijk, maar overal in Europa
voelde de burgerij zich bedreigd door de nieuwe, deels zelf opgeroepen
ontwikkelingen die niet meer in de hand te houden waren.
De massacultuur kan dus als een tegenpool beschouwd worden van de burgerlijke
cultuur; tegelijkertijd is de massacultuur er een product van. Daarom is het voor een
goed begrip van de massacultuur nodig eerst inzicht te verwerven in de eigenschappen
van de burgerlijke cultuur.
Een van de fundamenten van de burgerlijke cultuur is de nadruk die gelegd wordt
op de eigen verdienste, de prestatie, het arbeidzame leven. Verdienste is ook datgene
waarmee de burgerij zich kon onderscheiden van andere bevolkingsgroepen. De adel
en de kerk ontleenden hun positie immers niet aan eigen verdienste, maar aan
privileges en geboorte-rechten. De burgerij had zich daarentegen een gelijkwaardige
positie verworven door een zelfgekozen inspanning. Daarbij ging de burgerij uit van
principes van redelijkheid en verlichting. Terwijl adel en kerk zich lieten leiden door
willekeurige conventies, en het volk door sentiment en bijgeloof, koos de burgerij
voor de redelijke principes. Door de menselijke rede, geloofde men, was het mogelijk
de wereld beter in te richten dan de vorige generaties hadden gedaan; het geloof in
de vooruitgang. Op grond van deze overtuiging beschouwde de burgerij zich dan
ook als de voorhoede van de cultuur. En de cultuur, de beschaving was een middel
om zich van de adel en het volk te onderscheiden. Want het was een cultuur die men
voor zichzelf verworven had.
Als voorhoede van de beschaving voelde de burgerij zich ook de erfgenaam en
behoeder van de voorafgaande cultuur. Deze moest behouden blijven, zodat men er
tegelijkertijd op kon voortbouwen. Men beschouwde cultuur als een organisch geheel,
met een verleden dat gerespecteerd diende te worden. Cultuur was, zo bekeken, niet
een gegeven waar men naar willekeur uit kon plukken; het moest verworven worden
door hen die bereid waren er moeite voor te doen.
Het hierbij behorende persoonlijkheidsideaal was gebaseerd op de redelijkheid.
Men diende zich niet te laten leiden door driften en emoties, maar door de rede. Men
liet zich niet meeslepen door het onmiddellijke verlangen, maar koesterde deugden
als zelfbeheersing, soberheid en matigheid. Het onmatige en uitzinnige waren
ongepast; dat hoorde bij de adel of bij het volk. De deugden van de burger moesten
daarbij ook naar buiten toe uitgedragen worden. Iedere burger had de plicht bij te
dragen aan de samenleving. En evenwichtigheid was ook wat betreft deze
maatschappelijke verantwoordelijkheid van belang; extreme standpunten moesten
vermeden worden, en continuïteit met het bestaande in stand gehouden.
De rond de eeuwwisseling opgekomen massacultuur is in vele opzichten de tegenpool
van de burgerlijke cultuur zoals hierboven geschetst. Terwijl de burgercultuur is
gebaseerd op het centrale idee van de eigen verdienste, draait het in de massacultuur
om passieve consumptie. De burger ziet zijn werk als het belangrijkste onderdeel
van zijn leven; de ‘massa’ richt zich juist steeds meer op de vrije tijd. Cultuur is niet
langer iets dat door veel inspanning verworven moet worden; cultuur is een gegeven
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dat men naar believen, zonder al teveel moeite te doen, tot zich kan nemen.
Inspanning, kortom, wordt steeds meer ontspanning. De bur-
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ger echter zag in het moeilijke van de cultuur iets positiefs: een middel om zich van
het volk te onderscheiden.
Het burgerlijke idee van een organische cultuur met een niet weg te denken historie
gaat op deze manier verloren. Het gaat in de massacultuur niet om de historische
samenhang, maar om wat men gebruiken kan. De fragmentering die hierdoor ontstaat,
betekent voor de burger dat de cultuur iedere waarde verliest - kennis van geschiedenis
en traditie is immers niet meer nodig. In de massacultuur gaat het juist om het hier
en nu. Cultuur is op deze manier niet meer een verworvenheid, noch een middel om
zich te onderscheiden, tenminste niet van een andere klasse.
De burgercultuur heeft zich vanaf het begin bedreigd gevoeld, betoogt Van Berkel,
omdat de opkomende cultuur zo genadeloos de eigen tekortkomingen blootlegde.
Waar de burgercultuur onzeker is omdat zij geen metafysische fundering heeft (in
tegenstelling tot de adel of de kerk) en omdat zij hoge morele en intellectuele eisen
stelt, is de massacultuur aantrekkelijk en verleidelijk. De bezwerende termen waarmee
vanaf het eind van de negentiende eeuw de massacultuur omschreven werd, lijken
dan ook uit angst vanwege de eigen wankele fundering voort te komen. Al snel voelde
men dat er een nieuwe cultuur opkwam die nauwelijks meer te stuiten was, ook niet
door de vestingen van de bestaande cultuur. En des te bedreigender was die cultuur
misschien wel, omdat men deze vooral verbond met de invloed van de Verenigde
Staten, de opkomende mogendheid die steeds machtiger werd.

2. De esthetisering van kunst en cultuur
De burgerlijke cultuur is er niet in geslaagd het tij te keren. De filosoof Kees Vuyk
betoogt in zijn boek De esthetisering van het wereldbeeld dat de kunst definitief een
andere rol in de westerse cultuur heeft gekregen. Hij koppelt deze veranderde rol
aan het feit dat de burgerlijke cultuur geen passend antwoord kon vinden op de
veranderingen in de samenleving; daardoor kwam het falen van deze cultuur steeds
meer aan het licht. De waarheden die de burgerlijke cultuur pretendeerde te
verkondigen, bleken niet langer houdbaar.
De westerse wereld raakte aan het einde van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw in een stroomversnelling. De grote waarheden zoals verkondigd door
kerk en machthebbers begonnen te wankelen - er ontstond immers een nieuwe klasse,
de ‘massa’, waar de gevestigde orde geen greep op had en die hun eigen, afwijkende
overtuigingen hadden. Bovendien kwam er de schok van de twee wereldoorlogen,
in een tijd waarin men meende voorgoed met zoiets barbaars te hebben afgerekend.
Deze geheel onvoorziene ontwikkelingen pasten totaal niet in het burgerlijke
wereldbeeld van redelijkheid en continuïteit.
Kunst was, in de periode voor al deze veranderingen, bestemd voor de elite, en
was zodoende omringd met verhevenheid. Er was nog geloof in culturele eenheid
en de grote ideologische waarden waren nog niet aangetast. Zo was het christelijke
geloof nog wijdverspreid. Al kondigde de opkomst van de verlichting aan het begin
van de negentiende eeuw al een nieuwe tijd aan, ook hier was sprake van een ideologie
die getuigde van een geloof in een gedeelde waarheid. Daarom kon kunst nog gelden
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als iets dat de waarheid en het goede verkondigde. De nieuwste waarden van de
Verlichting, die van de redelijkheid en de continuïteit, versterkten alleen
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maar het geloof dat de wereld maakbaar was. Toen de massasamenleving begon te
ontstaan, dacht de burgerij dan ook dat de massa opgevoed zou kunnen worden tot
een verzameling verantwoordelijke burgers.
Schoonheid was, naast het ware en goede, ook wel een waarde in de kunst, maar
werd niet als doel op zich nagestreefd. Schoonheid was een middel om bij waarheid
en goedheid te komen, en iets moois werd beschouwd als de uiterlijke
verschijningsvorm van het ware en goede. Maar in de hedendaagse cultuur zijn
waarheid en goedheid geen absolute waarden meer; de religieuze,
levensbeschouwelijke en politieke ideologieën zijn uitgehold. Het is onvermijdelijk
dat de rol van kunst daarom ook verandert, aldus Vuyk. Schoonheid is daarbij steeds
meer een doel op zich geworden. ‘De westerse mens moest op zoek naar nieuwe
zingevers. Eén, maar een veelzijdige, werd gevonden in de schoonheid... De [nieuwe]
orde is een esthetische orde. In dit leven speelt kunst een voorname rol - als
ornamentele kunst, versiering en vormgeving.’2
Kunst kan de pretentie van verkondiger van waarheid niet meer waarmaken. In
zekere zin moest een stap terug gedaan worden; maar een vorm van zingeving is ook
dan nog mogelijk. Persoonlijke verantwoordelijkheid speelt daarbij een veel grotere
rol dan voorheen. Vuyk meent dat kunst ook in de huidige massasamenleving een
vorm van orde kan scheppen. Niet meer door de waarheid te verkondigen, maar door
het scheppen van een persoonlijk gevoel voor schoonheid. Dit geeft vorm en versiert
in de zin van: verleiden. Het verzoent de mensen weer met de wereld omdat het de
wereld aantrekkelijker maakt. Kunst laat mensen zien hoe zij zouden kunnen leven,
zij schept een wereld van mogelijkheden, die maakt dat men zin krijgt in het leven.
Het zijn illusies, geeft Vuyk toe. Maar het zijn wel mooie, verleidelijke illusies.
Door te verleiden wijdt kunst mensen in tot het leven vanuit esthetisch perspectief.
Deze esthetisering betekent ook subjectivering, omdat het om een persoonsgebonden
beleving gaat. De zekerheid die mensen zoeken vinden zij in het eigen bewustzijn,
het gevoel bij de dingen, de smaak. Het is het enige houvast geworden nu de grote
ideologieën verdwenen zijn en de wereld buiten de mens steeds onoverzichtelijker
is.
Het is, meent Vuyk, vanwege de nadruk in de westerse cultuur op het bewustzijn dat
de literatuur zo een voorname kunstvorm is geworden. Want literatuur is de meest
geschikte kunstvorm om het bewustzijn te verkennen. En de roman is bij uitstek de
expressie van het zelfbewustzijn; deze beschrijft niet alleen de samenhang van dit
bewustzijn, maar ook de fundamentele moeilijkheden van het individu, het subject,
tegenover de hem omringende wereld: de twijfel, de eenzaamheid, de vervreemding.
Steeds gaat het in romans om de wil van het subject om zichzelf te verwerkelijken.
Van ongeveer 1600 (toen de roman zoals wij die nu kennen ontstond) tot 1900 was
er daarbij nog wel de illusie dat de roman de werkelijkheid verbeeldde, met een
zekere objectiviteit - ‘het zijnde’ zoals Vuyk dit noemt. In deze eeuw keerde de
roman steeds meer naar de binnenwereld van het subject, het thema zoals gezegd
van de huidige cultuur. Daar kwam bij dat wetenschap en techniek opkwamen en
beter geschikt bleken om het zijnde voor te stellen.
De werkelijkheden die de romans van deze eeuw verbeelden, zijn veranderlijk
geworden. De personages vinden geen zekerheid meer maar blijven stuiten op een
veranderlijke werkelijkheid die hen steeds ontglipt. Beroemde werken als Das Schloss
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wereld van mogelijkhe-
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den die een effect van verleiding hebben, zonder dat ze een uiteindelijk houvast
blijken te zijn. Wel is het zo dat het zoeken, het toegeven aan de verleiding, richting
geeft aan het leven van de personages uit de romans, en daarom een zekere zingeving
in zich draagt.
Net als in de filosofie is in de literatuur het bewustzijn gefragmenteerd geraakt.
De moderne literatuurpersonages slagen er niet in om eenduidige antwoorden te
vinden op hun vragen rond zichzelf en hun plek in de wereld. Het literaire onderzoek
van het bewustzijn heeft meer verwarring blootgelegd dan duidelijkheid verschaft.
Daarom heeft de literatuur iets van haar status - in de achttiende en negentiende eeuw
was het de hoogste kunstvorm - verloren. Het is nu een van de vele kunstvormen
geworden, die naast elkaar staan zonder een duidelijke hiërarchie. En daarmee is ook
de voorhoederol die de kunsten in het algemeen ooit vervulde verloren gegaan. De
hoge pretenties die ze ooit hadden, bleken niet reëel te zijn. Het ware en goede
verkondigen ze niet langer. Daarvoor zijn de schoonheid en de verleiding in de plaats
gekomen, iets dat iedere kunstvorm op zijn eigen manier doet; het kan moeilijk
beweerd worden dat de literatuur ook in dit opzicht een voorsprong heeft op de
overige kunsten.

3. De ontschriftelijking van de literatuur
Met het ontstaan van de massasamenleving begon men eraan te twijfelen of de
tradities wel eeuwigheidswaarde hadden. De grote, onverwachte veranderingen in
de samenleving deden de burgerlijke cultuur en haar waarden omtrent het idee van
de continuïteit wankelen. Er kwam een wijze van denken die meer van het voorlopige
en tijdgebondene uitging. Cultuur niet langer als een gegeven, maar iets dat
voortdurend in beweging is, waar de mens midden in staat en zelf ook een bijdrage
aan kan leveren. De rol van kunst veranderde hiermee ook. Kunst kon niet langer
slechts uitdrukking geven aan wat al tevoren aan waarden gegeven was: nieuwe
ideeën omtrent verandering en betrekkelijkheid deden ook hier hun intrede.
Het is dan ook niet toevallig dat er rond het begin van de twintigste eeuw een
stortvloed kwam aan nieuwe stromingen in de kunsten: futurisme, expressionisme,
dadaïsme, surrealisme, modernisme, etc. Het was duidelijk dat de kunsten een nieuwe
positie moesten gaan innemen. De vraag was: hoe kan kunst de leemte opvullen die
is ontstaan nu het Eeuwige is weggevallen? Deze vraag gold voor literatuur in het
bijzonder. De literatuur was immers eeuwenlang de kunstvorm met het hoogste
aanzien geweest. De zingeving die de literatuur geacht werd te verschaffen, een
zingeving vooral van metafysische en levensbeschouwelijke aard, was steeds
problematischer geworden.
Samen met de vergankelijkheid kwam er daardoor ruimte voor het alledaagse in
de literatuur. Als de kunstenaar geen ziener meer is en de cultuur door ieder mens
zelf gemaakt wordt, wordt het leven van alledag zoals iedereen dat kent belangrijk.
Aanvankelijk leidde dit tot twee verschillende manieren om het alledaagse in de
literatuur op te nemen. Er was de literaire behandeling van het alledaagse, zodanig
dat het tot kunst werd omgevormd. Anderzijds was er de literaire benadering die het
alledaagse representeerde. Maar het typisch moderne was dat de scheidslijn tussen
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de twee benaderingen onder grote druk kwam te staan. Degenen die bleven proberen
de hoge kunst te beschermen tegen
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al te banale invloeden, werden geconfronteerd met het feit dat steeds grotere groepen
mensen aan de cultuur gingen deelnemen; de oude opvattingen over kunst en cultuur
verloren daardoor steeds meer terrein. Hoewel er tegenbewegingen kwamen die de
klok probeerden terug te draaien, en de onderlinge (machts)verhouding tussen de
stromingen niet altijd goed valt aan te geven, is het wel duidelijk dat de
ontwikkelingen in de jaren zestig in een stroomversnelling raakten.
Het wankelen der ideologieën en de reactie daarop van tegenbewegingen had in
Nederland tot de typische situatie der verzuiling geleid. Rond 1900 ontstonden er
rond de ideologieën ‘zuilen’, die de aanhangers beschermen moesten tegen de invloed
van de moderne verschijnselen, dan wel deze invloed van bovenaf filtreerden. Op
deze manier werd geprobeerd de dreigende ontworteling en afscheiding van de
aanhangers tegen te gaan. Van het katholicisme tot aan het socialisme betekende dit:
eigen kranten, vakbonden, verenigingen, omroepen, enz. Het gehele leven van een
burger kon op deze manier plaatsvinden binnen de eigen beschermde ‘gemeente’.
Aan het begin van de jaren zestig kreeg in Nederland de verzorgingsstaat steeds
meer vorm. In de politiek was een overlegcultuur ontstaan, en er kwam welvaart met
alle nieuwe mogelijkheden vandien. De auto, de pil, en het massatoerisme maakten
dat de individuele burger steeds meer bewegingsvrijheid kreeg, de mogelijkheid het
leven zelf in te richten en uit de bescherming der zuilen te stappen. Het proces van
ontzuiling dat op deze manier begon, werd versterkt door de komst van de televisie.
Ineens kreeg iedereen letterlijk inkijk bij wie voorheen ‘andersgezinden’ werden
genoemd. Daar kwam bij dat Nederland door de televisie in contact kwam met
massacultuur uit andere landen. Vooral de grote hoeveelheid Amerikaanse populaire
cultuur op de Nederlandse televisie versnelde de ontmanteling der zuilen.
De toegenomen bewegingsvrijheid uitte zich in de opkomst van een krachtige
jongerencultuur, die vooral geïnspireerd was door de hedonistische Amerikaanse
‘way of life’. En dit was niet bepaald het leven van beheersing en soberheid zoals
de burgerlijke cultuur dat altijd gepropageerd had. Juist het uitzinnige en emotionele,
het zoeken naar onmiddellijke bevrediging stond erin centraal. Niet meer de
continuïteit, maar het afzetten tegen de gevestigde orde was belangrijk. Conventies
waren alleen maar verstikkend; vrijheid en het recht je eigen leven te bepalen - daar
ging het om. En voor het eerst werd op deze manier een culturele stroming van
onderop geboren, en niet door filtrering van bovenaf. Nooit was iets dergelijks in
Nederland eerder gebeurd, en de gevestigde cultuur kon dan ook nauwelijks meer
dan toekijken; het viel door niets en niemand meer tegen te houden.
De nadruk op het alledaagse en niet-traditionele vond in de literatuur zijn uitdrukking
in de literaire popart. Frans Ruiter en Wilbert Smulders noemen in Literatuur en
moderniteit in Nederland 1840-1990 de literaire popart bij uitstek de
ontzuilingsliteratuur. Toen barrières wegvielen en de traditie niet langer een
verstikkende greep op het heden hoefde te hebben, ontstond een nieuwe literatuur.
Een literatuur die niet langer zingeving probeert te verschaffen, of - beter gezegd die haar zingeving zoekt in het amuseren. De literaire popart wil geconsumeerd
worden, en kent zichzelf alleen nog maar een communicatieve functie toe. De
pop-artschrijver staat middenin de nieuwe cultuur en kijkt met er met onbe-
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vangen blik naar. Hij vangt de onmiddellijke sensaties van het moderne leven, de
veelheid aan indrukken die geen hiërarchie (meer) kennen. Zoals Ruiter en Smulders
het verwoorden: ‘De popartschrijver ... gelooft niet in de mogelijkheid een vaste,
laat staan eeuwige betekenis aan zijn woorden te geven. Hij is alleen maar
geïnteresseerd in de buitenkant ... van de culturele fenomenen die hem in de
welvaartsstaat omringen.’3
Een belangrijk moment voor deze stroming was het verschijnen van Jan Cremers
roman Ik Jan Cremer (1964), de eerste bestseller in Nederland. Het is een nogal
ongestructureerde opeenhoping van banaliteiten, zonder enige suggestie van een
diepere betekenis. Cremer was daarbij de eerste Nederlandse auteur die de promotie
van zijn boek zelf ter hand nam, via een aantal vaak aanstootgevende publiciteitsstunts.
En dit had groot succes.
De literaire popart ontstond in de jaren zestig en was op haar hoogtepunt in het
begin van de jaren zeventig. Een groep popartschrijvers, later de zogenoemde
Zeventigers, deed in 1970 een pamflet verschijnen, Het manifest der Zeventigers.
De ondertekenaars waren Hans Plomp, George Kool en Heere Heeresma. Hierin
zetten zij uiteen waar het hen in de literatuur om ging: de onmiddellijke uitdrukking
van alledaagse zaken, leesbaar voor iedereen. ‘Wij, de ondertekenaars van dit Manifest
... willen de lezer terugwinnen door leesbare teksten te schrijven ... Nu, in het begin
van de jaren zeventig, willen wij schrijven. En wij willen, godbetert, door domme
en slimme en bange en geile mensen gelezen worden!’4
De producten van deze Zeventigers waren niet alleen inhoudelijk afwijkend van
de voorgaande literatuur, zij bereikten het publiek ook dikwijls in een andere vorm
dan voorheen. Tijdschriften werden opgericht die veel ruimte gaven aan de nieuwe
stroming. Daar kwam bij dat de ontzuiling ook in de dag- en weekbladpers voor
belangrijke veranderingen had gezorgd. Er had zich een nieuwe vorm van
verslaggeving ontwikkeld die subjectiever en opiniërender was geworden en literaire
trekken ging vertonen. En er was een omvangrijke alternatieve pers opgekomen van
popen undergroundbladen met een mengeling van politiek, spiritualisme, seks, drugs
en rock 'n roll. Op al deze plaatsen konden de Zeventigers hun werk kwijt, en zo de
geijkte wegen van de gevestigde literatuur omzeilen. De literatuur van de popart was
duidelijk geen afgebakend genre meer maar ging allerlei mengvormen aan. Zo werd
het slechten van hiërarchieën en barrières zonder meer in de praktijk gebracht.
Eén genre bloeide in de jaren zeventig op als geen ander: de column. Dit is literaire
popart in optima forma, want het is ‘wegwerpliteratuur’. Er was plotseling sprake
van een ware vloed aan dagelijks gepubliceerde teksten, met een geringe lengte, en
- volgens Ruiter en Smulders - zonder doel en zonder pretentie, tenzij een publicitaire.
Zij omschrijven de column als een mengvorm van literatuur en journalistiek, waarin
persoonlijke, literair getinte onderwerpen behandeld worden omwille van hun publieke
waarde, of onderwerpen van openbare aard op persoonlijke en semiliteraire toon
worden besproken.
Na 1975 was de literaire popart over haar hoogtepunt heen. Haar belang was dat
zij de bestaande cultuur populariseerde, en zelf een grote hoeveelheid populaire
cultuur voortbracht. De literaire popart maakte zichtbaar dat literatuur een andere
functie in de cultuur is gaan vervullen. Het gaat niet meer in de eerste plaats om
zingeving. De nieuwe functie van literatuur ligt veeleer in de communicatie. De
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cultuurvormen, zonder de overzichtelijkheid en hiërarchie van voorheen.
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De bloei van de literaire popart kan alleen begrepen worden als men haar plaatst
binnen een nog grotere omwenteling in de cultuur, de zogenaamde medialisering
van de cultuur. Al de nieuwe culturele verschijnselen die met de ontzuiling gepaard
gingen waren ineens zichtbaar op het televisiescherm. Het legde de verscheidenheid
ervan bloot, en tegelijkertijd werd de televisie een centrum voor deze verschijnselen,
want juist daar waren ze voor iedereen zichtbaar.
De orale (niet-schriftelijke) cultuur van de televisie stelde de literatoren voor een
probleem. Vóór de opkomst van de televisie was het gedrukte woord immers het
meest effectieve medium geweest voor het overdragen van cultuur. Het nieuwe
medium van de televisie was in vergelijking daarmee directer, veelvormiger en ook
vluchtiger. En dit nieuwe medium werd een centrum voor alle cultuurvormen, met
zo'n grote invloed dat het ook deze cultuurvormen zelf veranderde. De literatoren
konden niet anders dan zich een houding te bepalen tegenover dit gegeven.
Natuurlijk waren er schrijvers die zich verzetten tegen de nieuwe televisiecultuur
en de invloed ervan op de literatuur. Zo groepeerde zich een aantal auteurs rond het
tijdschrift Raster, zoals Kouwenaar, Ten Berge, Vogelaar, en Hamelinck, die juist
aan de schriftelijkheid van de literatuur wilden blijven vasthouden. Zij produceerden
moeilijk toegankelijke, zeer literaire teksten en stonden zo recht tegenover nieuwe
literaire stromingen als de popart. Jeroen Brouwers nam een vergelijkbare positie in,
als schrijver van polemieken tegen het in zijn ogen weinig serieuze en onliteraire
karakter van de nieuwe literatuurbeoefening.
Aan de andere kant waren er schrijvers die zich direct aanpasten aan de nieuwe
situatie. Deze schrijvers ontdeden de literatuur zoals zij die produceerden van haar
schriftelijke karakter, want dat was niet langer het medium ervoor. Zij gingen zich
manifesteren als performer. Dit begon met de activiteiten van de zogenaamde
Zestigers, een groep schrijvers die zich in de jaren Zestig manifesteerde met hun
fascinatie voor niet-literaire media. Zij werden hierbij geïnspireerd door (opnieuw)
Amerikaanse voorbeelden, namelijk de Beat-schrijvers zoals Allen Ginsberg en
William Burroughs. Deze waren bezig zich in de Verenigde Staten faam te verwerven,
niet alleen door hun boeken, maar vooral door de manier waarop zij zich als
persoonlijkheid manifesteerden: door hun optredens, door hun politieke stellingnames,
en door aansluiting te zoeken bij de popcultuur.
De Zestigers deden iets vergelijkbaars door te werken met media die niet
traditioneel literair waren, zoals ‘happenings’, geïllustreerde ‘magazines’, en de
televisie. Zij wezen de hoge pretenties van de traditionele kunstopvattingen af en
wilden eenvoudig en toegankelijk werk maken, dat midden in de nieuwe (massa-)
cultuur stond. Zij stonden in hun werk ook open voor invloeden uit reclame en
journalistiek (vergelijkbaar met de Amerikaanse popart kunstenaar Andy Warhol,
die veel reclameuitingen in zijn kunst verwerkte). De werkelijkheid was voor hen
niet iets om diepzinnige waarheden aan te ontfutselen; de werkelijkheid was zoals
die zich onmiddellijk manifesteerde. Hoogstens zou men over het werk van de
Zestigers kunnen zeggen dat zij de werkelijkheid intensiveerden of esthetiseerden.
Zo was er een groep (Armando, Sleutelaar, Vaandrager, en Verhagen) die deze ideeën
uitdroeg in het literaire tijdschrift Gard Sivik, dat beschouwd kan worden als het
eerste Nederlandse literaire popblad.
Een belangrijke gebeurtenis op het gebied van de medialisering van de literatuur
was Poëzie in Carré, dat op 28 februari 1966 plaatsvond. In
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het oude circustheater droegen tientallen schrijvers (zoals Johnny van Doorn, Gerard
Reve en een heel jonge J.A. Deelder) voor uit eigen werk. De avond groeide uit tot
een mediaspektakel, met een grote toegankelijkheid. De VPRO maakte
televisie-opnamen, de VARA radio-opnamen. Vanaf dat moment kwam er een
toenemend aantal manifestaties van literatuur als happening met een geheel nieuwe
media-allure.
Gerard Reve had ten tijde van Poëzie in Carré al naam gemaakt, wat betreft
medialisering van literatuur. In het seizoen 1964-1965 werkte hij mee aan het
spraakmakende televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog 's een keer. In 1967
wist hij alle media te bereiken door zich met veel theater tot het katholicisme te
bekeren. Daarop volgde de beroemde ‘Kus aan Minister Klompé’ bij de uitreiking
van de P.C. Hooft-prijs in 1968, bewust uitgevoerd onder het toeziend oog van de
aanwezige media. De huldiging van deze prijs was een happening die door de VPRO
integraal op televisie werd uitgezonden: ‘De live-televisie vanuit de Allerheiligste
Hartkerk (de “Vondelkerk”) is een groots en soms bizar Fellini-achtig spektakel ...
met optredens van onder andere een jongleur, een fietsacrobaat, een goochelaar,
musici en de Zangeres zonder Naam.’5
Iets dergelijks was in Nederland niet eerder vertoond bij een literaire huldiging.
Het samengaan van literatuur met vermaak en kitsch is daarbij ook kenmerkend voor
de inhoud van Reve's werk. Volgens Ruiter en Smulders is Reve bij uitstek degene
die culturele bijproducten afstoft en in het centrum van de literatuur weet te plaatsen.6
Zo is zijn beleving van het katholicisme (dat in de jaren zestig al kwijnende was) in
leven en werk steeds met een sterke ironie omringd geweest. De verbinding daarvan
met vaak onverbloemde (homo-) erotiek zorgde vooral in de jaren zestig voor
schandaal op schandaal. De koningsgezinde en godvruchtige Reve die tegelijkertijd
een voorkeur aan de dag legde voor het vulgaire en daarbij openlijk homoseksueel
was, toonde wel heel duidelijk aan dat de grenzen tussen de traditionele ideologieën
en culturele waarden aan het vervagen waren.
Aan het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig ontwikkelde de opvatting
van literatuur als happening zich verder. Er ontstond een subcultuur van literaire
cafés, poëzie-avonden, lezingen, en voorleespodia. In deze subcultuur diende literatuur
eveneens slechts als aanleiding, maar nu tot een wat exclusiever vorm van
ontspanning, die lang niet voor iedereen toegankelijk was. Dit kwam voort uit de
weerzin die ontstaan was tegen de - in veler ogen - al te kritiekloze omarming van
het volkse en alledaagse. Er ontstond in deze periode een nieuw, vrij jong publiek
met een hogere opleiding dat vooral in cultuur was geïnteresseerd. Dit publiek maakte
niet op voorhand een keuze tussen literatuur, muziek, of andere cultuuruitingen. De
vrijheid en toegankelijkheid van de kunsten maakte dat het niet langer noodzakelijk
was zich ergens op toe te leggen; men kon zelf een leefstijl inrichten en vrij uit een
zeer groot aanbod van culturele activiteiten kiezen. Deze leefstijl identificeerde zich
niet langer met die van de massa maar nam er enige afstand van. Dit betekende niet
dat de opvattingen over de literatuur van vóór de popart werden teruggehaald; het is
beter te spreken van een esthetisering van de literaire popart.
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sterrencultus rond de helden van de (Hollywood-)film en het populaire theater. Het
prikkelende concept van de Grote Drie (Mulisch, Reve,
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Hermans) werd een voortdurend terugkerend thema in de media. De
AKO-literatuurprijs werd in 1987 ingesteld, een prijs die volgens Ruiter en Smulders
geheel is ‘gemodelleerd naar de Award-, Gouden Kalf- en Edison-traditie van de
amusementsindustrie’.7 Na de AKO-prijs volgden meerdere soortgelijke prijzen.
Volgens de auteurs hebben deze prijzen de agenda veranderd van de daarvoor zo
terughoudende en solide literaire kritiek. Want deze agenda wordt niet meer bepaald
door het signaleren van nieuwe ideeën en ontwikkelingen, maar door het commerciële
ritme van het prijzencircuit. Eerst wordt een commissie samengesteld, dan wordt een
shortlist gepubliceerd van boeken die genomineerd kunnen worden; vervolgens is
er de nominatie van zo'n vijf kandidaten, en ten slotte de prijsuitreiking op de televisie.
Dit alles wordt door de kritiek op de voet gevolgd.
De ‘akoïsering’ van de literatuur, zoals de auteurs het noemen, past in het steeds
commerciëlere literaire boekenbedrijf. Het boek is steeds meer een product geworden
met een korte omloopsnelheid. Uitgevers brengen veel titels uit, in de wetenschap
dat veel titels in de ramsj terecht zullen komen. Daarbij hopen ze echter dat er één
of meerdere succesvolle titels bij zullen zitten waarmee de investeringen terugverdiend
worden. De literaire kwaliteit is niet meer het eerste criterium waarop een boek wordt
uitgegeven. De zogenaamde backlist van klassiekers is sterk afgenomen, en veel
uitgevers zijn gefuseerd - alles uit drang tot commerciële overlevering. De
boekhandels werken aan deze ontwikkelingen mee doordat velen het literair
assortiment sterk hebben ingekrompen. Zij richten zich op het verkopen van de meest
populaire boeken. Daartoe richten zij ook ‘top-tienen’ in die apart in de zaak worden
uitgestald. Het feit dat een boek populair is, luidt de boodschap, is een goede reden
om het te kopen. En zo is de literatuur als evenement misschien weer exclusiever
geworden, voor de literatuur als boek geldt dit niet.

4. Het literaire tijdschrift
Het literaire tijdschrift kan beschouwd worden als een van de nieuwe
verschijningsvormen van literatuur onder de invloed van de massacultuur. Het neemt
als het ware een tussenpositie in. Deels behoudt het literaire tijdschrift het schriftelijke
karakter van literatuur; deels neemt het, als een periodiek, juist de vergankelijkheid
in zich op die de massacultuur kenmerkt. Zo beschouwd valt het tijdschrift ergens
tussen de happening en het boek. Verder kan een tijdschrift er niet aan ontkomen
een standpunt in te nemen wat betreft de hier besproken invloeden der massacultuur
op de literatuur.
De eerste tijdschriften in Nederland stammen uit het midden van de zeventiende
eeuw; deze waren bestemd voor geleerden. Aan het begin van de achttiende eeuw
kwamen er enkele tijdschriften voor een iets groter publiek. Het Verlichtingsdenken,
kenmerkend voor de burgerlijke cultuur zoals die in het eerste hoofdstuk is
beschreven, is aan deze tijdschriften al af te lezen: ‘...in hun streven om
wetenschappelijke ontdekkingen te populariseren en de lezer op te voeden tot een
goed mens’.8 Sinds het begin van de negentiende eeuw beginnen zich tijdschriften
te manifesteren die een bepaalde literatuuropvatting uitdragen.
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De typisch Nederlandse situatie betekende echter dat het
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meestal ging om ‘verzuilde’ tijdschriften van en voor bijv. katholieken, protestanten
en socialisten. Het zijn tijdschriften die hun lezers proberen te beschermen tegen de
verwarrende complexiteit van de nieuwe massacultuur. Pas tegen de jaren zestig
neemt dit verzet af, en breekt de massacultuur werkelijk door. Vanaf die tijd komen
er literaire tijdschriften die de veelkleurigheid van de massacultuur ook werkelijk
gaan weerspiegelen. Pas dan ook ontstaat het moderne literaire tijdschrift zoals wij
dat nu kennen; daarom kan het moderne literaire tijdschrift als een typisch product
van de massacultuur worden beschouwd.

Gard Sivik
Het van origine Vlaamse tijdschrift Gard Sivik werd opgericht in 1955, met de
bedoeling avant-gardistische literatuur te publiceren. In 1957 werden de
Rotterdammers Hans Sleutelaar en Cornelis Bastiaan Vaandrager opgenomen, om
het een tijdschrift te maken dat zowel Nederlands als Vlaams was. Later kwam er
een tweede redactieadres in Rotterdam.
De realiteit van alledag was het uitgangspunt voor de redactie, en Gard Sivik kan
dan ook beschouwd worden als het eerste Nederlandse literaire popblad. Daarbij
moet gezegd worden dat Gard Sivik de realiteit niet zozeer esthetiseerde - wat een
deel van de literaire popart deed - maar intensiveerde. Het ging de makers niet om
de persoonlijkheid van de kunstenaar, maar om de directe weergave van vaak
snijdende zaken uit de werkelijkheid. Geweld, krankzinnigheid, een cyclus over
kanker, het was te vinden in Gard Sivik. Het traditioneel romantische beeld van de
belangrijke kunstenaar die boven het leven staat en zijn inzichten uitdraagt was de
makers vreemd. Liever maakten zij gebruik van ready mades, objecten uit de
werkelijkheid die niet werden bewerkt door de kunstenaar.
Typerend voor de literaire popart zijn de invloeden uit de reclamewereld (waarin
enkele redactieleden werkten) en de fascinatie voor de consumptiemaatschappij. In
de nieuwe wereld is de schrijver dan ook geen ziener maar eerder iemand die zaken
moet doen. Bekend is het gedicht ‘Teamwork’ van Sleutelaar en Vaandrager,
gepubliceerd in Gard Sivik, waarin de schrijver een factuur opmaakt van zijn diensten:
de gedachtengang, het idee, de formulering, plus overige kosten, over te maken op
zijn girorekening.
Gard Sivik onderging in de loop der jaren enkele gedaanteverwisselingen. Nummer
32 uit 1964 (een van de laatste nummers) is een goed voorbeeld van waar het blad
uiteindelijk op uitkwam. Naast poëzie en essays over literatuur, bestrijkt het allerlei
vormen van cultuur. Bijvoorbeeld: Willy Roggeman met een gedetailleerde analyse
van de muziek van jazzsaxofonist John Coltrane; Armando over de beeldende kunst
in de twintigste eeuw (‘voor het eerst in de kunstgeschiedenis levert de kunstenaar
geen commentaar op de werkelijkheid. Hij interpreteert niet. Hij aanvaardt de
werkelijkheid.’); en een column van Nico Scheepmaker over de ontroering die een
doelpunt van voetballer Abe Lenstra ooit bij hem teweegbracht. Hij stelt de creativiteit
van de voetballer gelijk aan die van de dichter. Hoewel de redactieleden en
contribu-anten voornamelijk uit de literatuur komen, is het duidelijk dat Gard Sivik
literatuur niet apart zet van andere cultuurvormen. Dit is typisch een gedachte van
de massacultuur.
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benadrukken; ook daarin tonen zich de nieuwe opvattingen over cul-
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tuur. Het papier en het gebruik van grofkorrelige foto's doen aan kranten denken. Er
is nauwelijks verfraaiing: de makers kiezen voor een zakelijke, informatieve opmaak.
Het herhaaldelijk gebruik van typemachineletters draagt hieraan bij. Het journalistieke
effect wordt ook bereikt door het afdrukken van foto's van de auteurs. Gard Sivik is
wat dat betreft trendsettend, want vanaf de jaren zestig krijgen auteurs steeds meer
een gezicht naar buiten toe. Ook de interviews met auteurs, die in deze periode in
enkele Gard Siviks te vinden zijn, vestigen de aandacht op de persoon van de auteur
(hoewel nogmaals benadrukt moet worden dat de makers het schrijverschap niet
romantiseren; eerder is de auteur de zakelijke reporter die de werkelijkheid registreert).
Het tijdgebondene is ook af te zien aan de rubriek ‘Aktualiteiten’. Hierin worden
(in hetzelfde nummer 32) in korte aankondigingen zaken gesignaleerd als: een nieuwe
poëziebundel; het tv-programma ‘De Ramblers Hit Parade’; de nieuwe filmster Steve
McQueen; en de nieuwe begroting voor literatuur van het Ministerie van O.K. & W.
Ook de reacties van de lezers krijgen in enkele Gard Siviks een plaats: hun brieven,
vaak met een verontruste of verontwaardigde toon vanwege de merkwaardige vorm
van literatuur die Gard Sivik bedrijft, worden in groten getale afgedrukt. Deze
aandacht voor de lezer zou in vroeger tijden, toen de schrijver nog ver boven hem
stond, nauwelijks denkbaar zijn geweest.
Het laatste nummer van Gard Sivik verscheen in 1964; een jaar later vond het een
voortzetting in De Nieuwe Stijl (met enkele voormalige Gard Sivik-redacteuren),
dat zich richtte op poëzie en beeldende kunst.

De Revisor
Het eerste nummer van de Revisor verscheen in 1974 bij uitgeverij Athenaeum, Polak
& Van Gennep in Amsterdam. In haar eerste verantwoording kondigt de redactie al
aan dat de lezer van het tijdschrift geen nieuwe ideologie of stroming hoeft te
verwachten. De bijdragen van de redacteuren en medewerkers zullen de identiteit
van De Revisor moeten gaan bepalen. Aan een voorspelling over de identiteit waagt
de redactie zich dan ook niet, behalve dat ‘levendigheid en afwisseling ... worden
nagestreefd’. De afwisseling zal o.a. vorm krijgen door aandacht voor essayistiek,
boekbespreking en vertaalde literatuur. Ook zullen regelmatig themanummers gemaakt
worden. ‘En verder moet De Revisor maar voor zichzelf spreken.’9
Het eerste nummer van De Revisor bevat, naast verhalen en gedichten, o.a. een
interview met de modernistische schrijver F. Scott Fitzgerald, gehouden in 1936. Dit
interview gaat niet over de inhoud van Fitzgeralds werk, maar over een moment in
zijn leven waarop hij als schrijver en privé een dieptepunt beleefde. Volgens Ruiter
en Smulders zijn dit soort artikelen typerend voor De Revisor. Men licht de
modernistische helden uit de jaren twintig en dertig uit hun weinig opwekkende
context en geeft ze een heroïsche glans: men ‘smukt het literaire verleden op met
een zekere glamour die enigszins doet denken aan de sterrencultus bij massamedia
als film en het theater’.10
De Revisor besteedt niet uitsluitend aandacht aan literatuur. Zo bevat het eerste
nummer een artikel over de Franse schilder Pierre Bonnard, en het tweede een stuk
over de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein. Opvallend in de eerste jaargang
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Revisor gaat over de kruisbestuiving tussen literatuur en film.
In vergelijking met Gard Sivik ziet De Revisor er duurzaam uit. Het glanspapier
vormt bijvoorbeeld een groot contrast met het krant-achtige papier van Gard Sivik.
Ook zijn de illustraties veel ‘mooier’, met veel foto's en milde spotprenten van auteurs.
De letter van het blad is ook meer die van een boek, vergeleken met de krantenletter
van Gard Sivik. De Revisor geeft net als Gard Sivik een beeld van de auteurs, maar
doet dit met meer glamour. De toon van de artikelen is, zoals ook Ruiter en Smulders
aangeven, intellectueel maar niet academisch. De artikelen willen ‘niet zozeer
onderzoeken of onderrichten, maar vooral verleiden. Deze essayistiek bood een vorm
van entertainment die grenst aan studiositeit.’11 Literatuur wordt zo iets smaakvols,
omgeven met stijl, wat een zekere exclusiviteit met zich meebrengt. Er wordt afstand
genomen van het Zeventigers-standpunt dat literatuur alles omvat en voor iedereen
is. Volgens Ruiter en Smulders biedt De Revisor een esthetisering van de literaire
popart. Het biedt in wezen alleen maar amusement, net als de Zeventigers, maar
kleedt dat in een stijlvol jasje.
Het ontbreken van een dieperliggend programma werd dan wel toegegeven in de
verantwoording van het eerste nummer, toch suggereerde de redactie later dat er een
programma aan het ontstaan was. In een interview met de Haagse Post in 1977
zinspeelde de redactie op het begin van een stroming rond De Revisor, die echter
nog te vaag was om te kunnen omschrijven. Hierop schreef de auteur (en regelmatig
Revisor-medewerker) Jeroen Brouwers een kwade ‘Brief aan de redactie van De
Revisor’, geplaatst in het nummer van oktober 1977. Brouwers, die de redactie ‘De
Vorm-makers’ noemt, verwijt hun valse pretenties. ‘“Het programma” van De Revisor
is geen andere dan die van vriendjesopbellerij met het verzoek nog eens een bijdrage
aan De Revisor af te staan. Dat heb ik altijd een prima programma gevonden ... Maar
niet prima vind ik wat ik nu in de Haagse Post moet lezen over een wel impliciet
programma’.12
In hetzelfde oktobernummer dient Revisor-redacteur Nicolaas Matsier Brouwers
van repliek. Er zijn wel degelijk, zegt hij, de trekken van een stroming waar te nemen.
Wel geeft hij toe dat er nog steeds geen programma is; de uitspraken in de Haagse
post zijn een ‘geprojecteerde vorm van het tijdschrift’. De redacteuren ‘hebben zich
afgedroomd’.
De ‘stroming’ rond De Revisor is er, tenminste wat Ruiter en Smulders betreft,
nooit werkelijk van gekomen. Verschillende redacties kwamen en gingen bij De
Revisor, en geleidelijk werd het blad conventioneler. Momenteel - De Revisor bestaat
nog steeds - is het een onopgesmukte afwisseling van verhalen, gedichten en essays,
zonder de discussies, en zonder de invloeden van glamour en esthetisering van weleer.
Toch is de discussie tussen Brouwers en Matsier belangrijk om de tweeslachtige
positie van De Revisor rond het midden van de jaren zeventig m.b.t. invloeden uit
de massacultuur te begrijpen. Aan de ene kant vertoont De Revisor op dat moment
de invloeden van de literaire popart, zij het met een smaakvol jasje. Tegelijkertijd
zinspeelt de redactie op de (mogelijke) dieperliggende en meer duurzame ambities
van het blad. En daarin gaat het geheel in tegen het wezen van de literaire popart.
Het is alsof de redactie de vergankelijkheid - die Gard Sivik zo benadrukte bevestigen wil maar tegelijkertijd vreest.
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Passionate
In het voorjaar van 1994 werd Passionate opgericht door vier Rotterdamse
(ex-)studenten. Zij noemden hun blad een ‘literair-filosofisch maandblad voor de
rusteloze nihilist’, en wilden daarmee de literaire leemte opvullen die Rotterdam op
dat moment kenmerkte. Het eerste nummer had een oplage van 25, en was niet meer
dan een stapeltje getypte A4's met een ringband erdoorheen. De vier redactieleden
schreven onder hun eigen naam en pseudoniemen het gehele blad vol; nihilisme en
verveling stonden centraal in hun stukken. Dit was voor hen het levensgevoel van
de jaren negentig. Uit het redactiewoord van Bert A. Heemskerk viel al iets op te
maken omtrent de intenties van de redactie: deze luidde namelijk in zijn geheel: ‘O
tempora o mores! Ik als produkt van de jaren negentig.’13
Geleidelijk kreeg Passionate een professioneler karakter. De vormgeving
verbeterde, de oplage groeide, er kwam een landelijke distributie, en de aandacht
van de media werd groter. De filosofische en nihilistische stukken verdwenen, en
Passionate werd een ‘literair tijdschrift’, vanaf januari 1997 niet langer maandelijks
maar tweemaandelijks. Mede door de geldelijke steun van de gemeente staat het blad
sinds deze laatste vernieuwing het dichtst bij wat de redactie steeds voor ogen heeft
gestaan. Het zijn dan ook de drie tot nu toe uitgekomen nummers van 1997 die hier
verder ter sprake komen.
In het redactiewoord van het januari/februarinummer verwoordt hoofdredacteur
Giel van Strien de visie van Passionate als volgt: ‘Veel literaire tijdschriften zijn
bloedeloos saaie boekjes die niets met het begrip tijdschrift van doen hebben ...
Passionate moet een echt tijd-schrift zijn, een spiegel van de jaren negentig, met
rubrieken en een breed scala aan literaire genres. Voor mij hoeft Passionate niet
zonodig in de boekenkast te staan, maar mag zij in de krantenbak liggen. Kom je een
goed gedicht tegen: scheur het eruit!’14
De vergankelijkheid is voor Passionate dus niet taboe. Literatuur is in deze
opvatting niet de verwoording van een eeuwige waarheid, maar de weerspiegeling
van de wereld op het moment waarop het gemaakt wordt. Deze weerspiegeling is
terug te vinden in het uiterlijk van het tijdschrift. Het vormgeverscollectief 75B voegt
allerlei elementen uit de beeldcultuur van nu samen tot nieuwe combinaties. Zo toont
de omslag van het januari/februarinummer twee personen zoals men die van
verkeersborden kent, maar nu in een geheel onverwachte, liefkozende houding op
een strand. Binnenin worden de titels van de verschillende bijdragen opgeblazen en
zodanig vervormd dat ze van een videoscherm lijken gehaald. Foto's uit reclames
worden hergebruikt, net als o.a. cartoons en fragmenten uit animatiefilms. Daarbij
staat de beeldtaal op zichzelf, en is niet een illustratie van de bijdragen. Op deze
manier is het beeld niet dienstbaar aan het woord, maar staat het er naast.
Dat literatuur vele verschijningsvormen kent, en onderdeel is van allerlei vormen
van cultuur die elkaar raken blijkt op allerlei manieren in Passionate. Het blad bevat
verhalen, gedichten, columns, essays, briefwisselingen, haiku's, interviews, en zo
meer. Op de zgn. ‘society-page’ (Ruiter en Smulders zouden dit ‘akoïsering’ noemen)
wordt d.m.v. foto's en onderschriften teruggeblikt op recente literaire evenementen.
Net als in Gard Sivik is er aandacht voor de persoon van de auteurs, o.a. in de rubriek
‘Over de auteurs’, met serieuze dan wel niet-serieuze informatie over iedere auteur
die aan het nummer bijdraagt. Verder wordt met
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name in columns regelmatig geschreven over film, architectuur en muziek, al dan
niet vanuit een literaire invalshoek. Zo schrijft één van de redacteuren in het
maart/aprilnummer over rapmuziek en poëzie, en pleit hij ervoor dat dichters uit de
ingekapselde poëziewereld breken en een jong publiek bereiken d.m.v. technieken
die rapdichters en -muzikanten gebruiken.
Regelmatig gaat Passionate ook de discussie aan over de koers die het blad moet
varen. Het mei/juninummer bevat een open brief van Peter Swanborn, dichter en
regelmatig medewerker. Swanborn pleit ervoor dat de redactie enkel en alleen
selecteert op kwaliteit, en beweert dat ‘tijdgeest’ in veel gevallen een modieus en
nivellerrend begrip is. Het antwoord, afgedrukt in hetzelfde nummer, luidt dat een
tijdschrift de complexiteit van het heden moet proberen te vangen. Natuurlijk is er
ook ruimte voor literaire verhalen, gedichten en essays die wellicht ook na twee
maanden nog gelezen worden; die moeten dan uiteindelijk in boekvorm verschijnen.
Maar ook de eeuwigheidswaarde van de boekvorm is betrekkelijk. Want ook een
erkend auteur wordt over het algemeen na zo'n vijftig jaar nauwelijks meer gelezen.
Hoogstens maakt men een standbeeld voor hem, of belandt zijn gezicht op een
eurobiljet ‘samen met een Britse house-DJ’. En daarmee is de visie van Passionate
op literatuur in één beeld gevangen.
Zo zijn de drie in dit artikel besproken bladen, ieder op hun manier, een reflectie
van de literatuur van nu. Deze literatuur: verschuift van zingeving naar communicatie;
gaat van eeuwigheidswaarde naar het hier en nu; neemt een plaats in naast andere
vormen van cultuur en gaat er verbindingen mee aan; krijgt een nieuw scala aan
uitdrukkingsvormen (de ‘ontschriftelijking’); en wordt beïnvloed door de consumptieen glamour-wereld (de ‘akoïsering’). En dat valt in het literaire tijdschrift,
waarschijnlijk meer dan in welk medium ook, tot uitdrukking te brengen. Men leze
meer hierover in P.O.S.T. van dit nummer, Passionate nr. 2 van dit jaar; en in de
schat aan historische literaire tijdschriften die de goede bibliotheek in huis heeft.
Want de bewaarcultuur is er, ondanks alles, ook nog.
Erik Brus
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3 Frans Ruiter en Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990, De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1996, p. 309.
4 Ruiter en Smulders, p. 314.
5 F. de Rover in Schenkeveld-van der Dussen, Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Nijhoff,
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Tweede Brief aan Giel van Strien
Rotterdam, 19 mei 1997
Beste Giel,
Een brief is een antwoord is een vraag is een brief. Met deze variant op een bekend
literair thema wil ik mijn dank uitspreken voor jouw pagina's lange reactie op mijn
eerste schrijven.
Misschien denk jij er anders over, maar mij lijkt het een goede zaak om de
Tortuca-discussie min of meer als afgerond te beschouwen. Er zijn interessanter
onderwerpen om te bespreken; bovendien zijn de medewerkers van Tortuca oud en
wijs genoeg om zelf hun geesteskind te verdedigen. Eén ding echter moet mij nog
van het hart en dat is het volgende: in jouw maart/april column, die de aanleiding
vormde voor deze briefwisseling, was jij er met al de overdrijvingskracht van een
columnist op uit om Tortuca haar bestaansrecht te ontzeggen. Je noemde de
totstandkoming van het blad een contradictio in terminis en ‘Het zal (...) zelfs de
meest creatieve kunstenaar niet meer kunnen inspireren.’ Even verder stelde je: ‘Door
onze kennis van de vorige eeuw zal de inhoud van het tijdschrift hoogst voorspelbaar,
en daarom volkomen risicoloos zijn,’ oftewel ‘hypercorrect’.
In jouw antwoord op mijn brief in het mei/juninummer zeg je ‘verder helemaal
niets’ tegen het bestaan van het in jouw ogen ouderwetse Tortuca te hebben. Is dit
nu studentikoze ongein of is dit wat jij bedoelt met ‘het risico (...) dat men later op
een ingenomen standpunt terugkomt’? Het kan jou toch niet ontgaan zijn dat jouw
gebruik van de toekomende tijd in bovenstaande citaten niet meer tot het domein
van de kritiek gerekend kan worden? Wanneer een buitenstaander zegt te weten hoe
de inhoud van een tijdschrift, waarvan op dat moment pas één nummer was
verschenen, er in de toekomst uit ‘zal’ gaan zien, spreekt hij zich uit over het
bestaansrecht van dit tijdschrift. Ten voordele of, zoals in jouw geval, ten nadele.
Twee maanden later echter is er van deze nadelen ‘verder helemaal niets’ over. Ik
ben dus maar zo vrij om te concluderen dat jij het lef en de wijsheid hebt gehad om
‘op een ingenomen standpunt terug te komen.’
Het afgelopen voorjaar is in de boekenbijlage van het NRC Handelsblad een discussie
opgelaaid die weliswaar zo oud is als de literatuur zelf, maar die aan vitaliteit nog
altijd niet heeft ingeboet. De maatschappelijke betrokkenheid van de schrijver en de
noodzaak van diens engagement vormden het hete hangijzer, oftewel: straatrumoer
versus ivoren toren. Als eerste verscheen er een artikel van Anil Ramdas waarin hij
de Nederlandse literatoren, en dan met name de blanke, autochtone romanschrijvers,
verweet geen oog te hebben voor de veranderingen die de Nederlandse samenleving
de afgelopen decennia heeft ondergaan. Waar blijven de Marokkanen, Turken en
Surinamers als uitgediepte, psychologisch verantwoorde romanpersonages, anders
dan exotische karikaturen? De romanschrijver heeft immers de taak om, meer dan
wie ook, zich te identificeren met ‘het vreemde’ en ‘het andere’.
In antwoord hierop stelde o.a. Arnold Heumakers een paar weken later in dezelfde
krant dat de literatuur geen verlengstuk is van radio, krant of televisie. ‘De klok van
de literatuur is niet dezelfde als die van de actuali-
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teit. (...) Literatuur leeft van particuliere obsessies en fascinaties, dat is bekend, maar
ook heeft zij behoefte aan een zekere distantie. Weg van het dagelijkse
nieuwsbombardement, weg van de nu brandende kwesties, weg van het gesprek van
de dag, volgt zij een eigen spoor dat niet uit is op oplossingen voor actuele problemen.
Schrijvers zijn geen culturele crisismanagers, zij richten zich eerder op de lange duur
en hun natuurlijke bondgenoot is niet het nieuws maar de geschiedenis.’
In zekere zin liep deze discussie parallel met die van ons. Ik heb jou een al te grote
afhankelijkheid van het hier en het nu verweten, en jij op jouw beurt was van mening
dat ik me terugtrok in het verleden. In deze tweede brief hoop ik duidelijk te maken
waarom literatuur en geschiedenis in mijn ogen niet te scheiden zijn. Voorts zal ik
pogen een antwoord te formuleren op de vraag wat t.a.v. een literair tijdschrift als
Passionate ons gezamenlijk belang kan zijn, dat van de schrijver én de redacteur.
Een schrijver die zich in een ivoren toren begeeft, keert zich af van de straat omdat
hij zich wil concentreren op zijn geheugen, op de verbeelding én op de taal. Al loopt
hij met een scherp oor rond in de supermarkt, al zit hij met een voyeuristisch genoegen
op een terras, toch zal hij zich eerst terug moeten trekken om zijn veelheid aan
indrukken van woorden te voorzien. Al sluit de schrijver zich af voor zijn Antilliaanse
buren en ook al wil hij niet eens denken aan wat het 8 uur journaal hem te melden
zou kunnen hebben, toch is hij degeen die zich intensief bezighoudt met de
verbeelding van het leven en met het spanningsveld tussen de spreektaal en de literaire
taal. Geen roman van formaat of dichtbundel van waarde is op het trottoir geschreven.
Literatuur leeft bij de gratie van dit spanningsveld; zonder de verwarrende en
heilzame invloeden van de spreektaal zou de literatuur afsterven. Dit is echter iets
anders dan het opdringen van de actualiteit, of het moedwillig binnenhalen van het
zogeheten moderne leven in de literatuur. Literatuur is geen journalistiek. De literatuur
wil een taal ontwikkelen die op literaire, d.w.z. duurzame wijze een stem geeft aan
een specifiek deel van de verschijnselen des levens.
Het is van geen belang of een schrijver ervoor kiest om over zijn eigen opborrelende
angsten te schrijven of dat hij zijn onderwerp zoekt in de heroïnehoer, die al dagen
bewusteloos op zijn stoep ligt. Het idee dat er alleen op straat geleefd kan worden
mag zo langzamerhand toch wel als erg romantisch en achterhaald worden beschouwd.
Nogmaals, literatuur is geen leuk aangeklede journalistiek. Literatuur is verbeelding,
zij richt zich in de eerste plaats op het leven, niet op de wereld of de maatschappij.
Zij gaat over datgene wat de journalistiek laat liggen, over het zichtbaar maken van
het onzichtbare, over het laten zien van menselijke drijfveren en emoties zonder deze
binnen een of ander systeem te verklaren.
Om nog een derde NRC-schrijver, Bas Heijne, te citeren: ‘De enige plek waar dat
proces zich kan voltrekken is in die vermaledijde ivoren toren, van alle kanten
bedreigd en belegerd, de witte muren volgespoten met graffiti.’ Alleen hier kan een
schrijver zich op de taal concentreren en kan hij een poging doen om een gedicht te
schrijven waarin een onmogelijk woord als ‘computer’ een zinvolle plaats krijgt. Het
is een misverstand om te denken dat de werkkamer van een schrijver geen ramen of
deuren kent. Het moderne leven komt de ivoren toren heus wel binnen, maar totdat
de schrijver de juiste taal heeft gevonden, komt het moderne leven niet weer naar
buiten.
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Alles wat er in een literair tijdschrift aan verhalen, gedichten, columns, aforismen
en artikelen gepubliceerd wordt, zal naar literaire maatstaven beoordeeld moeten
worden. Dit hoeft niet direct te betekenen dat aan de actualiteit geen belang meer
wordt toegekend, maar het houdt wel in dat een goed geschreven oud verhaal voorrang
verdient boven een slecht geschreven nieuw verhaal. Kwaliteit gaat boven actualiteit.
Je kan natuurlijk ook de ambitie hebben om koste wat het kost te laten zien hoe er
momenteel geschreven wordt, inclusief hoe slecht, maar in dat geval is er mijns
inziens geen sprake meer van een literair tijdschrift.
Waarom, ja waarom zou de literatuur mee moeten gaan in de ‘verbazingwekkende
versnelling’ die de tijdgeest momenteel laat zien? Literatuur is, zoals gezegd, een
vertragende factor. Eigenzinnig als zij is, heeft zij lak aan de tijdgeest. Literatuur
creëert haar eigen ruimte en hopelijk is de tijdgeest zo ruimdenkend om zich hiervan
rekenschap te geven.
In jouw brief zeg je de indruk te hebben dat mijn verzet tegen de tijdgeest
voortkomt uit een afkeer van wat zij ons voorschotelt. Afkeer? Woede zal je bedoelen!
Of moet ik soms geloven dat we in ‘de best mogelijke van alle tijden’ leven, om ook
maar eens een oude filosoof uit de kast te halen. Alleen de gedachte al stemt mij
treurig. Het overgrote deel van het ‘duizelingwekkend aantal hedendaagse
verschijnselen’ dat de tijdgeest haar zelfgenoegzame smoelwerk verleent, kan niet
hard en scherp genoeg bekritiseerd worden.
Dat een literair tijdschrift aan de tijdgeest beantwoordt mag in jouw ogen een pluspunt
zijn, ik kan het toch niet anders zien dan als een teken van volgzaamheid. De ‘snelheid
en permanente afwisseling’ die ook een blad als Passionate nastreeft, zowel qua
inhoud als qua vorm, draagt op de lange duur een onmiskenbaar gevaar van
oppervlakkigheid in zich mee. Menige poging tot diepgang loopt de kans voortijdig
afgebroken te worden, omdat anders de snelheid in gevaar zou worden gebracht. Jij
schrijft: ‘onder druk van de tijdgeest sterven nieuwe ideeën een wiegendood.’ Juist!
Helemaal mee eens! En derhalve, weg met de dwingelandij van de tijdgeest! Onder
haar druk krijgen niet alleen nieuwe ideeën geen kans maar, minstens zo erg, worden
oude ideeën als nieuw aan de man gebracht. Alleen met geduld, volharding en
maximale aandacht kunnen waarlijk nieuwe ideeën gevonden worden en alleen door
lak te hebben aan applaus en snel succes komt de benodigde kwaliteit binnen
handbereik, niet met behulp van zoiets bedrieglijks als snelheid.
Maar goed, misschien is Passionate niet enkel een kind van de tijdgeest. Misschien
heb je gelijk als je zegt dat Passionate een tijdschrift is met nieuwe opvattingen over
het fenomeen ‘literair tijdschrift’. Mijn vraag blijft dan: Wat zijn die nieuwe
opvattingen? Ik bedoel: wat is er nieuw aan? De combinatie van actualiteit en
literatuur? De ‘moderne’ vormgeving? Het idee dat het blad uiteindelijk, d.w.z. na
lezing in het konijnenhok mag belanden?
Reeds vele malen heeft Passionate verkondigd dat zij wil kiezen vóór het
straatrumoer en tegen de ivoren toren, vóór actualiteit i.p.v. universiteit. Zo hoopt
Passionate zich te onderscheiden van de literaire bladen die door de Amsterdamse
uitgeverijen op de markt worden gebracht. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de
meeste van deze bladen doorgaans meer breedte en actualiteit vertonen dan Passionate
en haar geestverwante zusters Mosselvocht en Zoetermeer. Voor artikelen over
hedendaagse muziek en beeldende kunst kan je in Tirade terecht, voor een gezonde
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Hollands Maandblad en voor een actuele bijdrage aan een Russisch poëzieweekend
in Rotterdam lag onlangs nog het tijdschrift Optima in de schappen. Het zijn juist de
kleine, regionale tijdschriften die zich beperken tot de literatuur.
Nu hoor ik jou al knarsetanden: Peter Swanborn verdedigt de gevestigde bladen
en dat terwijl Francois Lyotard heeft gezegd dat alles wat gevestigd is verdacht moet
zijn. Wel, mijn beste, hierin zijn wij het volledig eens. Alles wat gevestigd is, is
verdacht. Alleen trekken jij en ik verschillende conclusies. In mijn ogen is
‘verdenking’ niet meer of minder dan een extra argument om je met datgene wat
verdacht is juist wel bezig te houden.
Zo wordt ook mijn fascinatie voor de geschiedenis niet zozeer gevoed door de
geschiedenis zelf, als wel door het idee dat onze kijk op haar verdacht en beperkt is.
Het gaat mij niet om nostalgie, om een verlangen naar een voorgoed voorbij verleden,
maar veeleer om een inzicht in de werking van het geheugen. De geschiedenis is
niets anders dan de op dit moment voortlevende herinnering aan verdwenen mensen
en zaken en alle literatuur is volgens mij gebaseerd op de onweerstaanbare
aantrekkingskracht van dit niet te vatten en bedrieglijke fenomeen.
Ook jij zegt aan de geschiedenis een zeker belang toe te kennen, maar het vreemde
is dat deze interesse geen invloed heeft op jouw opvattingen aangaande de aard en
opzet van een literair tijdschrift. In jouw eigen woorden: ‘Dat zijn twee totaal
verschillende zaken die je niet met elkaar moet verwarren.’ Tegelijk zou jouw
weergave van en aansluiting bij de tijdgeest niet volledig zijn als je niet in zou zien
wat voor een bijzonder grote rol de geschiedenis in onze maatschappij inneemt. Om
deze reden juich ik de publicatie van het artikel van Rien Vroegindeweij over Bob
den Uyl en het te verwachten themanummer over Riekus Waskowsky dan ook van
harte toe.
Voor een schrijver (of moet ik zeggen: dichter?) bestaat er echter geen onderscheid
tussen heden en verleden. Er is enkel leven en dood en ook deze twee zijn innig met
elkaar verweven. Het idee dat een dergelijk onderscheid wel mogelijk is, is een
misvatting die stamt uit een tijd waarin men de wetenschappen als nooit tevoren zag
groeien en waarin men dacht dat de kunsten een gelijke weg zouden gaan. De tijd
werd opgesplitst in drie artificiële delen en iedere avant-garde bloeide dankzij de
ontkenning van de aan haar voorafgaande generatie. Keer op keer werd echter
duidelijk dat de zo gezochte breuk een illusie was. Het verdoemde verleden bleek
gelijk aan de onrust in het hoofd van de kunstenaar en aan de overrompelende
schoonheid van het op het oog zo nieuwe kunstwerk.
Jij beschouwt de geschiedenis als een bron van informatie, ik zie haar als een bron
van leven. Wat er nu nog rest van vorige generaties zijn die kunstwerken die zo goed
gemaakt zijn dat wij er in kunnen leven. Het maakt niet uit wanneer een boek is
geschreven, het enige dat telt is dat het tot de verbeelding spreekt. Deze waardevolle
mogelijkheid krijgen we aangereikt wanneer het boek, zoals alle goede literatuur,
over tijdloze en diep-menselijke zaken gaat. Tijd en plaats, kleding en huidskleur,
dranken druggebruik zijn voor de literatuur niets anders dan decor.
Het is van weinig belang of de naam van een dichter voortleeft en of zijn gedichten
door volgende generaties gelezen zullen worden. Een roman of een gedicht heeft
weliswaar van nature de ambitie om zijn schepper te overleven, maar de kans hierop
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toren als toeval en de aard van de literatuur die door toekomstige generaties
geschreven zal gaan worden. Bovendien, zoals jij zelf al stelt, ontwikkelt de taal zich
dermate snel dat het moeilijk kan zijn om literatuur van enige decennia terug zonder
woordenboek te lezen (iets waaraan een goed schrijver, paradoxaal genoeg, zelf
meewerkt).
Vanuit dit perspectief is het wellicht realistisch om in te zien dat een tijdschrift
zijn makers niet zal overleven. Het kan van eerlijkheid getuigen om toe te geven dat
je alleen de waardering van je tijdgenoten zoekt.
Literatuur wordt echter geschreven met de bedoeling om vast te houden en om
het gevecht met de allesverslindende tijd aan te gaan. Hoe vergeefs deze strijd ook
moge zijn, toch is het deze droom die onze boekenkasten heeft weten te vullen. Een
al te groot besef van vergankelijkheid is dodend voor de literatuur.
Ik weet dat ook jij pleit voor een ‘inhoudelijke verdieping van Passionate’ en ik weet
ook dat jij een redacteur bent en geen romancier of dichter. Je bent echter wel
redacteur van een literair tijdschrift. Daarom, ook wanneer Passionate een groot deel
van haar pagina's aan de actualiteit wil wijden, dient literatuur de hoofdzaak te zijn
en niet een bijzaak waarvoor, zoals jij stelt, ‘ook ruimte is.’
Wat wringt is dat Passionate zich op vergankelijke wijze op vergankelijke
onderwerpen wil richten, maar dat een groot deel van de bijdragen hier niet mee
instemt. Een literair tijdschrift kan de actualiteit tot één van haar voornaamste
onderwerpen maken, maar een literair schrijver zal altijd trachten om met zijn taal
en met zijn stijl ook aan een actueel onderwerp een zo groot mogelijke mate van
duurzaamheid mee te geven. Misschien dat een journalist of een redacteur er genoegen
mee neemt wanneer zijn geesteskind in konijnenhok of kattenbak zal eindigen, toch
durf ik te stellen dat geen verhalenschrijver of dichter hem hierin zal volgen.
Nog afgezien van het feit dat we in een ‘bewaarcultuur’ leven, blijft het mijns
inziens een onweerlegbaar gegeven dat literatuur geen genoegen neemt met eenmalige
consumptie. De goede verhalen en gedichten die in een literair tijdschrift verschijnen
zijn inderdaad te beschouwen als voorpublicaties van een latere, definitieve
boekuitgave. Dit neemt echter niet weg dat iedere uitgave van een goed verhaal of
gedicht een bepaald aantal lezers in staat stelt om met dit verhaal of gedicht in
aanraking te komen. Daarom dient iedere uitgave zo lang mogelijk mee te gaan.
Bovendien moet het toch een niet te versmaden genoegen zijn om over tien jaar de
Passionates in hun geheel, met alle hoogte- en dieptepunten, nog eens uit de kast te
kunnen halen.
Romans, gedichten, namen van auteurs, het bestaan van literaire tijdschriften, deze
kunnen en zullen alle vergeten worden. Tegelijk hebben ze alle bijgedragen aan het
in leven houden en ontwikkelen van de taal. In de taal leven zij, zij het meestal
anoniem, voort. Door onder één hoedje te spelen met de vergankelijkheid loop je het
gevaar te laag in te zetten. Een tijdschrift is weliswaar geen boek, maar het is ook
geen krant. Ingekneld tussen deze twee uitersten is het het literaire tijdschrift dat bij
uitstek de positie én de kans heeft om van de actualiteit een zo scherp en duurzaam
mogelijk beeld te geven.
Met hartelijke groet,

Passionate. Jaargang 4

Peter Swanborn

Passionate. Jaargang 4

44

Ballade van de laatste reis
(voor A.)

1 (voorspel)
Zacht zegt ze:
na deze reis weet ik
of ik hem volg naar Vuurland,
of hoe het ook mag heten.
Zwijgend verder ingepakt
totdat ze
de slaapzakken ineengeritst
donzen gondel
waarin we lijf aan lijf
stijgend dalend
in teder evenwicht
Licht nahijgend van het dromerig
klaarkomen staat ze op en zegt:
bijna toch nog iets vergeten.

2 (allemansrecht...)
Vraagt ze:
je bedoelt dat iedereen
met mij wanneer en waar hij wil?
Vrij kamperen, legt hij uit,
geen grens aan plaats
of tijd
zo was het spel - jij vroeg niet
wat je vroeg, ik zei niet
wat ik zei - zo de regel
En hij (haar voordeur op het nachtslot,
de derde slaapzak ergens achterin,
een schaduw in haar ogen)
de uitgewoonde straat uitrijdt
richting noorderzon.
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3 (aankomst)
Ze spelt de krant:
zonsopgang, smalle landtong,
man in duikerpak zet aktentas
op strand, op 50 m. uit de kust
een periscoop, een vage foto
als bewijs
ik wilde vragen en vroeg niet,
nam de krant en vertaalde
het weerbericht
Terzijde van het voorspelde
stormgebied, ver landinwaarts
aan een drukbevaren fjord
zoeken ze, elkanders vreemdeling,
beschutting voor de kleine tent.

4 (nacht)
Ze fluistert:
wat moeten al die schepen?
Zoeklichten spoken over de lage
oevers van de fjord, roerdompen
reageren met gedempt
gesnater
met deze vaarweg binnengaats
mijdt de zeeman, las ik je voor,
de Jammerbocht die niet voor niets
zo gruwelijk geheten
De derde slaapzak (bijna vergeten)
uitgerold ademt ze:
hoor je het hijgen van de wind,
de zware stappen in het water?
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5 (opdracht)
Ze decodeert:
ga met het ochtendrood,
voorbij de overbloei aan stokrozen,
volg de windveren aan de hemel,
zoek het molenrijke eiland
waar eb noch vloed
de slaapzakken strak opgerold
waarin die nacht
tot bloedenstoe
lijf gezocht naar lijf
en niet gevonden
De blauwdruk van het eindtraject
op haar gesloten schoot
wijst zij de weg.

6 (overtocht)
Haar ogen groot:
stampend worstelt het schip
tussen druipende muren van zee,
dieper en dieper bukt ze haar
met schitterend zout bespat
gezicht
diep in zijn keel staken de wetten
tegen beter weten, kronkelde
een slang van walging
Hun wanhoop waait aan flarden
op de voortrazende boeggolf.
Als hij haar ontluisterde mond
schoon wil likken fluistert ze:
hij kan ons zien, hij kan ons zien.
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7 (tussenspel)
Opgelucht:
de kust is veilig, geen koplamp
opdoemend in de aangolvende
mist, noch in de spiegel taal
of onheilsteken, tot midden voor
de brede poort
lieve luxe wilde je opeens,
warme douches en een restaurant,
dat ik je aanraakte hoezo eiland, eb of vloed,
wij waren koningskinderen
Achter een stortgordijn van regen
verdampt het visioen: terug!
elk nieuw begin is moord.

8 (bestemming)
Het eiland:
slechts van het vaste land gescheiden
door een diepe trog,
geheime wijkplaats
voor onderzeese schaduwen, ongeïdentificeerd
vanaf het smalle strand
zag ik de zonneboot
roerloos afgemeerd
in roodkoperen licht,
zag ik je blootsvoets
de zee inlopen
stap voor stap
onherroepelijk
(Schipper mag ik overvaren)
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9 (naspel)
Hij droomt:
dat hij droomt dat alles slechts
een droom, dat hij het tere wonder
van haar slaaplauwe tepels
aan zijn wimpers terug
kan dromen
dat ik niet sliep
dat zonder enig omhaal
je mij het wachtwoord in de mond
kon leggen, dat ik mijn rol
Dat ze dus ieder ogenblik
de tent kan openslaan, hem wakker
kussen en zeggen: vriendje,
heb je naar gedroomd?

10 (gedachten)
Er staat gezegd:
Dit tussen ons zal altijd zijn
ook als het niet meer is,
en
altijd mag je in mij komen
ook als ik ooit met wie dan
waar dan ook ter wereld had hij gedacht.
Al die tijd stond er gezwegen:
wat tussen de lakens is gezegd
is niet gezegd, jammer, nergens
kun je er iets voor kopen had zij gedacht.
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11 (teken)
Reiziger, sta even stil
op deze kale hoogte aan de kust zie de molen tegen de winterlucht
diagonaal gekruisigd
nachtzwart geteerd
aftakelend decorstuk:
dode zee met zonsondergang
soms komt een ijsvogeltje
staalblauw en oranje
fladderen om zijn houten kop,
rust wat uit
op een van zijn gekluisterde wieken,
wet de felle snavel
aan een van zijn verroeste spijkers.

Klaas de Wit
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Het belang van poëzie 10
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De Prins Charles van de Nederlandse poëzie
over de comeback van L.Th. Lehmann
Volgens Baudelaire was de aanblik van een stad nog veranderlijker dan het hart van
een menselijk wezen: La forme d'une ville/ Change plus vite, hélas! que le coeur
d'un mortel. De houten en gepleisterde huizen van Parijs werden in zijn tijd vervangen
door stenen woonkazernes en de nonchalante omgang met weerloze zaken als
schoonheid en geschiedenis moet de volbloed romanticus een doorn in het oog zijn
geweest.
Om geen andere reden zal L.Th. Lehmann bovenstaand citaat hebben uitgekozen
als eerste motto voor zijn nieuwe dichtbundel Vluchtige steden (en zo). Uitspraken
van Remco Campert (terwijl de gemeente plannen smeedt/ voor opnieuw een officiële
toekomst...), en Diana Ozon (Stad sta stil.) houden Baudelaire op dezelfde pagina
gezelschap.
Met de keuze van deze motto's wordt bij voorbaat duidelijk wat de lezer te wachten
staat. Geen autobiografische bekentenispoëzie, maar een aanklacht tegen het gebrek
aan historisch bewustzijn, een satire op de hedendaagse stadsontwikkeling, een
poëtische uitval van oprechte woede aan het adres van planners, architecten en
geldschieters.
Vluchtige steden (en zo) is de comeback na dertig jaar van een dichter die nog
voor de Tweede Wereldoorlog als wonderkind de Nederlandse literatuur werd
binnengehaald. Op zevenentwintigjarige leeftijd publiceerde hij reeds zijn Verzamelde
gedichten, om vervolgens tot halverwege de jaren zestig nog vier poëziebundels (Het
Echolood, Een steen voor Hermes, Who's who in Whatland en Luxe) en een tweetal
romans (De Pauwenhoedster en Tussen Medemblik en Hippolytushoef) te doen
verschijnen. Vervolgens hing hij de lier aan de wilgen en richtte zich geheel op zijn
wetenschappelijke werk: de zoektocht naar de ‘multiremen’, oftewel de
oorlogsschepen uit de Oudheid die gebruik maakten van meer dan drie rijen roeiers.
Maar nu is L.Th. Lehmann geheel onverwacht terug met een bundeling van dertig
klassiek ogende sonnetten, waarvan er vier in het Engels zijn geschreven. De terugkeer
geldt niet alleen de literatuur, maar ook de keuze voor het sonnet. Sinds zijn
kennismaking, halverwege de jaren vijftig, met het werk van dichters als Remco
Campert en vooral Cees Buddingh' gaf Lehmann de voorkeur aan het vrijere en meer
experimentele vers.
Zijn hernieuwde verschijning brengt hem momenteel ook op de literaire podia
groot succes. De inmiddels 77-jarige dichter wist dit jaar tijdens de Nacht van de
Poëzie het overwegend jonge publiek voor zich te winnen door een ware rap-act ten
gehore te brengen. ‘Maak het maar, maak het maar, maak het maar bebabbelbaar,’
zo klonk het vele tientallen malen door het Utrechtse Vredenburg onder begeleiding
van een zelfgefabriceerde human beat-box en ontroerend stramme danspasjes.
Louis Lehmann is in Rotterdam geboren en de eerste vijf gedichten van Vluchtige
steden (en zo) zijn dan ook gewijd aan zijn geboortestad. Beter gezegd: aan de
afwezigheid van het Rotterdam, zoals hij het zich van voor de oorlog herinnert. Geld
kwam de Rijn af, ook 't bombardement,/ dat vroege startschot voor een vrolijk slopen.
Vervolgens komen de architecturale wantoestanden in Amsterdam, Utrecht, Brussel,
Barcelona, en een groot aantal wereldsteden aan de beurt.
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Op de omslag van de bundel is de hedendaagse versie van de Delftse Poort te zien,
het staketsel dat sinds enige tijd achter het Hofplein staat en een hi-tech herinnering
vormt aan het monumentale ‘barokblok’ van weleer.
(...)
Haar omtrek, nu in staal, is okergeel,
niet treinrookzwart, en men kijkt er doorheen
naar woekerhoogbouw, ziet geen enkel deel
meer van contouren van haar vroeg're stad.
Dat zij, als 't Delftse bootje, toch verdween,
lag meer op 't planners- dan op 't oorlogspad.

In het openingsgedicht ‘Aankomst’ arriveert Lehmann per trein in Rotterdam. Komend
vanuit het Centraal Station, dat ooit net als bovengenoemde stadspoort de naam
Delftse Poort, oftewel D.P. droeg, ziet hij een verdwaald bruggehoofd. Niet langer
nodig op de grote vaart dient het heden ten dage als onderkomen voor het Rotterdams
Jongenskoor. Nu staat er deze, vóór 't station D.P.,/ dat ook niet meer bestaat, een
monument;/ haast 't enige dat men er nog herkent/ van Rotterdam; de poel met streng
naar zee.
Architectuur heeft vanaf het begin een grote rol gespeeld in het werk van Lehmann,
net als haar dynamische tegenpool: het reizen. ‘De trein is mijn huis, niets anders,’
heette het vroeger, maar zoals wel vaker gebeurt, richten verlangen en aandacht zich
bovenal op wat ‘anders’ is. Voordat de schrijver in de trein stapte vormden stenen
huizen een niet te vergeten thuis, en de verleiding is even simpel als groot om in het
vele steen in de gedichten een verlangen naar stabiliteit en geborgenheid te zien.
Tegelijkertijd kunnen gebouwen en steden een metafoor zijn voor al het menselijk
denken, handelen en voelen dat binnen vier muren plaatsvindt. Voor een schrijver
die er niet goed (of geïnteresseerd) in is om in directe termen over de mens te
schrijven, vormen gevels en kamers een vruchtbaar surrogaat.
Maar gebouwen zijn ook gewoonweg mooi, ontroerend mooi in het beste geval,
en je hoeft geen volleerd estheticus te zijn om in te zien dat zij behoren tot het grootst
mogelijke en het meest duurzame waartoe de mens in staat is. Des te groter de
teleurstelling en de woede als zelfs het onverzettelijke steen ten prooi valt aan de
vergankelijkheid.
In wezen zijn deze gedichten door en door romantisch. Het zijn uitingen van een
verlangen naar een verleden dat voorgoed voorbij is. Of, zoals in ‘Aan een nieuwe
burgemeester’, van een net zo romantische als gezonde afkeer van autoriteiten. De
toon is daarentegen zakelijk en verre van sentimenteel - Lehmann verpakt zijn
weemoed in nuchterheid en understatement. Hoe kwaad Lehmann zich ook kan tonen
op de verantwoordelijke projectontwikkelaars, toch lijkt hij nog het meest verbolgen
op de onverbiddelijke voortgang van de tijd en op de falende werking van het
geheugen.
Wit colosseum Loos, de houten brug,
de sleperspaarden op het Haagscheveer
en schipper Maatje, komen niet terug.
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Cholera, stank, tanden, bruin, geen of gouden,
Welk zinnig mens wil heel 't verleden weer?
Maar jeugddécor had ik wel graag gehouden.

Inhoudelijk gaat de romantiek gepaard met machteloosheid en ergernis, qua vorm
gaat een verbale vindingrijkheid samen met een bij tijd en wijle onmiskenbare
slordigheid. Om, zoals in het gedicht ‘Amsterdam’, het woord ‘fatsoen’ te laten
rijmen op ‘van toen’ getuigt op zijn minst van een zekere gemakzucht, net als het
overdadig gebruik van een t met een apostrof in plaats van ‘het’.
Humor speelt een essentiële en niet te versmaden rol in deze poëzie, maar een zin
over de voormalige Poetry International directeur: Martin, die Mooij heet, Judith,
die het is, is dermate flauw dat ik niet begrijp hoe deze goedgekeurd kan zijn door
dezelfde man die ook zulke puntgave regels schrijft als aan het slot van het gedicht
‘De opwaartse ondergang van Brussel’: Reikend naar de rest/ zwoegen aan hun hoog
doel de overheden./ Dat is: de stad als alle and're steden.
Afgezien van goed of fout, is het taalgebruik in veel gedichten even achteloos als
geconstrueerd. Op de beste momenten levert dit een nonchalante en virtuoze
conversatietoon op, maar even zo vaak blijven oog en oor haken aan woorden die
niet op hun plaats lijken te staan. Het is knap, soms bijzonder knap, het is tegendraads
en ook charmant, het is geestig qua neologismen (‘vercasineren’ voor de kust van
Oostende) en ouderwets qua spelling (hôtel, photo's, guitaar), maar tegelijk wordt
de indruk van half werk slechts in een beperkt aantal gedichten weggenomen.
De poëzie van L.Th. Lehmann is altijd licht van toon geweest. De kracht van zijn
gedichten lag in het spel, de zwakte in het feit dat het spel niet altijd op de juiste
momenten serieus werd genomen.
Amusement lijkt het voornaamste doel te zijn en het zou mij niet verbazen als
Lehmann er geen been in ziet om met de door hem vervloekte architecten en
autoriteiten rustig een borrel te gaan drinken. Zijn woede is niet onoprecht, maar zij
is wel onschuldig; het zijn alleen maar woorden, zonder consequenties. Het wachten
blijft op een Lehmann die overgaat tot een echte, onvervalste tirade. Je zou zijn
tanden willen zien, je zou willen dat hij de pose laat voor wat zij is. Zodra dit gebeurt
verdwijnt de afstand, die Lehmann echter zorgvuldig in stand wil houden. Afstand
tot zijn eigen persoon, tot de poëzie en tot de mensen die hem op zijn woorden zouden
kunnen aanspreken.
Veel van de dertig gedichten in Vluchtige steden (en zo) geven het idee dat het
beter had gekund, maar Lehmanns antwoord op een dergelijk verwijt zal snel in de
buurt komen van een: ach, waar maak je je druk over, het is maar poëzie. Ons aller
cultuurminister Aad Nuis schreef ooit over Lehmann dat het schrijven hem tranen
en desnoods bloed, maar beslist geen zweet mag kosten. Lehmann, in een interview
geconfronteerd met dit verwijt, antwoordde met: ‘als hij bedoelt dat het me niet veel
kan schelen, heeft hij volkomen gelijk.’
Er spreekt een behoefte aan ongrijpbaarheid uit zijn werk, en ook een zeker
nihilisme. Het heeft allemaal geen zin, inclusief de poëzie. Wat dit betreft pleit het
voor de man dat hij zichzelf tegenspreekt en de poëzie toch inschakelt in de strijd
tegen karakterloze prestigearchitectuur: Dichters worden gevangen en vermoord,/
Maar planners, architecten?
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Nooit gehoord.
Het zijn gedichten van een man die naar zijn eigen zeggen ‘steeds bezig was om
niet meer te schrijven’, en die nooit schrijver heeft willen zijn. Liever notabel te
Zwolle. Maar wat anders doet een mens wanneer hij de slaap niet kan vatten, tot hij
vloekend naar de schakelaar// grijpt, omdat hij, als hij niet schrijft,/ toch heel de
nacht weer wakker blijft.
Ik weet dat ik met al dit gepsychologiseer gevaarlijk glad ijs heb betreden, maar het
opmerkelijke aan deze poëzie is juist dat zij, ondanks haar wereldse thematiek, steeds
weer de aandacht naar de maker weet te trekken. Wie is hij? Waarom krijgt de lezer
keer op keer het idee dat Lehmann zijn eigen geestige persoon serieuzer neemt dan
zijn gedichten? En waarom lijken deze vragen belangrijker dan de vraag naar de aard
van de poëzie?
Vluchtige steden (en zo) is, zoveel zal duidelijk zijn, een intrigerende bundel van
een begaafd dichter en een hardnekkig poseur. Eén gedicht waarin hij, mijns inziens,
de kritiek geheel achter zich weet te laten is het al genoemde ‘Aan een nieuwe
burgemeester’. Of dit sonnet gericht is aan de huidige Amsterdamse burgervader
Patijn of aan zijn voorganger Van Thijn maakt niet uit. Beide heren zullen eerder
vergeten zijn dan dit gedicht.

Aan een nieuwe burgemeester
Mijnheer, die hier de puinhoop komt aanvaarden,
van wat eens Amsterdam was in de tijd,
dat 't mooier was, maar minder in geldswaarde,
spreek niet van zware taak of van beleid.
Alles staat op zijn helling, sukkelt, glijdt:
bankbouwers en hun slaven, sterk, blind, doof,
een onderwereld die braaf autorijdt,
jeugd, boos, met rede, maar ook met geloof;
't laatste aanpasbaar. Zwijg, zit stil; 't zit goed.
Er is toch geld, tourisme, industrie,
en hoerdom, dat het huwelijk behoedt.
Orde wilt U, hoop op een rechter, die
wellustig briesend buiten 't wetboek gaat!
U hebt politie die graag harder slaat.
***

L.Th. Lehmann, Vluchtige steden (en zo)
Meulenhoff, Amsterdam 1996
Peter Swanborn
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PORNO INFERNO
August's HUSTLER Has Honey to Burn
SQUEEZING THE JUICE
Crime Pays Off Sweet at O.J., Inc.
NAKED AGGRESSION
A Stripper Showdown in San Francisco
HOLD YOUR FIRE
The Tantric Art of Climax Control
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Het zevende zegel
Het wordt licht
kortom, de dag deelt mee
dat we verder gaan
met de grote en kleine leugens
en bezeten acties voor de kaketoe
het is waar, hier blijft
Uw schepping maar uniek
zo ook varkenssnuit en suikerriet
en die wolk van schurftige duiven
boven dit verlaten volk
rare tijden, dat ook
met de geruchten van oorlogen
en zo'n Pool van Rome
in de volheid des tijds
blij dat ik van Jo hou.
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Pythia
Waar slaap je
die mij nooit heeft vergeven
de lach om het spel
van kippenbot en weegschaal?
borsten had je en billen
maar in het dwaze ochtendlicht
werd een arm een knook
van gering parelmoer
maar toegegeven
de regen trof mij als spelden
en mijn stap werd een val
alsof het doel niet meer gold.

Henk Houthoff
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Een begrafenis in Parijs
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‘Als ik praatte dan ging ik zo zitten, dat ik mezelf steeds in een spiegel kon
bekijken. Ik praatte en ik zàg mezelf praten. Ik zag mezelf, zoals de mensen
mij zagen, dat maakte me levendig.’
Estelle in ‘Met gesloten deuren’, JPS
Je beseft het niet, maar in die oude zwartwitfilms zagen de acteurs elkaar gewoon
in kleur! Toch denk ik dat de kleding op de filmsets van die tijd voornamelijk uit
zwart, wit en grijs bestond. Andere kleuren lijken niet te kunnen kiezen bij
zwartwitweergave. Ze blijven onbestemd en grauw.
Aan het plafond van dit café hangt een televisie. De film die getoond wordt, stamt
uit de jaren twintig. Het zal wel een Franse film zijn. De cinema bestaat honderd jaar
en Parijs klopt zich op de borst. De Fransen schijnen een belangrijke rol te hebben
gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van de film. Wat zou het? Mij vang je niet voor
de televisie.
Ik ben gemaskerd vanavond. En grimassen trekken helpt niet. Ik weet hoe ik er
nu uitzie, ik ken het beeld. Vreemd hoe zorgeloos ik vanmiddag nog was, alleen in
het Jardin de Luxembourg. Daar kon ik zonder te forceren op een bankje in de zon
zitten. Ik had een boek van F.M.F. gekozen om te lezen. F.M.F. past prima in die
omgeving. Jammer dat ik er de leeftijd niet voor heb, anders had ik er een pijp bij
kunnen roken. Maar nu is het avond en lezen lukt niet. In de vorige kroeg zag ik een
meisje, jonger dan ik, worstelen met een veel te dikke pil voor haar dunne polsen.
Ze was bleek en oogde onfris, zo'n meisje dat er geen been in ziet om drie ochtenden
achtereen in hetzelfde ondergoed te stappen. Het kostte me moeite haar aan te kijken,
maar ik wilde per se het beeld begrijpen: dat lelijke eendje, zo wit dat je weet dat het
in geen tijden is aangeraakt, achter de achteloos aangeschafte bril twee doffe ogen
die verraden nergens meer naar uit te kijken. Ik zag een juffrouw die zich had
teruggetrokken in de acropolis van haar studie. Daar waande ze zich veilig, zelfs te
midden van bijtgraag avondvolk. Ze was zich stomweg niet bewust van al die malende
ogen in het café. Ik kon niet langer in één ruimte met haar gezien worden, dus ik
rekende af en vertrok.
Op straat merkte hij aan zijn tred dat hij zijn nonchalance verloor, in zijn gezicht
begon het te stollen, zijn borst nam die vertrouwde, zo gehate zwaarte aan. Hij had
sterk de neiging een etalageruit in te trappen, hij hield het bij een ferme schop tegen
een leeg colablikje. Al zou een etalageruit of een zacht, wollig knaagdier meer
voldoening hebben geschonken. Waar was die onbekommerde middag in het Jardin
de Luxembourg gebleven? Zoals de in Parijs niet geheel onbekende E.M.H. ooit
verzuchtte: ‘Overdag valt het wel mee de harde kerel uit te hangen, maar 's avonds...’
De bar wordt bezet door drie jongens in te lichte, te strakke spijkerbroeken. Te kort
ook, bij alledrie, want ik zie drie paar witte tennissokken. Daarboven extrawijde
hemden met het voorspelbare aantal open knopen. Militairen met verlof. Maar het
zijn wel deze sukkels die met de mooie gekleurde barvrouw mogen praten. Voor mij
is er een stomme zwartwitfilm op televisie.
Lezen lukt dus niet, maar ik kan schrijven. Over de begrafenis van mijn
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vader bijvoorbeeld. Dat was een komische vertoning. Ik weet niet waarom ik daar
nu opkom. Het heeft me nooit veel gedaan. Toch lijkt vanavond een geschikte avond
om die flarden van herinneringen te ordenen.
Misschien moet ik beginnen met uit te leggen dat de dood van mijn vader verre
van onverwacht kwam. Hij deed er vijf jaar over om dood te gaan. Naar mate zijn
tumorjaren verstreken groeide hij terug tot een kind. De laatste maanden van zijn
leven was mijn vader een baby van één meter negentig.
Dankzij dat proces ken ik nu het slijtagepatroon van de mens. Vergelijk het met
mijn moeder: als ik mij mijn moeder voor de geest haal, zoals ze was toen ik nog
een klein kind was, dan kan ik haar niet zien als een vrouw in een voor mij nu
aantrekkelijke leeftijdsklasse. Toch was ze toen van dezelfde leeftijd als het meisje
hier achter de bar. Ik heb mijn moeder nooit ouder zien worden, ik heb haar altijd
oud gezien. Slijtage zie je niet op gezonde mensen in je naaste omgeving. Bij mijn
vader was ik daar wel getuige van. Ik zag de slijtage aan het werk zoals je in
televisiedocumentaires een kunstenaar kan volgen bij de totstandkoming van een
schilderij. En anders dan bij een uitgelegde act van een goochelaar, verliest zo'n
schilderij niets van zijn magie. Ik heb bij ieder jaar van zijn ziekte een ander beeld
van mijn vader kunnen plaatsen.
Zoals die onverklaarbare hik die maanden aanhield. Mijn vader hikte in die tijd
om de zeven seconden. Geen seconde eerder of later. Als ik met hem in de kamer
zat, telde ik in stilte van hik naar hik, avonden lang. Ik kan niet zeggen dat ik gek
werd van dat gehik. Het was op de een of andere manier een logische situatie, zoals
het tikken van de klok of het gieren van de verwarmingsbuizen. Ik denk dat ik mijn
vader in die tijd al niet meer als een levend wezen maar als een voorwerp beschouwde.
De meeste mensen zijn voorwerpen voor mij. Hoe dan ook, mijn vader had wel last
van die hik. Hij hikte zijn lijf stuk en geen dokter kon hem helpen. Alleen als hij
sliep, hikte hij niet. We hebben hem veel laten slapen in die maanden. Wat heb ik
gelachen om al die vrienden, buren en familieleden die langskwamen met de
vreemdste huis-tuin-en-keuken-middeltjes. Liters water heeft mijn vader moeten
drinken. We waren er na een paar dagen al achter dat water drinken geen soelaas
bood, maar we wilden al die hulpvaardige mensen niet teleurstellen, dus mijn vader
dronk de hem aangereikte glazen braaf leeg. Anderen zeiden ooit van de hik verlost
te zijn door tijgerbalsem op de borst te smeren. Mijn vader maakte zijn overhemd
los. En hikte. Liet de mensen smeren. En hikte. En knoopte zijn overhemd weer
dicht. En hikte. Natuurlijk hebben ze ook geprobeerd de hik te verdrijven door mijn
vader te laten schrikken. Dat was helemaal geen succes. Bij de tweede poging stond
mijn vader nietsvermoedend in de badkamer, hikte en knipte zijn nagels, toen een
tante hem opeens van achteren besprong. Mijn tante had zich in haar rol van
hikverdrijver goed ingeleefd, dat dient gezegd, want mijn vader schrok inderdaad:
hij kreeg een toeval en gleed onderuit, zijn schokkende lijf op de badkamertegels,
zijn hoofd op het wc-kleedje, zijn mond vol schuim. We brachten mijn vader maar
niet meer aan het schrikken. Ook andere methoden hielden we op een gegeven
ogenblik voor gezien. We wachtten af.
In de eerste maand hadden we veel aanloop, iedereen wilde het hikfenomeen met
eigen ogen zien en met eigen oren horen. Naarmate de hikperiode voortduurde, kwam
er steeds minder bezoek. En wie er kwam, bleef nooit lang. Wanneer hij het bezoek
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doorbracht.
Na de zomer was het opeens afgelopen. De hik, niet de ziekte, niet de
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verdergaande aftakeling. Op het einde kon hij niet meer praten en nauwelijks bewegen.
Ik herinner mij nog die laatste sinterklaasavond. Zoals wel vaker vierden we die met
mijn vaders ouders. Voor mijn vader, gezeten/neergezet in zijn vaste stoel, waren er
ook cadeautjes. Alsof er niks aan de hand was. Cadeautjes van mijn vader werden
door een ander uitgepakt en in zijn handen gedrukt. Hij besteedde er geen aandacht
aan: hij keek naar het plafond.
‘Iedereen kan fotomodel zijn. Jij ook. Ze manipuleren met belichting, met maquillage,
ze creëren een perfecte atmosfeer en uit duizend foto's kiezen ze er dan één.
Fotomodel... maar evenzogoed bedankt.’ De jongens aan de bar zullen haar wel een
slap complimentje gegeven hebben. De jongens zijn plat. Je kunt ze hooguit meegeven
dat ze niet hebben gelogen. De barvrouw is een plaatje. ‘Tegenwoordig werken ze
de foto's zelfs bij met de ordinateur. Met een muis maken ze de lippen voller, het
oogwit witter en halen ze rimpels en andere oneffenheden weg. Jong zijn, daar draait
het om in de reclame.’ De jongens knikken. Als ik aan de bar had gezeten, had ik
haar kunnen vertellen dat ze net niet helemaal gelijk heeft. Niet de jeugd wordt
verkocht in de reclame, maar het eeuwige leven. Sterfelijkheid is taboe.
De laatste vijf dagen van zijn levenloze leven bracht mijn vader door in een
verpleegkliniek. Ik heb hem daar twee keer bezocht. Eerst op woensdagavond. Zijn
ouders en zijn broers en zijn op geld beluste schoonzussen zaten rond zijn bed, dus
mijn moeder en ik bleven niet lang. Mijn vader lag op zijn rug met zijn hoofd naar
links gedraaid. Aan die kant stond ook de cassetterecorder waarop
Leger-des-Heils-marsmuziek werd gespeeld wanneer het bezoekuur voorbij was.
Mijn vader had zijn ogen open maar reageerde nergens meer op.
Terugwandelend van de Oudedijk naar huis over de 's-Gravenweg deden ze
belletjetrek en zelfs belden ze ergens aan met de vraag ‘Mag ik u een vraag stellen?’
‘Natuurlijk.’ ‘Fijn. Dankuwel.’ En weg liepen ze. Nadien heeft zijn moeder het nog
vaak over die avond gehad.
Diezelfde nacht belde men uit de verpleegkliniek op. Mijn vader was aan zijn
laatste uren bezig. Mijn moeder en ik gingen erheen. Ik zag geen verschil. Hij keek
nog steeds naar de cassetterecorder. Mijn moeder en ik zaten zwijgend naast elkaar.
Dit waren haar laatste uren met haar man, daar moest ze al haar aandacht bij hebben,
bedacht ik en hield mijn mond. Maar doordat mijn vader ook niets zei en niet bewoog,
beloofde het een lange, zwijgzame nacht te worden. Rond vijf uur veranderde zijn
ademhaling. Zachter en minder werd het. Tegen die tijd kwamen ook zijn ouders en
zijn broers en zijn geldgrage schoonzussen zich verdringen. Nu mijn moeder niet
meer alleen was, kon ik er even tussenuit. Ik was eigenlijk alleen van plan even een
luchtje te scheppen, maar eenmaal buiten is hij toen naar huis teruggewandeld. Het
zal de frisheid van de decemberochtend zijn geweest. Het was nog donker en het was
koud en hij blies uit alle macht wolken adem de lucht in. Zijn vader, ondertussen,
ademde in felle, ongelijkmatige stoten en stierf uiteindelijk tegen de tijd dat hij
thuiskwam en voor zichzelf koffie zette. Mijn opa en oma, mijn ooms en mijn geldgeile
tantes hebben mijn vader voor het laatst levend uit zijn kussen overeind zien komen
(een inspanning die hij in geen weken had kunnen doen) en dood weer neervallen.
Zijn angstige blik had, zoals ze altijd zeggen, plaatsgemaakt voor een vredige
uitdrukking. Ook mijn moeder heeft dat van horen zeggen, want juist op dat moment
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zocht zij in de gangen van de kliniek naar mij.
De crème-kleurige barvrouw, die Giselle heet, vraagt waarover ik schrijf en of ik
schrijver ben. Ik lieg dat ik vandaag in Musée d'Orsay voor het eerst sinds jaren
moest denken aan mijn vader, hoe hij stierf en hoe de begrafenis verliep. Ik kan zo'n
antwoord nu gemakkelijk geven want Giselle en ik zijn de enige levenden in het café.
Aan een tafeltje bij het raam zitten nog twee oudjes maar die hebben al een halfuur
niets besteld. Giselle zegt dat ik er verward uitzie en ze vraagt of ik het erg vind dat
ze mij in mijn schrijven heeft gestoord. Ik vraag haar of die verwarde blik mij staat
en zij haalt haar slanke hand met zwartgelakte nagels door mijn haar. ‘Dit is het juiste
kapsel voor een verwarde blik,’ zegt ze en ze lacht zo dat ik een armagnac bestel. Ik
ga aan de bar zitten. Giselle droogt de laatste wijnglazen af. Dat doen jouw mooie
handen heel prettig Giselle, denk ik. De glazen lijken zo werkelijk als jij ze aanraakt.
Sommige mensen hebben dat: die kunnen de dingen laten leven. ‘Hoelang is je vader
al dood?’ vraagt ze. ‘Sinds december 1985.’ ‘Waaraan is hij overleden?’ ‘Hij heeft
zichzelf een kogel door het hoofd geschoten,’ zeg ik, ook omdat dat zo mooi klinkt
in het Frans. Giselle lijkt niet onder de indruk. Ze hangt de schone wijnglazen
ondersteboven op. ‘Wat erg...’ brengt ze ten slotte uit. Ik haal internationaal mijn
schouders op: ‘het was allemaal minder dramatisch dan je nu in je mooie hoofdje
haalt.’ Het inderdaad mooie hoofdje kijkt me vragend aan. Ze wil mij natuurlijk
vragen waarom mijn vader zichzelf door zijn hoofd schoot. Ze durft het niet. Omdat
ze aanvoelt dat die waaromvraag voor de nabestaanden vaak nog erger is dan de
dood zelf? Als ik dat wist, zou ik er misschien vrede mee kunnen hebben. ‘Mijn
vader was geen uitgesproken aardige man,’ stel ik Giselle gerust. Maar Giselle voelt
zich kennelijk verplicht serieus te kijken.
De dag na zijn overlijden, een vrijdag was dat, hadden we een basketbal-toernooi op
school. Ik zat in een team met kneusjes en we werden van tevoren volstrekt kansloos
geacht om zelfs maar de voorronden te overleven. Hoe het zo kon lopen, weet ik nog
steeds niet, maar ik speelde zoals ik nog nooit gespeeld had. Niet alleen ik, ook die
stoethaspels in mijn team speelden die dag ver boven hun kunnen, en zo werden wij,
zelfs nog vrij eenvoudig, winnaar van onze poule. We werden erom bedreigd door
het gedoodverfde kampioensteam, met de zwarte Stanley, die al eens een volwassen
vent had doodgestoken, als aanvoerder. Wij van de schoolgymzaal naar de sporthal
waar de finales werden gespeeld. Daar beloofden Stanley en zijn jongens ons op te
wachten. We deden er lacherig over. Wat moesten we anders? Was het dan niet
grappig dat ik die dag driepunter na driepunter scoorde, terwijl ik normaal nog geen
strafbal kon raken? Leraren geloofden hun ogen niet. De een na de andere favoriet
speelden wij tijdens de knock-outseries uit het toernooi. Alles liep volgens plan.
Wiens plan precies was zelfs ons niet duidelijk. Alsof we in een derderangsjeugdfilm
waren beland. We eindigden uiteindelijk als tweede en pas toen ik die avond
thuiskwam, herinnerde ik me weer dat mijn vader de dag ervoor was overleden. Het
had me de hele dag niet beziggehouden.
Dit schrijf ik aan de bar. Het is weer druk in het café. Giselle heeft nu geen tijd voor
mij. Daarnet was ze nog van mij alleen. Haar aandacht was zo aanstekelijk absoluut
dat ik weer van mijn masker verlost ben. Het is
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nauwelijks te geloven dat we Frans spraken, zo soepel verliep ons gesprek. Ik had
het niet eens door, de woorden kwamen als vanzelf. Wie weet ga ik me toch nog
thuis voelen in Parijs.
‘Nu ben jij aan de beurt. Maak jij nu eens een verleden,’ probeer ik wanneer ze
weer op de barkruk tegenover mij glijdt. Giselle schudt rustig, maar resoluut haar
hoofd. Het gele licht van de barlampen glijdt over haar porieloze wangen. ‘Praat jij
maar,’ zegt ze, ‘ik vind het leuk naar jouw gezicht te kijken als je praat. Je probeert
jouw houding te regisseren, maar als je praat en werkelijk praat, begint je gezicht
pas echt te spreken. Dat weet jij niet, eigenlijk mag jij dat niet weten.’ ‘Waarom
vertel je het dan?’ ‘Omdat je zo ijdel bent dat je erop wilt letten. En toch zal je dat
niet volhouden,’ glimlacht ze mij toe. Ik neem de uitdaging aan en vertel Giselle de
volgende versie van mijn vaders begrafenis.
De zaal van het Leger des Heils zat vol toen zijn moeder en hij arriveerden. Ze
moesten over het middenpad naar de voorste rij toe, langs de loerende menigte. Die
wilde zien of hij wel huilde. Zijn ogen waren droog en hij keek beheerst naar links
en rechts. De mensen fluisterden elkaar toe: ‘wat een koude kikker is die Erik.’ Hij
gaf mijn moeder een hand. Toen ik weer recht voor me uitkeek, de verte in, zag ik
hoe aan het einde van het middenpad, vlak voor het platform, de gekke neef van mijn
moeder voor verkeersagent speelde. Die gekke neef, Johan heette die, was echt gek.
Hij stond daar in een te korte blauwe regenjas met de koptelefoon van zijn walkman
nog op zijn vette kraag. Het was een schriel mannetje met een bril die breder was
dan zijn hoofd. Hij had helemaal niets met de organisatie te maken, de gek zal mijn
vader hooguit twee keer in zijn leven hebben gezien, toch stond hij daar mensen naar
hun plaatsen te wijzen. Het grappige was: de mensen lieten zich nog door hem leiden
ook! Mijn moeder, haar blik strak vooruit, siste mij met gestreepte lippen toe: ‘O
mijn god, haal hem weg.’
De gekke neef wees ons twee prominente plaatsen toe en de eerste spreker nam
plaats achter het spreekgestoelte. Zo wisselden kapiteins en majoors elkaar af, allemaal
mensen die in het verleden erg veel aan mijn vader gehad schenen te hebben. Ik
herkende een paar gezichten. Mijn vader was een charismatisch figuur, een leider,
een organisator, een begenadigd trombonist en bovenal een goed christen. Het leek
wel een wedstrijd in veren steken en ik vergeleek het met mijn beeld van mijn vader:
een onredelijke zuurpruim. Gezond was-ie een rokkenjager die geen oog had voor
zijn zoon, ik was maar lastig. Eenmaal ziek zag hij mijn levendigheid als een
bevestiging van zijn eigen falende lijf. Vooral wanneer ik de pis achter zijn reet
opruimde en hem op de plee of het bed in hielp. Geen gezag, geen vaderschap.
Toen, in een stilte, na een potje vlag- en vaandelmuziek door de koperbrigade,
stond opeens de dwaze broer van mijn moeder op. Oom Aad was inmiddels eind
vijftig en woonde nog steeds bij mijn al even dwaze oma. Die zopen samen de hele
dag bier en jenever en zaten elkaar achterna met scheerkwast en plantenspuit. Wanneer
hij naar de keuken liep voor het volgende biertje, goot zij mijn glas limonade over
zijn stoelkussen leeg. Dat zou lachen worden als hij weer ging zitten. Maar hoe dwaas
oom Aad ook was, na jaren hetzelfde geintje kende ook hij zijn pappenheimers: hij
draaide het kussen doodleuk om! Tien minuten later was zijn bierflesje leeg en terwijl
oom Aad voor de triljoenste keer van zijn leven naar de keuken liep voor een volgend
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Aad herhaalde zijn ritu-

Passionate. Jaargang 4

64
eel: triomfantelijk draaide hij het kussen om en liet zich in zijn stoel vallen, bovenop
mijn limonadeplas. Ik vertelde mijn vrienden over mijn dwaze familie en om de beurt
mochten ze met mij mee naar mijn oom en oma. Succes verzekerd. Zoals toen mijn
oma een nieuw speeltje had: een ijzeren staaf. Daarmee sloeg ze toen op de blote
tenen van mijn oom. Hij ging kermend tegen de vlakte, terwijl zij ons toelachte: ‘ach,
genoeg tenen in de wereld.’
Oom Aad was gek op de katholieke kerk. Er is een tijd geweest dat hij bijna iedere
late avond bezopen opbelde met de mededeling: ‘snel, Keulen is op televisie.’ Iedere
fors uitgevallen kerk was voor hem de Dom van Keulen, voor hem het Heiligste der
Heiligen. Hij liep ook met een liederenboekje op zak. Als hij bij ons op visite kwam,
mocht hij altijd een uurtje op ons orgeltje spelen. Hij nam dan plaats, vouwde zijn
bundeltje open, trok een hilarisch serieus gezicht en duwde dan al zijn vingers tegelijk
op de toetsen. Ondertussen rustten zijn voeten gerieflijk op de pedalen. Gedurende
zijn hele recital haalde hij die voeten niet van de pedalen. Volgens mij wist hij niet
eens van het bestaan van die pedalen af. Het hels geronk ging kennelijk aan hem
voorbij. De eerste keer kwamen de buren geërgerd informeren waar die enorme
zoemtoon toch vandaan kwam. Volgende keren zat het huis vol met buurtkinderen
wanneer mijn oom kwam ‘spelen’. Als ik dan mijn lach voldoende onderdrukt had,
ging ik bij hem staan en vroeg wat hij speelde. Dan knikte hij naar de liederenbundel,
die het hele uur op dezelfde bladzijde openlag, en sprak, zijn concentratie bij het
orgelspel niet verliezend: ‘Ssst, dit is gregoriaans.’ Alsof de Heilige Geest Zelve op
dat moment bezit had genomen van Aads voeten en vingers. Je kunt je dus de
siddering in de zaal voorstellen toen mijn oom opstond en meedeelde wel iets voor
zijn overleden zwager te willen spelen. Snel trok mijn tante hem terug op zijn stoel.
Mijn moeder draaide zich naar hem toe en beloofde hem: ‘jullie komen straks naar
mijn huis en dan mag je daar iets voor Frans spelen.’ Heel tactvol van mijn moeder
op een voor haar zo moeilijk moment. Toch is het jammer dat ze oom Aad niet zijn
gang hebben laten gaan. Als tenslotte iets mijn vader weer tot leven had kunnen
wekken, dan was dat wel het orgelspel van oom Aad. Zoveel soul vind je zelfs niet
in het pakhuis van de duivel.
Ik help Giselle met het schoonmaken en het stapelen van de tafels en stoelen. Het
café is gesloten. We doen de lichten uit. Alleen de verlichting boven de bar houden
we aan. We zitten aan de bar. Giselle schenkt twee glazen witte wijn in. We tikken
onze glazen tegen elkaar. Ze tikt mijn glas tot leven. Als zij een slok neemt, weet ik
wat ze proeft. Niet doordat ik dezelfde wijn drink als zij, maar doordat zij zo werkelijk
is. Ik kan het niet anders beschrijven.
‘Giselle, hoe komt het dat jij zo reëel bent?’ ‘Ik besta. Dat lijkt mij genoeg om er
te zijn,’ zegt ze terwijl ze een lucifer afstrijkt om een kaars aan te steken. De kaars
reageert verrukt en geeft haar meest effectvolle licht. ‘Nee, ik bedoel: hoe komt het
dat alles wat jij aanraakt zo werkelijk is? Ik voel mezelf zo vaak een toneelspeler.
En dan nog in een slecht stuk ook! De meeste mensen acteren hun eigen leven, maar
jij bent zo... echt. Volgens mij weet jij niet eens dat de wereld buiten dit café alleen
uit bordkarton bestaat. De anderen bestaan niet echt, ze spelen in een smakeloos
toneeldecor.’ Ik ben dronken. Ik meen wat ik zeg. ‘Jij bént Erik en jij spéélt nu Hugo.
Hoe komt het toch dat iedere blanke buitenlander in Parijs denkt te moeten praten
als een J.P.S.,’ antwoordt
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ze. Ze aait mij over mijn wang en laat haar hand in mijn nek rusten. Ik begrijp niet
waar ze het over heeft, maar laat haar haar gang maar gaan.
‘Vertel me meer over je vaders begrafenis.’ Giselle heeft haar eigen stem niet
nodig om te bestaan. Ik moet praten. Ik kan niks met stil spel. Zij kan ermee volstaan
haar caraïbische ogen te laten spreken. Die ogen trekken mijn verhaal vlot.
Van de teraardebestelling zelf herinner ik me niet veel. Ik weet nog van de eindeloze
optocht naar het graf. Hij ziet zijn moeder op haar eenzaamst alleen lopen. Hij zal
wel trots zijn geweest, de volwassen trots toen hij naast haar ging lopen. Omstanders
moeten gedacht hebben: ‘fijn dat ze Erik nog heeft, kijk hoe hij haar opvangt.’ Je
reageert tenslotte altijd op het beeld dat de ander van jou heeft.
Nadat we mijn vader in de bevroren decemberaarde van Oud Kralingen hadden
achterlaten, was er een lunch voor de belangrijkste kennissen en familieleden. Daar
stal mijn dwaze oma de show. Zij dacht namelijk dat dit haar feestje was en voelde
zich verplicht om de voor een verjaardag wat al te bedrukte stemming op te vrolijken.
Mijn oma had hiertoe een heel arsenaal aan strontmoppen tot haar beschikking.
‘Weten jullie wat pletten is? Zullen we gaan pletten?’ Tantes snelden toe om oma
eraan te herinneren dat we zojuist haar schoonzoon hadden begraven. Ze knikte ‘dat
weet ik wel’ en begon te huilen. Ouwevrouwengesnotter. Even later maakte oma
zichzelf weer tot stralend middelpunt. Ze deelde aan iedereen klapzoenen uit en tegen
wildvreemden zei ze: ‘meid, fijn dat je er was. Dat moeten we gauw weer doen.’
Tantes namen hun cipierposities weer in. Met een voor mijzelf verrassende autoriteit
liet ik mijn tantes weten dat ze mijn oma maar haar gang moesten laten gaan. Iedereen
genoot tenslotte van mijn oma. Het luchtte op.
Mijn dwaze oom en mijn dwaze oma gingen nog even mee naar ons huis. Daar
speelde oom Aad inderdaad zijn requiem voor mijn vader. In de voorkamer, te midden
van de buurvrouwen, liet oma mijn moeder schrikken door te verkondigen: ‘ik had
zo gedacht, nu Frans dood is, kan ik misschien beter bij jou komen wonen.’ Niemand
zei iets. Mijn moeder keek naar mij, alsof ik ons hieruit zou moeten redden. Toen
antwoordde ze, alweer indrukwekkend diplomatiek: ‘maar moeder, wie zorgt er dan
voor Aad?’ Ik geloof niet dat hij het gehoord kon hebben maar op dat moment voerde
Aad het volume van het orgeltje nog iets verder op.
We staan op straat. Ik vraag of Giselle morgen weer werkt en voeg er lachend aan
toe dat we het dan over de begrafenis van mijn moeder kunnen hebben. Giselle buigt
zich om de deur van het café op slot te draaien. Dan draait ze zich naar mij toe en
het licht van de feestelijke straatverlichting schuift over haar gezicht. Een perfect
moment, alsof er een etalage van het echte leven bestaat. En wij etalagepoppen in
modestad Parijs godbeter't. ‘Weet je,’ zegt ze: ‘mijn moeder heeft me geleerd: “in
wat je nu bent, huist iedereen die je ooit bent geweest.” Ook in jou zit nog dat kind
van vijf, die jongen van vijftien, die man van vijfentwintig. Maar ga die alsjeblieft
niet zoeken. Die hebben hun plaats in hun tijd gehad. Alleen je laatste zelf is de
juiste.’ Haar bezorgdheid begrijp ik niet, maar ze is wel lief zo. ‘Alleen de laatste
versie van mijzelf is de juiste, bedoel je?’ ‘Nee Erik, jij, jijzelf!’
Terwijl hij terugwandelt naar het Parijse appartement dat hij nog steeds niet vlot
het zijne kan noemen, gaat hun gesprek verder. In zijn hoofd, zoals het gesprek had
moeten lopen. ‘Maar Giselle, stel je voor

Passionate. Jaargang 4

66
dat die jongen van vijftien nu eens niet zijn plaats in zijn tijd heeft gehad... En als-ie
nu de voorgrond zoekt, moet je hem dan weren?’ Dat zou een passend vervolg zijn
geweest. De voortzetting van het juiste verhaal, op weg naar een romantische
ontknoping. Nu rondde hij af met: ‘De Erik die ik nu ben, heeft slaap. Bonne nuit
Giselle.’ Fout. Die slotopmerking viel volledig uit de toon. De straat levert het bewijs:
geen colablikje om tegenaan te trappen. Als dit de juiste afloop van de avond was,
dan zou de straat nu met lege colablikjes bezaaid zijn geweest.
‘Thuis’ spuug ik in de wasbak en bedenk nog dit.
De middag na de begrafenis, toen iedereen eindelijk was vertrokken, moest zijn
moeder naar de bank om een grote som verzekeringsgeld te storten. Hij ging mee.
Het was koud, er stond een gure wind. Goed begrafenisweer. Hij zoog het snot uit
zijn neus en spuugde het uit. Tegen de wind in. Het witgele kwakje landde op zijn
kraag. Hij moest zijn moeder overeind houden; ze kon nauwelijks meer staan van
het lachen. De hele weg naar de bank en terug naar huis schoten ze om de haverklap
in de lach.
Richard Dekker
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Artist-Impression
buiten is het bijna niets
voor wie er niets verliest
de blinde architect-e
spiegelblind en kruitloos
de patronen in haar loop
haar target haalt zichzelf
blind niet invalide
is de architect-e
met de mond vol vlot jargon
en hier een verbindend element ja ja
het ivoren front
gesloten
de balkantanden
linie van vertoon
proppen
borsten
babyvuistjes
één met het stedelijk weefsel ja ja
gaat haar stem als dode wind
de geur van calque en inkt
langs ruiten zonder ramen
langs het beschoten hilton
en de schuilkelder van vermaak
naar het rak van deze stad
de startbaan landingsbaan
al te sterk waait hier de waan
stijgplaats voor het vluchtig volk
zij tekent een impressie
van haar blokkenstad de kuil
zoekt de hoogte door de diepte
ze voelt zich hier wel thuis ja ja
ik wil hier weg

Johan Haspers de Man
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Ten slotte
Allen Ginsberg veranderde op 13 oktober 1955 het aanzien van de moderne
Amerikaanse poëzie - tenminste, zo luidt de populaire mythe geschapen rond die
dag.
Het gebeurde in de Six Gallery in San Francisco, een ontmoetingplek en podium
voor beeldend kunstenaars en schrijvers. Daar werd een literaire avond georganiseerd
om, in Ginsbergs woorden, de in die tijd heersende artistieke normen rond soberheid
en goede smaak te tarten. Ginsberg arriveerde die avond om acht uur, in gezelschap
van zijn vrienden Jack Kerouac en Peter Orlovsky. De Six Gallery was stampvol;
voor het eerst waren de verspreide literaire intelligentsia van San Francisco
bijeengekomen. Drie dichters lazen voor, en een pauze volgde. Tegen elf uur stapte
Ginsberg het podium op, en begon met kalme stem voorte dragen. Aangemoedigd
door het enthousiasme van het publiek klonk hij steeds luider, en zwaaide ritmisch
met zijn armen. Hij ademde telkens diep in om zijn lange versregels te kunnen
uitspreken. Hij klonk als een voorzanger, maar dan eentje die het publiek trakteerde
op een ongehoord rauwe en expressieve taal. Kerouac, ondertussen, sloeg ritmisch
mee op een wijnkruik en zweepte Ginsberg op na iedere regel: ‘Go!’, ‘Yeah!’,
‘Correct!’. Anderen lachten of klapten in hun handen. Later beschreef iemand de
sfeer in de zaal: het was alsof twee electrische draden elkaar raakten. Uiteindelijk
stopte Ginsberg, in tranen; hij was - volgens de overlevering - niet de enige.
Wat Ginsberg voordroeg was het begin van ‘Howl’, een tien pagina's lang gedicht.
Hij had het twee maanden eerder in één weekend geschreven. In lange, bezwerende
regels bezong hij de Beat-generatie die zich van alle conventies wilde bevrijden. Op
het moment dat hij de regel typte: who let themselves be fucked in the ass by saintly
motorcyclists, and screamed with joy, wist hij dat hij een grens had overschreden,
en met een nauwelijks publicabel gedicht bezig was. Zonder zich in te houden
beschreef hij daarom zijn vrienden, zoals: Neal Cassady, de autodief; Herbert Huncke,
pooier op Times Square; en William
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Burroughs, heroïnejunk in Tanger. Het visionaire ‘Howl’, duidelijk geschreven onder
invloed van William Blake en Walt Whitman, luidde het begin in van de zogenaamde
San Francisco Renaissance. Een nieuwe, vrije poëzie verspreidde zich razendsnel,
en dichters over de hele wereld werden erdoor beïnvloed. ‘Howl’, overigens, werd
in eigen beheer uitgegeven, waarop de politie een verbod instelde, en de uitgevers
arresteerde wegens obsceniteit (zij werden na een lang proces vrijgesproken). Het is
nu het bekendse Amerikaanse gedicht sinds ‘The Waste Land’ (1922) van T.S. Eliot.
Ginsberg - joods, homoseksueel, boeddhist, voorstander van vrije seks en drugs,
mensenrechtenactivist - heeft in de jaren die volgden op zijn optreden in de Six
Gallery tegen heel wat conservatieve Amerikaanse haren ingestreken. Hij belichaamde
de veelzijdigheid van de vele subculturen die ontstonden nadat de Beats het voorbeeld
hadden gegeven. Ginsberg was net zo goed thuis in undergroundkringen als in de
gay rights movement. Hij nam deel aan protesten tegen Vietnam, en werkte samen
met popgroepen als The Clash en U2. Hij verkeerde als boeddhist tussen Indiase
goeroes, en trad als dichter overal ter wereld op. En uiteindelijk werd hij een deel
van de gevestigde literatuur: hij begon te doceren aan universiteiten, won in 1973
de National Book Award, en werd zelfs door meneer Mooij van Poetry International
naar Rotterdam gehaald.
Wat vaak vergeten wordt, maar wel belangrijk is, is dat Ginsberg een cruciale rol
speelde in de loopbaan van een andere Amerikaanse pionier, de al genoemde William
Burroughs. Burroughs was in wezen veel tegendraadser dan Ginsberg en in het geheel
niet bereid het spel van het schrijven om den brode te spelen. Zeker in zijn jongere
jaren spendeerde Burroughs zijn tijd vooral aan het wereldwijd najagen van jongens
en drugs, en het tegen zich in het harnas jagen van plaatselijke autoriteiten. Maar het
was Ginsberg die hem aanmoedigde te schrijven, de rol van agent voor hem vervulde
en uitgevers vond voor zijn weinig commerciële geschriften. In 1956 zat Burroughs
in Tanger, en begon voor het eerst in zijn leven fulltime te schrijven. Uren achter
elkaar zat hij achter zijn typemachine en tikte met hoge snelheid. Als hij een pagina
voltooid had, gooide Burroughs die op de vloer. Paul Bowles, nog zo'n expatriate
schrijver, kwam er eens op bezoek en herinnerde zich later het beeld van ‘honderden
vergeelde pagina's over de gehele vloer, met voetafdrukken erop, uitwerpselen van
ratten, broodresten, en sardientjes. Het was smerig.’ Het is moeilijk voor te stellen
dat dit later The Naked Lunch zou worden, alom erkend als Burroughs' meesterwerk.
Het was Ginsberg die naar Tanger kwam, de pagina's ordende, er een min of meer
samenhangend geheel van maakte, interpunctie en paragrafering toevoegde, en het
geheel bij een uitgever in Parijs bezorgde, met de opmerking ‘ik heb hier het boek
van de eeuw in mijn handen’. De rest, zoals dat heet, is geschiedenis.
Vorig jaar zomer bracht ik door in het huis van Eileen Myles, een New Yorkse
dichteres die veel met Ginsberg heeft samengewerkt (iets verderop stond het huis
waar Ginsberg in 1953 woonde en Burroughs begon aan te moedigen tot schrijven).
Hier vond ik allerlei oude, krakende lp's waarop Ginsberg met zijn donkere, sonore
stemgeluid voordroeg. Hier ook vond ik een videoband met een interview met
Ginsberg uit 1995. Hij vertelde over zijn dierbaarste gedicht ‘Father death blues’,
geschreven na de dood van zijn vader in 1974. Aan het eind van het interview zong
hij het gedicht, zichzelf begeleidend op een harmonium:
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O father death
I'm coming home
my heart is still
as time will tell.

Dat was twee jaar voordat hij zelf stierf, op 5 april 1997.
Erik Brus
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Over de auteurs
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Jana Beranová?
vertaalde een groot deel van het oeuvre van Milan Kundera, maar trekt de laatste
jaren meer tijd uit voor haar eigen poëzie. In het voorjaar van 1996 verscheen de
bundel Kiskassend gedicht bij uitgeverij De Geus. Onlangs maakte zij een reis door
Rusland en China.
Erik Brus '64
houdt van voetbal en obscure popgroepen. Soms leest hij een boek, het liefst
Amerikaans. Onlangs verscheen poëzie van hem in de verzamelbundel Palet. Ooit
werkte hij voor Poetry International, waar hij tevergeefs probeerde de Amerikaanse
rappoëzie te introduceren. Gedesillusioneerd trok hij zich terug uit het literaire circuit,
totdat Passionate hem adopteerde.
Richard Dekker '69
werkt bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. Hij is in het bezit van een gratis
NS-jaarkaart, waardoor hij geregeld op de literaire podia van Scheemda en Heerlen
is te vinden. Ook maakte Dekker als een der eersten een ritje met de TGV naar Parijs.
Hij zal in het volgende nummer van Schrijver & Caravan een verhaal publiceren,
mocht dit tijdschrift nog verschijnen.
Johan Haspers de Man '69
studeerde bedrijfseconomie, geschiedenis en Ruslandkunde, maar kon desondanks
zijn draai niet vinden. Het dichterschap beschouwt hij als een laatste mogelijkheid
om nog iets van het leven te maken. Onlangs verhuisde hij van Crooswijk naar de
Kop van Zuid. De Crooswijkers zijn er - naar verluidt - niet erg rouwig om.
Henk Houthoff '41
werd na herhaaldelijk drankmisbruik dat steevast uitmondde in fel handgemeen
met de overige leden uit de redactie gezet. Zijn monomane beschouwingen waren
tot op zekere hoogte best aimabel, maar een normale omgang met hem werd de
redactie in feite, fysiek gezien, steeds onmogelijker gemaakt. Bovendien werden zijn
brillenglazen steeds dikker, zijn ogen steeds kleiner en zijn gedichten warhoofdig
en onbegrijpelijk. Twee exemplarische voorbeelden daarvan vindt u terug in dit
nummer van Passionate. Hoe het ook zij, dat het hem maar goed moge gaan.
Christian Jongeneel '69
is voorbijganger. Hij schrijft over alles wat passeert, maar publiceert vooral op
het gebied van wetenschap en techniek. Zijn boek De programmeur en de
kangeroedans, over cultuurfilosofie en informatica, verscheen in het voorjaar bij
uitgeverij Kluwer Informatiewetenschap. Hij publiceerde in Schrijver & Caravan en
Mosselvocht en is de nieuwe redacteur van dit tijdschrift. Vermeldenswaardig is nog
dat hij in de geboorteplaats van de Albanese schrijver Ismail Kadare, Gjirokastër,
bij dezelfde begrafenisondernemer logeerde als de hoofdredacteur van Passionate.
Peter Swanborn '63
is via de geologie en de fotografie in de literatuur verzeild geraakt. Zijn eerste
gedicht schreef hij in de winter van 1990-1991 in Antwerpen, waar hij het huis deelde
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met een razendsnelle violist, een gepensioneerde quizmaster en een Amerikaanse
schermkampioen. Tegenwoordig luistert hij naar het gepiep van jonge vogels, de
onnavolgbare klanken van radio Marokko en de orgastische kreten uit de sauna naast
zijn huis.
Klaas de Wit '25
publiceerde eind jaren vijftig de romans De sleutel is gebroken en Vissen achter
het net en begin jaren zestig de verhalenbundel Buitenoorlogse vertellingen. Meer
recent verschenen gedichten en verhalen in De Tweede Ronde, Maatstaf en Hollands
maandblad. Klaas de Wit is de oudste publicist in Passionate tot nu toe en breekt
daarmee het record dat op naam stond van de Rotterdamse dichter Frans Vogel
(1935).
Kees Versteeg '59
is een Rotterdams geëngageerd journalist die regelmatig van zich laat horen door
zijn maatschappijkritische stukken in het Rotterdams Dagblad. In de jaren tachtig
was hij eveneens actief als jurist. Hoewel Versteeg zich over het algemeen weinig
in het openbaar vertoont, zijn de optredens waarbij zijn aforismen door anderen
worden voorgelezen een groot succes.
Redactie: Bert Heemskerk
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ELSEVIER
LANG LEVE DE
NERD!
Ze zijn de slimsten van het land, maar gaan door voor contactgestoord. Onze
welvaart hangt van hen af, maar meisjes zien hen niet staan. Ode aan de bolleboos
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[nummer 5]

hier werd hij geboren
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[De vraag ‘Wat is eigenlijk een...]
De vraag ‘Wat is eigenlijk een woord?’ is analoog met ‘Wat is een schaakstuk?’
Ludwig Wittgenstein

Riekus Waskowsky Zaliger
Een van de zo nu & dan
volledig incidenteel optredende
trieste gevallen v.d.
dood.

Frans Vogel
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In den beginne
Het was de dichter Henk Houthoff die hem enige jaren geleden bij mij introduceerde.
Na een lange avond in jazzcafé Dizzy krabbelde Houthoff iets achterin mijn agenda,
wat ik de volgende dag als ‘Riekus Waskowsky’ ontcijferde. Die middag haalde ik
uit de bibliotheek de bundel Verzamelde gedichten van Waskowsky, die in 1985 is
samengesteld door Erik van Muiswinkel en Rien Vroegindeweij.
Ik weet niet of ik nu meer door de inhoud of door de vorm van zijn gedichten werd
gefascineerd. Bladerend door Verzamelde gedichten concludeerde ik met een zeer
merkwaardige dichter van doen te hebben. Na een aantal fraaie gedichten kreeg de
bundel een wel erg bont karakter: foto's van een heuse vrijpartij, gedweep met de
Feyenoord - gekte op de Coolsingel, en bizarre ‘poëzie’ die uit niet meer dan een
lange herhaling van dezelfde letter bestond.
Waskowsky's werk mondde uiteindelijk in een soort kaal absurdisme uit, maar dit
heeft zijn reputatie maar gedeeltelijk aangetast. Evenals zijn andere bundels is
Verzamelde gedichten sinds lange tijd niet meer verkrijgbaar.
Het is niet onwaarschijnlijk dat Waskowsky's levenswijze aan zijn bekendheid heeft
bijgedragen. Het veelvuldig gebruik van drugs en alcoholica voedde het beeld van
de romantische dichter die in zijn poëzie ‘het echte leven’ reflecteerde. In dit opzicht
was zijn gedrag illustratief voor de generatie auteurs die in Rotterdam in opkomst
was: op zoek naar inspiratie werd er volop geëxperimenteerd met allerlei middelen.
Of het dit overdadig gebruik van verdovende middelen of het kille klimaat van de
stad was, de indruk bestaat dat er in Rotterdam weinig auteurs van die generatie aan
de goede kant kant van de streep zijn beland. Er is welgeteld één dichter die werkelijk
weet hoe succes smaakt, en die dat ook uitstraalt; een enkeling levert kwaliteit en
houdt zich op bewonderenswaardige wijze staande; anderen raakten op een zijspoor,
aan de drank, of gingen vroegtijdig ten onder. In zoverre ik hier nog niet van op de
hoogte was werd ik met dit feit geconfronteerd toen er gezocht werd naar auteurs
die een bij-
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drage aan deze special wilden leveren.
Illustrerend voor sommige reacties is een brief van Hans Dütting, die tegenwoordig
in Parijs verblijft. Dütting kende Waskowsky en had in 1970 op Poetry International
voorgedragen. Namens de redactie verzocht ik hem vriendelijk om een bijdrage te
leveren, waarbij ik in mijn brief enkele sleutelbegrippen als ‘schaken’, ‘Neruda’ en
‘drankgebruik’ aanstipte. Een zuur, maar misschien niet geheel humorloos antwoord
volgde: ‘Heeft u weleens iets van Riekus Waskowsky gelezen? Of kent u het alleen
van horen zeggen? Want anders zou u kunnen weten dat alles reeds is gepubliceerd!’
En: ‘Verder lees ik liever Playboy, Lui, en niet te vergeten Panorama, dan laat ik
zeggen Passionate, want het laatstgenoemde tijdschrift wekte bij mijn oudste zoon
de ergernis op “Wat een onduidelijke foto's staan erin”. Kortom wat mij betreft: Leve
Ajax, Feijenoord en Sparta. En niet te vergeten “Leve Jules A. Deelder...” Dammen
en schaken heb ik altijd domme spelletjes gevonden. Pablo Neruda was dat niet een
verheerlijker van dat afschuwelijke Stalin Regiem? U als intellectueel, Freudiaan en
Marxist weet zo iets natuurlijk. Kortom ik kan u niet helpen naar aanleiding van uw
brief,’ aldus Dütting, die zijn schrijven met het volgende post scriptum besluit: ‘Deze
brief is NIET voor publicatie bestemd!!!’ Al doet dat natuurlijk niets af aan het recht
om te citeren.
Deze echo uit het verleden geeft precies aan wat de auteurs in Rotterdam tijdens
de periode van Waskowsky's dichterschap - en misschien ook wel daarvoor en daarna
- kenmerkten: rancune, naijver, destructie, maar bovenal ieder gebrek aan zelfrespect.
Voor Gerrit Komrij was dit ooit de aanleiding om een onderscheid tussen de
Nederlandse en Rotterdamse literatuur te maken. Daarmee zei Komrij eigenlijk dat
Rotterdamse auteurs een stelletje provincialen waren. Maar in plaats van zich tegen
deze uitspraak te verzetten hebben veel Rotterdammers haar tot in den treuren
aangehaald om het ingekankerde minderwaardigheidscomplex te lijf te gaan, niet
beseffend dat men op deze wijze het gevoel minder te zijn niet bestrijdt maar juist
in stand houdt.
De redactie heeft Gerrit Komrij niet nodig om dit nummer te legitimeren. Er bestaat
namelijk geen Rotterdamse literatuur, net zo min dit een Rotterdams literair tijdschrift
is, ook al wil Marcel Möring u graag anders doen geloven. Deze special is aan Riekus
Waskowsky gewijd omdat hij een auteur van nationale betekenis was. De bekendheid
en waardering voor zijn (vroege) werk beperkten zich niet tot de stadsgrenzen.
Daarnaast is het op 15 oktober a.s. 65 jaar geleden dat hij werd geboren, terwijl op
14 april dit jaar werd herdacht dat hij 20 jaar geleden overleed.
Het toeval wil dat Riekus Waskowsky het grootste gedeelte van zijn ouevre in
dezelfde straat schreef als waar Passionate werd geboren. Of misschien is het geen
toeval, maar leent deze Rotterdamse buurt zich bij uitstek voor de letteren. Willem
Elsschot schreef hier zijn debuut, Anna Blaman haar gehele ouevre, terwijl auteurs
als Rien Vroegindeweij, J.A. Deelder, Peter Bulthuis en sinds kort ook Thomas
Verbogt er actief zijn.
In tegenstelling tot datgene wat Dütting beweerde vond de redactie tussen
Waskowsky's nagelaten werk nog ongepubliceerd materiaal. Zo treft u in dit nummer
een blijspel van hem aan, waarbij de redactie het kwaliteitsoordeel graag aan de lezer
overlaat. Daarnaast selecteerde zij enkele recensies die Waskowsky schreef voor
Nieuwsblad van het Noorden. Verder zorgt Erik van Muiswinkel voor een korte
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biografie, laat Peter Swanborn zich uit over het belang van Waskowsky's poëzie, en
zijn er eerbetonen van Rien Vroegindeweij, Peter Bulthuis, Henk Houthoff, Thea
Linschoten en Hennie Maliangkay. Als knipoog naar onze collega's van Tortuca
hebben wij een exemplaar van de Pincoffsbode bijgesloten, het tijdschrift dat
Waskowsky in 1976 oprichtte en slechts één nummer en hoogstwaarschijnlijk ook
één exemplaar kende.
Tenslotte wil ik u graag attent maken op een landelijke primeur: tegelijkertijd met
dit nummer kunt u Waskowsky op de internet site van Passionate horen voordragen
(http://www.ipr.nl/passionate). Het is nog maar een opzet voor de derde dimensie
die dit tijdschrift aan het ontwikkelen is, maar mis het niet. Want u mag twijfelen
aan gedeelten uit zijn werk, zijn imponerende voordracht is boven iedere kritiek
verheven.
Giel van Strien
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Hendericus Mattheus Waskowsky, roepnaam Riekus, werd op 15 oktober 1932
geboren in Rotterdam. Eén van zijn overgrootvaders was een Poolse vuurtorenwachter
die in het midden van de negentiende eeuw aan de Nederlandse kusten terechtkwam;
hij bracht de naam Waskowsky het land binnen.
Riekus had een drie jaar oudere zuster, Anna, en een één jaar oudere broer, Eduard
(Edu). Hij kampte met een zwakke gezondheid: astmatische aanleg. Waskowsky las
al vroeg alles wat los en vast zat, terwijl Edu liever met zijn handen werkte. De
dichter en de beeldhouwer zouden zich zodoende al vroeg gemanifesteerd hebben.
Vader Waskowsky werkte aanvankelijk op de binnenscheepvaart (op de rivier de
Rijn), maar besloot nog voor de oorlog voortaan als bankwerker in de Rotterdamse
haven aan wal te blijven. Tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940
bleef het huis van de Waskowsky's gespaard. De twee broertjes bevonden zich op
dat moment overigens in Boskoop, in een vakantiekamp voor Rotterdamse
‘bleekneusjes’. De broers konden pas na enkele weken weer de verwoeste stad in,
naar huis.
Het gezin Waskowsky was politiek noch religieus erg actief. Vader en moeder
waren christelijk opgevoed, maar deden er niks meer aan, en hun kinderen werden
niet christelijk opgevoed. Men stemde SDAP. Na de oorlog doorliep Riekus eerst
de Mulo en vervolgens de Hogere Burger School. Hierna bezorgde zijn vader hem
een baantje in de BP-raffinaderij bij de Rotterdamse haven. Later liet Waskowsky
zich in intellectuele kring nog wel eens voorstaan op het ‘diploma-plaatwerker’ dat
hij zich in zijn arbeidersperiode van een half jaar had verworven. In het kleine colofon,
dat in 1976 werd afgedrukt naast een onafgemaakt feuilleton van Waskowsky (onder
de titel Opstand der elite in het programmablad van de Rotterdamse Kunststichting
Magazijn), werd tussen zijn biografische gegevens vermeld: ‘... en verder
waarschijnlijk wel de enige Nederlandse dichter die in het bezit is van een diploma
UITSLAAN VAN PLAATWERK (Instituut “Holland” Slikkerveer).’
Na zijn werk in de fabriek bracht hij anderhalf jaar door in militaire dienst, en pas
daarna begaf hij zich naar Amsterdam om sociale psychologie te studeren. In dit vak
behaalde hij midden jaren vijftig zijn kandidaatsexamen, daarnaast volgde hij colleges
in politieke wetenschappen en filosofie.
Waskowsky's moeder en zijn vrienden herinneren zich zonder uitzondering dat
Riekus ‘altijd baantjes had’. Dat begon bij BP, en ook later verdiende hij zijn eigen
studiegeld. In Amsterdam werkte hij in het Hervormd Jeugdhuis, een kindertehuis
waar hij waarschijnlijk via zijn psychologiestudie terecht kon. In dit tehuis ontmoette
hij Mien den Ouden, een tien jaar oudere vrouw, met wie hij een verhouding kreeg
die uitliep op een huwelijk, eind 1957. Samen gingen zij in 1958 een half jaar op reis
door Spanje, waar waarschijnlijk Waskowsky's belangstelling voor Spaanstalige
literatuur gewekt werd. Terug in Rotterdam gingen zij aan de Beukelsdijk in
Rotterdam-West wonen, waar Riekus zich met behulp van een platenspeler op de
Linguafoon-cursus Spaans wierp, terwijl Mien den Ouden buiten de deur werkte.
Eén van mensen die hij in die tijd vaak ontmoette was Cor de Back, een vriend
van hem die in de buurt woonde - op de Mathenesserlaan - en die de nabijgelegen
kweekschool bezocht. De Back herinnert zich dat Waskowsky van vier tot acht 's
avonds bij de PTT een eenvoudig baantje had (‘hij zei altijd dat hij postzegels ging
plakken’). De Back en Waskowsky praatten over literatuur en muziek, en ze
probeerden samen
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een toneelstuk te schrijven en aan de man te brengen: De huwelijks-plicht. De Back
meent te weten dat het een stuk was naar een thema uit de Spaanse literatuur, dat ze
samen, al pratend en schrijvend, uitwerkten. Toen het stuk, gereed en wel, niet door
toneelgezelschappen werd aangenomen, hebben ze nog geprobeerd het om te werken
tot hoorspel, maar uiteindelijk kwam het tussen de papieren van De Back terecht, en
is het nooit uitgevoerd. Waskowsky was acht jaar ouder dan de toen twintigjarige
De Back, die zijn gedichten hoog aansloeg en hem daarom in 1962 ook bij de naar
Rotterdam verhuizende redactie van Kentering introduceerde. In Kentering verschenen
enkele gedichten, vertalingen en polemische stukjes van Waskowsky.
Waskowsky publiceerde tussen 1959 en 1962 enkele gedichten en proza-stukken in
de Rotterdamse blaadjes Draakje en Exalto. Een zending van vijftien gedichten naar
Gard Sivik (geen van allen geplaatst) moet ook in deze periode hebben
plaatsgevonden. Na zijn scheiding van Mien den Ouden, eind 1963, ging hij zich in
Rotterdam manifesteren als dichter. Hij raakte goed bevriend met de dichters Jules
Deelder (die hem meestal ‘Krasnapolsky’ noemde, of ‘Rinus’, twee verbasteringen
die Waskowsky niet leuk vond) en Casper van den Berg, en verkeerde enige tijd
(1962 en 1963) onder Kentering-literatoren, die voornamelijk uit Delft kwamen.
Volgens Van den Berg had Waskowsky tamelijk veel invloed op zijn vrienden
vanwege zijn strikt eigenzinnige voorkeuren en belangstellingen. Hij las al in de
vroege jaren zestig Wittgenstein, en in 1958 was zijn belangstelling voor de Spaanse
en Latijns-Amerikaanse literatuur gewekt. Waskowsky benaderde onder de
Rotterdammers in die tijd het romantische beeld van de ‘literator-filosoof-bohémien’
misschien wel het meest.
In 1964 kreeg hij voor het eerst gedichten gepubliceerd in een ‘officieel’ literair
tijdschrift, Vandaag. Zijn naam als dichter raakte gevestigd. In plaats van zitting te
nemen in redacties van tijdschriften en regelmatig te publiceren, nam Waskowsky
echter een baan als slaapwagenconducteur bij de Wagons-Lits, de maatschappij die
de internationale slaap-treinen van voedsel, beddengoed en passagiers voorzag. In
verschillende gedichten en verhaaltjes greep Waskowsky later direct of indirect terug
op deze slaaptrein-periode. Achterop zijn eerste bundel Tant pis pour le clown (De
Bezige Bij, 1966) liet hij, behalve wat elementaire biografische gegevens, ook zijn
beroep afdrukken: ‘Zijn dagelijks brood verdient hij als slaapwagenconducteur bij
de Cie. International des Wagons-Lits.’ Onder de collega's was hij ‘een van de boys’,
redelijk getapt, ondanks het feit dat zij wel vermoedens hadden van het andere gezicht
van deze intellectuele collega. Ook de Rotterdamse schrijver Rien Vroegindeweij
leerde Waskowsky op de slaaptrein kennen. Hij herinnert zich dat Waskowsky volop
meedeed aan de common crimes onder het personeel: smokkelen en ‘bijlen’.
Waskowsky smokkelde vooral metadrine, een pepmiddel dat in Italiaanse apotheken
vrij en zeer goedkoop te verkrijgen was. Zijn Rotterdamse vrienden stelden deze
zendingen smokkelwaar zeer op prijs. Het ‘bijlen’ was een praktijk waarmee de
conducteurs flink extra verdienden: als de trein vol was verkochten zij de op het
laatste moment vacant gebleven slaapplaatsen op eigen houtje en voor eigen prijzen
aan slaaplustige passagiers. Vermoedelijk is deze truc Waskowsky uiteindelijk
noodlottig geworden, want in 1967 werd hem verzocht zijn ontslag te nemen wegens
‘administratieve onregelmatigheden’. Zo kwam er een einde aan de reizen op Noorden Zuid-Europa die Waskowsky geld, plezier en inspiratie hadden verschaft.
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In 1965 had Thea Linschoten, goede vriendin van verschillende Rotterdamse
kunstenaars, met haar man een huis gekocht aan de Zwaerdecroonstraat 48, waar
Waskowsky na de scheiding van zijn eerste vrouw ongeveer een jaar woonde.
In 1966 vertrok hij naar Groningen, waar zijn broer Edu als beeldhouwer naam
maakte. Zo maakte Edu enkele beelden voor de gemeente Groningen, die in de
openbare ruimte geplaatst werden. Volgens Waskowsky's vrienden had hij het
regelmatig over Edu en mocht hij hem, ondanks een enkele ruzie, erg graag (zijn
zuster liet hem blijkbaar onverschilliger: over haar had hij het vrijwel nooit). In
Nieuwsblad van het Noorden schreef Riekus vanaf 1970 literaire recensies, ‘scherpe,
maar soms wat al te persoonlijk gerichte recensies,’ zoals medewerkster Froukje
Hoekstra ze in haar necrologie van april 1977 in diezelfde krant beoordeelt. In
Groningen mengde hij zich niet zozeer onder de schilders en beeldhouwers die de
kennissenkring van Edu vormden, maar trachtte hij het literaire leven binnen te
komen. Toch bleven zijn belangrijkste literaire contacten aan het eind van de jaren
zestig in Rotterdam (recensies voor het NRC Handelsblad) en Amsterdam (zijn
uitgever, De Bezige Bij, en de tijdschriften Gandalf, Podium en Tirade) liggen.
In 1966 was zijn eerste bundel uitgekomen, en de kritieken waren over het algemeen
positief. Toen hij begin 1967 Jellie Pot leerde kennen, waren de drukproeven voor
zijn tweede bundel al klaar. Hij was ook bezig met vertalingen van Engelse en
Amerikaanse detectives in de reeks Zwarte Beertjes van Bruna, waarvan hij er in
totaal negen vertaald heeft tussen 1964 en 1970. Riekus en Jellie gingen samenwonen
in de Groningse Annastraat. Jellie had een vast inkomen door haar werk als
secretaresse, maar Riekus bleef afhankelijk van zeer onregelmatige verdiensten. Het
moet dan ook een mooi moment voor hem geweest zijn toen hij in 1968 de Alice
van Nahuys-prijs toegekend kreeg voor zijn debuut van 1966, Tant pis pour le clown.
De prijs bedroeg ƒ2000,- en was ingesteld door de uitgeverij Querido ter
nagedachtenis aan Alice van Nahuys, die van 1915 tot 1967 bij die uitgeverij had
gewerkt, waarvan een aantal jaren als directrice. De jury voor 1966 bestond uit
Adriaan Morriën, J. Bernlef en M.L. Nijdam, die in het juryrapport schreven:
Naar het eenstemmig oordeel van de jury is Tant pis pour le clown het
werk van een ervaren dichter die met zijn debuut een belangrijke bijdrage
aan de literatuur van ons land heeft geleverd. Riekus Waskowsky beschrijft
in zijn gedichten figuren en verschijnselen die zowel aan de actualiteit als
aan de geschiedenis zijn ontleend, met persoonlijke ervaringen, die op
verrassende plaatsen opduiken en een schokkend of amuserend effect van
gelijktijdigheid doen ontstaan tussen nu en lang geleden of tussen hier en
verweg - een in de taal gerealisede bewustzijnsverruiming die
controleerbaar blijft. Door een geraffineerde techniek van citeren, verwijzen
en een zuiver gevoel voor verhoudingen en tempo, verlegt Waskowsky
de grenzen van zijn werkelijkheid, en die van de lezer, en schept hij
distantie en betrekkelijkheid. Zowel door zijn inhoud als door de beheersing
van zijn middelen bewijst Waskowsky een oorspronkelijk dichterschap.
In maart 1968 verscheen Waskowsky's tweede bundel Slechts de namen der grote
drinkers leven voort; opnieuw waren de kritieken overwegend
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positief. Rein Bloem vond Waskowsky's poëzie boeiend ‘door contrasten,
tijdverschuivingen, onverwachte combinaties, omkeringen, en vooral door zijn
onweerstaanbaar hilarisch effect’ (Vrij Nederland, 11-5-1968). De Volkskrant sprak
over misschien wel de gekste dichter die het Nederlandse taalgebied op dat ogenblik
kende. Maar er waren ook zuiniger reacties. Zo meende Klaas de Wit dat Waskowsky
‘een onmogelijke middenkoers probeert te sturen tussen de hoge ernst van een Pound
en een onverplichtende pop-poëzie anderzijds’ (Leeuwarder Courant, 1-6-1968). En
K.L. Poll meende dat Waskowsky's veelvuldig gebruik van citaten alleen diende
voor ‘het imponeren van de beduusde burger’ (Algemeen Handelsblad, 25-5-1968).
Ook in 1968 ontmoette Waskowsky op een dichtersavond in Bergen de classicus
en literator J.P. Guépin, die een goede vriend van hem zou worden. Guépin zocht
Jellie Pot en Waskowsky regelmatig op in Groningen, en was daar ook getuige van
hun moeilijkheden: Waskowsky leed aan slapeloosheid en had vaak problemen met
zijn niet vlottende werk, terwijl Jellie voor het uitoefenen van een vast beroep een
regelmatiger leven nodig had. In de zomer van 1969 werd het Waskowsky te veel,
en hij ging terug naar Rotterdam waar hij, geheel berooid, (hij had in Groningen al
zijn spullen verkocht), van de Rotterdamse Kunststichting een huurflatje aan de
Schiedamseweg kreeg toegewezen. Deze plek lag ver van de cafés waar hij voordien
placht te komen, en in korte tijd verslechterde zijn psychische toestand zodanig, dat
hij na een woedeaanval, waarbij hij de hele flat kort en klein sloeg, in de
Ramaerkliniek in Den Haag opgenomen moest worden. In die kliniek kreeg hij
vervolgens een longontsteking, zodat het vele weken duurde voordat hij ontslagen
werd. Hij werd opgevangen in het huis aan de Zwaerdecroonstraat, waar hij een
kamer ging huren en veel onder vrienden verkeerde. Toch viel het hem niet mee in
Rotterdam: veel van zijn vroegere vrienden waren verhuisd, of zij waren veranderd,
en van het ‘Amsterdamse’ kunstleven waar hij op gehoopt had vond hij niet veel
terug.
In september 1970 besloot hij weer terug naar Groningen te gaan. Met Jellie werd
alles bijgelegd, en in oktober 1970 trouwde Waskowsky met haar. De oude problemen
kwamen snel weer terug. Waskowsky verdiende geld met ‘schnabbelen’: de recensies
in Nieuwsblad van het Noorden, voorleesavonden en dichtersmanifestaties (sinds de
befaamde ‘dichters in Carré’-avond in 1966 zeer populair; Waskowsky was bovendien
een zeer consciëntieus ‘lezer’ van gedichten) en vertalingen. Eind 1970 verscheen
Wie het eerste z'n stenen kwijt is, een cursus hedendaagse moderne poëzie door de
alom bekende dichter, zanger, denker en dromer Riekus Waskowsky. Dit boekje,
verschenen bij De Bezige Bij, was door Waskowsky eigenhandig in elkaar gezet op
een collage-achtige manier, met een aantal foto's, waaronder de zeven bladzijden
grote ‘cyclus concrete lyrische poëzie’, getiteld ‘De filosofie van Ludwig Wittgenstein
en ons dagelijks leven’: Riekus en Jellie, naakt, in de weer met potten, pannen, dekens
en talloze uitgaven van het werk van Wittgenstein. De humor van deze bundel werd
door de kritiek nauwelijks meer gepikt en slechts voor meligheid uitgemaakt.
Het heeft waarschijnlijk niet alleen aan de slechte kritieken gelegen dat Waskowsky
het steeds moeilijker kreeg. Volgens J.P. Guépin leed hij aan lichte vormen van
paranoia, en de symptomen die Jellie Pot beschrijft lijken daar inderdaad op.
Waskowsky plakte af en toe alle ramen van het huis vol met kopieën van zijn
diploma's, ‘om zichzelf te bewijzen’, zoals Jellie veronderstelt. In Chinese restaurants
bestelde hij
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enorme maaltijden waar hij vervolgens geen hap van at. Voortdurend alcoholgebruik
en zijn verergerende astmatische aandoeningen deden hem in het voorjaar van 1971
tot twee keer toe in de kliniek Licht en Kracht te Assen belanden.
In 1972 werkte Waskowsky vanuit Groningen nog mee aan het ‘telex-experiment
5 electrische dichters’, met o.a. Bernlef, Deelder en Schippers. Vanuit verschillende
steden in Nederland moesten de dichters iedere dag enige verzen overseinen naar
het Lijnbaancentrum in Rotterdam, waar een kunstmanifestatie aan de gang was. K.
Schippers beschreef het project later als een verkeerd begrepen voortzetting van de
jaren zestig. Waskowsky's aandeel erin werd tevens zijn laatste bundel, in 1972
uitgegeven door de kleine uitgeverij Opus 2 te Kortgene, onder de titel De boeddha
met het piepertje. Dit boekje werd nauwelijks opgemerkt en kwam uiteindelijk bij
De Slegte terecht.
In maart 1972 kwam Waskowsky even in het nieuws toen bekend werd dat er in
het Spanje van Franco twee Nederlandse gedichten waren verboden, die opgenomen
zouden worden in de 815 pagina's grote Antologia de la Poesia Neerlandésia moderna,
een bloemlezing van moderne Nederlandse poëzie, samengesteld en in het Spaans
vertaald door de Spaanse dichter Francisco Carrasquer. Het ging om ‘Soldaat’ van
Gerrit Achterberg en ‘Canto II’ van Waskowsky. Waskowsky greep als literair
medewerker van Nieuwsblad van het Noorden de gelegenheid aan er zelf een berichtje
over te schrijven, onder de kop ‘Kunst broodnodig?’
Het gaat hier om ‘revolutionaire’ poëzie ... er komt in ‘Canto II’ een zekere
generaal Ahuramazda van de raket basis Cape Kennedy voor, die een
astronaut genaamd ‘Immanuel Kant’ op zijn laatste vraag tijdens het
verbranden van zijn ruimteschip na lang aarzelen antwoordt: ‘Hallo Kant!
Sprechen Sie/ mir langsam nach:/ VATER UNSER...’
Belachelijk natuurlijk, als de lezer weet dat ‘Ahuramaz da’ de naam is van
een Perzische godheid uit de Oudheid... Eigenlijk zegt de generaal dus
alleen maar Amen, Amen, Amen... Hoe broodnodig het is dat ook generaals
zo af en toe ‘amen’ zeggen hebben we de afgelopen weken en vooral
verleden zaterdag 12 maart in de tweede Spanje-reportage van
[VARA-reporter] Pier Tania, duidelijk op de teevee kunnen zien.
(Nieuwsblad van het Noorden, 13-3-1972)
In mei 1973 verliet Waskowsky Jellie Pot en Groningen, en vestigde zich weer in
de vertrouwde Zwaerdecroonstraat in Rotterdam. Hij kon zich daar echter geen
stabiele positie meer verwerven. Hij kapte vriendschappelijke betrekkingen om
onduidelijke redenen af, en wisselde zeer vriendelijke en hartelijke bejegeningen af
met depressies en cynische afwijzingen. Tot zijn dood in 1977 zou hij een eenzame
strijd voeren tegen de Rotterdamse Kunststichting en haar subsidie- en
verdelingsbeleid, belichaamd door Poetry International-organisator Martin Mooy.
Waskowsky verzette zich tegen de steun van de stichting aan het ‘kleine talent’, in
de vorm van workshops en dergelijke; hij vond dat eerst de erkende Rotterdamse
schrijvers als Cornelis Bastiaan Vaandrager en hijzelf maar eens een behoorlijk
inkomen moesten krijgen (in 1970 ontving hij één keer een stipendium van de
Stichting, groot ƒ1000,-, en in datzelfde jaar kreeg hij van het ministerie van CRM
een werkbeurs van ƒ6000,-).
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Op 24 april 1976 schreef hij een ingezonden brief naar het blad Hollands Diep, een
‘Open brief aan Moeder Mooy’, waarin hij Mooy aanraadde maar naar Berlijn te
vertrekken om daar een tweede Poetry op te bouwen, ‘en als dan op het Rotterdamse
Poetry niet teveel Buddingh's, Schierbeeks en Kals komen meezuipen besparen we
zoveel dat er op de toch al armlastige Rotterdamse schrijvers niet bezuinigd hoeft te
worden!’
Eén van zijn grootste teleurstellingen in Rotterdam kreeg Waskowsky te verwerken
toen niet hij, maar Dolf Verspoor in 1973 het optreden van de grote Chileense dichter
Pablo Neruda op Poetry International mocht begeleiden en ter plekke van vertaling
voorzien. Verspoor was twee jaar eerder ook de eerste geweest die een bloemlezing
van vertaalde poëzie van Neruda gepubliceerd had: De toppen van de Macchu Picchu
(Arbeiderspers, 1972). Wat Waskowsky niet wist, was dat Verspoor in Parijs goed
bevriend was geraakt met Neruda, enige jaren tevoren. Dat was voor de organisatoren
aanleiding om hem te vragen als inleider en vertaler, in plaats van Waskowsky. Een
andere overweging was, volgens Martin Mooy, dat Waskowsky zich nooit
geïnteresseerd had getoond in de politieke aspecten van Neruda's kunstenaarschap
(Neruda was in 1973 ambassadeur van Salvador Allende in Parijs). Maar na de val
van Allende ging Waskowsky zich steeds meer voor de Chileense politiek interesseren,
en toen in 1975 Poetry International de vorm van een Chili-manifestatie kreeg, werkte
hij volop mee. Hij deed zelfs een voorstel om een tweetalige (Spaans-Nederlands)
‘anthologie Chileense poëzie’ te gaan maken, een project waar hij zelf uiteindelijk
om onduidelijke redenen niet aan meewerkte.
Wel verscheen in 1974 bij de Arbeiderspers Een kooi vol liederen, Waskowsky's
bloemlezing uit het werk van Neruda. Hij was al jaren bezig geweest gedichten van
Neruda te vertalen, en na de teleurstelling van Poetry was deze bundel de kroon op
zijn werk. In deze periode werd Waskowsky wat zijn eigen werk aanging al minder
produktief. Het lijkt erop dat de Neruda-vertalingen voor hem minstens zo belangrijk
waren, en dat zij als een andere kant van zijn dichterschap gezien kunnen worden.
De selfmade-vertaler Waskowsky werd door de Hispanoloog Lechner in het NRC
Handelsblad geprezen om het fraaie, dichterlijke Nederlands waarin hij Neruda's
gedichten had overgebracht, maar hij kreeg kritiek op zijn kennis van het Spaans: er
zaten nogal wat aperte grammaticale en idiomatische fouten in de vertalingen.
In 1974 ontmoette Waskowsky op Poetry International de Japanse dichteres Kazuko
Shiraishi, met wie hij goed bevriend raakte. Hij maakte met haar een korte reis naar
Parijs, en onderhield later een correspondentie met haar. Waskowsky besteedde in
de jaren daarna veel tijd aan het leren lezen en schrijven van Japans; Shiraishi had
zijn oude belangstelling voor Oosterse literatuur blijkbaar weer opgewekt. Bert
Suithof moest van zijn Verre Oosten-reizen regelmatig boeken voor Waskowsky
meenemen. In zijn werk kwam dit alles weinig meer tot uiting, om de eenvoudige
reden dat hij nauwelijks meer tot scheppend werk kwam. Martin Mooy wijt
Waskowsky's uitvallen tegen hemzelf en de Kunststichting grotendeels aan de
frustraties over zijn steeds minder wordende werk. Volgens Mooy was Waskowsky
té afhankelijk van de Stichting, en had hij niet zozeer geld als wel een baan nodig.
Hij solliciteerde in die periode volgens Mooy eenmaal bij de Stadsbibliotheek, maar
werd niet aangenomen.
Waskowsky's vrienden betreurden het des te meer dat een ambitieus
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plan van Thea Linschoten om samen met Waskowsky een antiquariaat te beginnen,
op het laatste moment wegens financiële complicaties niet doorging. Het tweetal was
al enige tijd bezig boeken voor de onderneming te verzamelen. De vader van Thea
Linschoten, die de voorschotten zou verlenen, vond de woonruimte boven het
winkelpand niet voldoende, en verstrekte de lening uiteindelijk niet.
In mei 1976 had Waskowsky het eerste nummer gereed van de Pincoffsbode:
‘Huisorgaan van de stichting Pincoffs in poëzie te Rotterdam’. Lodewijk Pincoffs
was een Rotterdamse koopman uit de 19e eeuw, zo laat Waskowsky de Grote
Oosthoek uitleggen, en de doelstelling van de Pincoffsbode luidde als volgt:
VADE RETRO SATANAS
De stichting Pincoffs in poëzie is in het leven geroepen om in Rotterdam
een groot aantal literaire activiteiten te gaan ont plooien. Om welke
activiteiten het hier gaat blijft sub rosa tot het volgende nummer van de
Pincoffsbode.
Dit nummer van de voorlopig onregelmatig verschijnende Pincoffsbode
is slechts een acte de présence. Verder is dit num mer een geloofsbelijdenis:
in het geloof in de mogelijkheid de grote verloedering van het Rotterdamse
literaire leven, het alles overwoekerende, allesverstikkende Moeder Mooy,
een halt toe te kunnen roepen.
In dit geloof zal Pincoffs in poëzie overwinnen. Het bestuur.
Het gestencilde blaadje was vier pagina's groot en werd aangetroffen in het stapeltje
‘nagelaten werk’, dat Thea Linschoten bij zich thuis bewaarde. De ‘bode’ was een
min of meer uitgewerkte versie van de open brief in Hollands Diep, en bestond voor
het overgrote deel uit felle kritiek op de Rotterdamse Kunststichting en Martin Mooy.
De Pincoffsbode is (tot deze Passionate-special) nooit vermenigvuldigd en verspreid.
In juli 1976 verscheen in Maatstaf Waskowsky's laatste gedicht, ‘Dichtertje’:
Ik zie nog Jan Kal strompelen zo
Niet bezwijken onder twee
Vuilniszakken eigen werk waarmee
Hij de volgende dag naar Nijenro
Zou vertrekken om ook zo
Beroemd te worden als Tim Krabbé.

Zowel naar inhoud als naar (rijmende) vorm een sneer naar de ‘populaire jongens’
van dat moment. Honende regels (in zijn voorlaatste gedicht, maart 1976, ook in
Maatstaf, sprak hij nog over ‘het gereformeerde zootje van een zekere J.M.A.
Biesheuvel’), die aantonen dat Waskowsky meer polemiseerde met het literaire
wereldje dan dat hij rustig aan zijn eigen oeuvre bouwde.
In 1976 werd hij nog tweemaal behandeld in een kliniek in Den Haag. Op
oudejaarsdag 1976 overleed Riekus' broer Edu, na een maagoperatie in Groningen.
Riekus bedankte de vele aanwezigen tijdens de plechtigheid namens de familie met
een parafrase op de regels van de Chinese dichter Li T'ai Po, die hij al eerder voor
de titel van zijn tweede bundel gebruikt had:

Passionate. Jaargang 4

16

Passionate. Jaargang 4

17

Passionate. Jaargang 4

18
De heiligen der oudheid, nu rusten zij allen, voor eeuwig stil.
Slechts de namen der grote beeldhouwers leven voort.

Een paar maanden later, op 14 april 1977, begaf Waskowsky zich in het huis van
zijn ouders aan de Spangensekade in Rotterdam - waar hij wekelijks een kaartje legde
- even te ruste omdat, naar hij zelf zei, een biertje verkeerd was gevallen. Toen zijn
moeder hem twee uur later wilde wekken, vond zij hem dood op bed, met een paarse
gelaatskleur. Volgens de arts die de dood constateerde was hij in een aanval van
astmatische benauwdheid gestikt.
Bij de crematie verschenen niet erg veel van de ontelbare kennissen die Waskowsky
in zijn leven had. Cees Buddingh' las er een gedicht voor, Remco Campert was er
namens De Bezige Bij. Verder waren er voornamelijk Rotterdamse vrienden. Kort
na zijn dood ontfermden Thea Linschoten en Martin Mooy (op verzoek van
Waskowsky's ouders, die Mooy kenden) zich over de nalatenschap die zich al enige
tijd vóór zijn overlijden in het huis van zijn ouders bevond, in afwachting van ruimere
behuizing. Zijn boekenverzameling bevatte voornamelijk nog Spaanstalige literatuur
die, evenals zijn typemachine, uiteindelijk geschonken werd aan het Salvador
Allende-centrum in Rotterdam, waarvoor Waskowsky in de laatste jaren van zijn
leven veel belangstelling had getoond.
Het ligt voor de hand om Waskowsky's minder wordende werk (kwantitatief en
kwalitatief) in verband te brengen met zijn toenemende psychische en lichamelijke
moeilijkheden. In de necrologieën die na zijn dood in NRC Handelsblad en
Nieuwsblad van het Noorden verschenen, gebeurde dat dan ook. De kunstredactie
van NRC schreef:
(Riekus Waskowsky) was een moeilijk te plaatsen dichter. Velen zouden
hem een dwarse figuur willen noemen, maar daarbij viel niet te
verwaarlozen dat zijn bokkigheid, zijn behoefte dikwijls om aanstoot te
geven, een gevolg was van een overgrote gevoe ligheid. Zijn wantrouwen
tegen de medemens werd daardoor gevoed. Hij sloeg terug om niet zelf
geslagen te worden, en deed dat zowel in zijn gedichten als in het verkeer
met vrienden en bekenden in het Rotterdamse literaire milieu. (NRC
Handelsblad, 19-4-1977)
Redactrice Froukje Hoekstra van Nieuwsblad van het Noorden beschreef Waskowsky's
leven als een ‘verloren gevecht’. Het verloop van die ‘strijd tegen zichzelf en de tijd’
demonstreert zij aan de hand van de ontwikkeling van zijn werk. Met zijn eerste twee
bundels, ‘een mengeling van eruditie en volkse directheid’, heeft hij volgens Hoekstra
zijn naam als dichter blijvend weten te vestigen. Echter:
Zijn latere werk is nog maar een schim van de briljante eerste gedichten.
Het mist de helderheid en de puntigheid van zijn vroegere poëzie, de ironie
maakt plaats voor cynisme, de humor voor platte en banale grappen.
(Nieuwsblad van het Noorden, 18-4-1977)
Een meer literaire analyse gaf Gerrit Komrij op 27 april 1977 in zijn column ‘Een
en ander’ op de achterpagina van het NRC Handelsblad.
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Eerst schetst hij het literaire leven van Rotterdam:
Iedereen kent iedereen, als eilandbewoners, en ze staan elkaar allen naar
het leven. (...) De Rotterdamse kunstwereld is er één van destructie,
Selbsthass en vruchteloze barensweeën. Enkel de kunstbonzen zitten er
op rozen. Voor elke dichter houden ze er drie ambtenaren voor Poëtische
Zaken op na. 't Is, nogmaals, ongelooflijk. Ik kijk er altijd mijn ogen uit.
En telkens vallen er slachtoffers. Op 14 april jl. overleed in Rotterdam de
dichter Riekus Waskowsky. Wij waren zeer met elkaar bevriend.
Precies midden in het stuk trekt Komrij zijn conclusies over de oorzaken van
Waskowsky's vroege overlijden: ‘Riekus Waskowsky is ten prooi gevallen aan zijn
eigen talent, aan zijn drang naar perfectie en aan Rotterdam.’ Nadat hij deze
eigenschappen met voorbeelden heeft toegelicht zegt Komrij het, naar zijn gewoonte,
nog een keer in andere, nauwkeuriger bewoordingen:
Hij ontbeerde in hoge mate de misselijke drang zich geliefd te willen
maken. Daardoor werd hij steeds machtelozer. Zijn eis van precisie botste
met zijn hang naar Zen en cannabis. Zijn onomwondenheid lag in onmin
met de officiële Rotterdamse Kunst. Zijn dichtbundels zie je in fasen, van
de eerste tot de laatste, verbrokkelen, uiteenvallen, tot er niets meer
overbleef. Hij stikte.
Ook Komrij trekt direct de parallel tussen de in aantal en kwaliteit teruglopende
gedichten en Waskowsky's ‘aflopende leven’. De laatste twee woorden ‘hij stikte’
hebben een lugubere dubbele zin (hij stikte niet alleen figuurlijk maar ook fysiek, in
een asthmatische aanval), al weet ik niet of Komrij van Waskowsky's precieze
doodsoorzaak op de hoogte was. Er is later gespeculeerd over zelfmoord - haast
onvermijdelijk bij een dichter met de levensloop van Waskowsky - maar daarvan
was geen sprake.
Een andere literator-vriend van Waskowsky, Jan Pieter Guépin, zag in de gedichten
van Waskowsky een element van ‘zelfbederving’, een omlaaghalen of relativeren
van de ‘hogere dingen’, iets wat hij in het denken en het optreden van Waskowsky
ook bespeurd had. Hij herinnerde zich Waskowsky als iemand met een ‘grote trots’,
die het hem bijvoorbeeld moeilijk gemaakt zou hebben om zich in Groningen alsnog
aan een voortgezette academische studie te zetten. Hij zou dan als vrije, eigenwijze
dichter zich weer moeten onderwerpen aan het luisteren naar leermeesters. Dezelfde
trots zou ook kunnen verklaren waarom hij zich ongelukkig voelde in een financieel
afhankelijke positie, zoals bij Jellie Pot in Groningen en later bij de Kunststichting
in Rotterdam. Guépin zag in Waskowsky's alcoholisme en zijn neiging om
ondernemingen en relaties na korte tijd weer af te breken een drang tot zelfvernietiging
die hem uiteindeijk gesloopt heeft.
Het is moeilijk om uit de biografische feiten en de verhalen van de mensen die hem
gekend hebben de ware Riekus Waskowsky af te leiden. Over de leven-werk-parallel
valt alleen te zeggen dat Waskowsky's door velen erkende integriteit en zijn gewoonte
om luid en duidelijk uit te roepen wat hem niet beviel, hem al heel vroeg tot een
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eerste terugkeer uit Groningen naar Rotterdam) wijzen op ernstige psychische en
lichamelijke gezondheidsproblemen, die hun weerslag op zijn werk gehad moeten
hebben.
In de redenering ‘gezondheid steeds slechter - gedichten steeds slechter’, ziet men
al snel twee dingen over het hoofd, die er op duiden dat het niet zijn gezondheid
alleen is geweest. Ten eerste bevatten zowel zijn derde en vierde bundel als het
schaarse latere, niet gebundelde werk, mijns inziens wel degelijk goede gedichten,
al staan ze verscholen tussen de ready mades, limericks en aforismen, die de één
plat, de ander grappig maar van weinig waarde kan vinden.
Ten tweede zag Waskowsky kans om tot en met 1975 gewaardeerde en
gepubliceerde vertalingen uit het Spaans en het Engels te maken; nauwkeurig werk
waarvoor hij blijkbaar de concentratie wel kon opbrengen. Ik geloof dat Waskowsky
bewust een andere literaire koers is gaan varen, die weliswaar gelijk opging met zijn
sociale problemen, maar die daardoor niet per se werd veroorzaakt.
Al direct tussen de eerste en de tweede bundel is er een verschil in
gecompliceerdheid van de vorm: in Slechts de namen... staan al veel meer één- en
tweeregelige gedichtjes dan in Tant pis... (waarin alleen ‘Blue monk’ maar twee
regels telt). De strofische, wat langere en ‘gecomponeerde’ gedichten maken
geleidelijk aan plaats voor de vondst, de inval. En juist over dat laatste genre is het
lastig twisten: waar de één zich te pletter om lacht, haalt de ander zijn schouders over
op. De reacties op zijn derde bundel spreken voor zichzelf. Ik vermoed dat deze
ontwikkeling te maken heeft met Waskowsky's groeiende belangstelling voor
zen-boeddhisme, popmuziek en performance, en zijn toenemende afkeer van de
nieuwe poëtische richtingen. In 1968 besprak Waskowsky de bundel Sterren, cirkels,
bellen van Hans Verhagen (NRC, 31-8-1968). Hij toont daar grote waardering voor
Verhagens ‘realistische benadering van de psychedelische wereld’. Geen ‘gemekker
over “the pilgrimage far out beyond your normal mind...” (Timothy Leary)’, geen
‘universele liefdes of andere onkritische heilsboodschappen’, maar koel kijken, via
de ‘trip’ de betrekkelijkheid van de zintuiglijke waarneming ervaren, en dat vorm
geven in poëzie die ‘geen prijs wil winnen op de Nationale Gevoelens-tentoonstelling’,
schrijft Waskowsky met een bij de psychiater Eric Berne gevonden term.
Een jaar eerder, in 1967, besprak Waskowsky de bundel Personages van H.C. Ten
Berge, en schreef hij over de Nederlandse poëzie:
De gemakkelijke uitwegen in Nederland zijn bekend: het l'art pour l'art
van de tachtigers; het anti-intellectualisme en de taal magie van de
vijftigers; het dichtertje-tegen-wil-en-dank van de kenteringpoëten; de
psychedelische godsdiensten en liefdes van een ‘dichter, schrijver of allebei
of geen van beiden’. (NRC, 1967)
In deze bespreking maakte Waskowsky allerminst een geheim van zijn affiniteit met
Ten Berge's poëzie, een enkel bezwaar over onnodige obscuriteit voorbehouden. Dat
voorbehoud is in 1970 uitgegroeid tot een regelrechte afkeer van de dan als
over-intellectualistisch beoordeelde ‘Raster-poëzie’. Toen hij ook in déze richting
het vertrouwen had verloren, en hij uiteraard niet in staat was de nieuwe, strikt
vormvaste ‘negentiende-eeuwse’ stijl van de door hem bewonderde Komrij na te
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gaan volgen, bleef er eigenlijk nauwelijks meer een richting open, behalve die van
de spottende parodieën op de psychedelica, en de performance, het
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voorlezen dat hij altijd is blijven doen. Gedichtjes die op papier weinig indruk maakten
deden het in Waskowsky's gedreven voordracht vaak geweldig. Tim Krabbé noemde,
als presentator van een dichtersavond, Waskowsky eens ‘mr. Poetry himself’.
Het ‘stikken in eigen talent’ waarvan Komrij sprak, zou geïnterpreteerd kunnen
worden als het té kritisch beoordelen van de poëzie in het algemeen, gevolgd door
felle aanvallen op collega's die de verkeerde poëzie maken. Ontsnapping daaruit
bleek voor Waskowsky voornamelijk mogelijk door zijn vertaalwerk, en een enkele
keer in een eigen gedicht. Uit ongebundelde gedichten als ‘Habakuk II de Balker’
(in Gedicht nr. 4, november 1974) en ‘Laatste bericht van de laatste ketelbink van
het ss Haulerwijk’ (in Maatstaf 24/3, maart 1976) blijkt mijns inziens dat Waskowsky's
poëtische kracht en zijn taalbeheersing niet is afgenomen sinds 1968.
Zijn teruglopende productiviteit heeft, zo bezien, net zoveel met zijn veranderde
literaire voorkeuren en belangstellingen te maken als met sociale, financiële en
gezondheidsproblemen. Van een volledig verweven ‘verloederings-tragiek’ in leven
en werk, zoals die bijvoorbeeld door Komrij en Guépin gesuggereerd is, blijft op die
manier minder over dan voor de literaire legendevorming goed is.
Waskowsky heeft verschillende wijzen van denken beoefend en uitgeprobeerd: van
de intellectuele, studieuze tot de dichterlijke associatieve (Pound), van de strenge
woorden-wegende (Wittgenstein), tot de woordloze anti-logische (Zen). In zijn poëzie
zwierf hij van de korte, droge notitie naar de lyrische odes van Neruda, en van de
geleerde aantekeningen-poëzie naar de relaxte popgedichten en de ready mades. Van
het begin tot het einde zijn de ernst en de haast onverschillige relativering met elkaar
vermengd, al overheerst de ‘studie’ tot ongeveer 1970, en de ‘pop’ daarna.
De ongelijksoortige kritieken en het grote aantal verschillende tijdschriften waarin
Waskowsky publiceerde, wijzen erop dat hij ook in de Nederlandse poëzie alle kanten
uitkon. Hij kon door niemand geclaimd worden, en stond dan ook snel als eenling
bekend bij de op scholen en tradities gespitste literatuurkenners. Maar eenlingen
kunnen ook hun eigen school zijn en vervolgens school maken. Daar kwam het bij
Waskowsky, op wat incidentele navolging van Casper van den Berg, Anton Korteweg
en Hans Wap na, niet van. Zijn inspanningen bleven versnipperd en weinig vruchtbaar.
De paar gerechten die hij in zijn tamelijk chaotische keuken deed slagen, werden
door velen met smaak genoten. Waskowsky hield enorm van koken (hij vertaalde
ook een Groot Chinees kookboek) en gebruikte nogal eens culinaire beeldspraak.
Het motto van zijn dichterschap ligt ondanks de hoge ernst van zijn polemische leven
toch nog altijd in zijn ‘Aars Poetica’, dat niet voor niets zo getiteld is:
DICHTEN is net als koken:
Je pleurt maar wat in de pan
Als je koken kan.

Waskowsky wist vooral scherp wat hij niet in de pan moest pleuren. Naar de goede
ingrediënten is hij onophoudelijk op zoek geweest.
Erik van Muiswinkel
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Een dag uit het leven van Riekus Waskowsky
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Tegen tweeën in de middag liep hij meestal de Binnenweg op. Zijn handen had hij
- ook 's zomers - diep begraven in de zakken van zijn donkerblauwe jas met kapuchon,
en zijn sandalen schuifelden over straat. Het kopen van een krantje of een halfje
brood werd door Riekus meestal gecombineerd met een eerste bezoek aan een nabij
gelegen dranklokaal.
Zijn eerste contact met mensen verliep zeer wisselend. Hij kon schuchter zijn op
het afwijzende af, of schelms, erudiet en spottend, op het arrogante af. Ik kwam hem
tegen in één van z'n afwijzende stemmingen. Wapperend met een krant betrad hij
het lokaal en begroette me met een schamper ‘Daar zijn we weer’. Hij schoof aan
een tafeltje in de uiterste hoek bij het raam. Na een lange stilte besloot ik z'n
achillespees te bespelen. ‘Wat heeft Donner gedaan gisteren,’ vroeg ik aan de
barkeeper, met m'n rug naar Riekus gekeerd. ‘Weet ik veel,’ zei de barkeeper en hief
z'n armen in de lucht. Riekus wist het natuurlijk wel, en een geweldige hoestbui
onderdrukkend bracht hij me op de hoogte. De eerste biertjes kwamen ondertussen
op tafel.
Na het naspelen van Donners partij hadden we behoefte aan verandering van
lokaal, en uiteindelijk belandden we in De Twijfelaar. Hoewel we niet helemaal meer
helder van geest waren, besloten we nog eens rustig naar het partijtje van Jan Hein
te kijken. Toen de stukken waren opgesteld kwamen John Schell, Jan Timman en
Huib Knuvers het café binnen; zij hadden zo op het eerste gezicht dezelfde dagindeling
als Riekus en ik. Terwijl de stukken over het bord vlogen besloot ik aan Timman te
laten zien dat wij in Rotterdam ook dichters hadden. Trots vertelde ik hem over
Neruda en het heldenepos ‘Over de toppen van de Machu Pichu’, dat door Riekus
zo subliem was vertaald. Het café was inmiddels volgestroomd met het Rotterdamse
rauwe uitgaansvolk dat niet vies was van een knokpartijtje meer of minder. Bijna
smekend vroeg ik Riekus of hij de prachtige verzen uit zijn hoofd kende. Timman
bracht op dat moment - ten overvloede - naar voren dat hij de verzamelde werken
van Neruda in het Spaans had.
Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Riekus klom op een tafel terwijl
ik beleefd om stilte verzocht. Riekus droeg met groteske gebaren de stroom van
coupletten voor, maar bij het 20-ste vers begon men met bier te gooien. Doornat
keerde Riekus zich om naar onze tafel. ‘En nu zal ik deze 24 gedichten speciaal voor
Jan Timman in de originele tekst voordragen,’ brulde hij. Achtervolgd door liters
bier, geloei en geroffel, klom Riekus uiteindelijk van de tafel af en wankelde naar
ons toe om voorovergeleund over ons tafeltje de laatste coupletten richting Timman
te volbrengen..
Hennie Maliangkay
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Noordereiland
Riekus Waskowsky vond de oude hippie uit voordat er jonge waren.
Wie eenzaam is, verkeert in slecht gezelschap.
Alle Rotterdamse dichters zijn ongelukkig, maar de armoede verzacht veel.
De laatste woorden van Rotterdamse dichters zijn altijd gelijkluidend: ‘Jongens, ik
gaat.’
Het wegwerpblad Passionate komt met een wegwerpspecial over de wegwerppoëzie
van Riekus Waskowsky, en de redactie maar slijmen voor het mooiste plekje in de
bibliotheek.
Ondanks de tegenwerking van de RKS slagen sommige Rotterdamse dichters er toch
in een respectabele leeftijd te bereiken. Zo werd Riekus Waskowsky bijvoorbeeld
44 jaar.
Intellectuelen komen er vaak pas laat in hun leven achter dat er belangrijkere dingen
in het leven zijn dan belangrijke.
Herdenken is onze meest beleefde manier om iemand te vergeten.
Een roddel gaat sneller de groep rond dan een joint.
Waskowsky is Pools voor grote drinker.
Wederopbouw van het naoorlogse Rotterdam betekende voor de literatuur vooral de
wederopbouw van haat en nijd.
Kees Versteeg
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Zoute pinda's
Vandaag staan we bij het graf
van de schilder die zijn leven gaf
voor de kunst, jenever en sigaren.
Ik zal u de details besparen.
Zijn laatste wens was: als ik sterf
beschilder met mijn laatste verf
de kist waarin ik dan verwijl,
maar doe het in mijn eigen stijl.
Oplopend in lichaamslengte droegen
zijn vrienden uit zijn stamcafé
de schilder naar zijn laatste atelier.
Tot ieders opluchting en genoegen
speelde Dizzy Gillespie op een cd
Salt peanuts, - en iedereen zong mee.

Rien Vroegindeweij

Passionate. Jaargang 4

26

De derde dimensie van Passionate
Waskowsky draagt voor op internet
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http://www.ipr.nl/~passionate
Reacties per e-mail: passionate@ipr.nl

Passionate. Jaargang 4

28

Riekus Waskowsky
voor Thea Linschoten, 14 april 1997
Ergens in de buurt van de Essenburgsingel kwam
Ik Riekus Waskowsky tegen, die mij even staande hield.
Ik op weg naar huis, van de Nutsacademie, Engels;
Hij op weg naar een vertaling uit het Spaans.
Twee gekke koppen die elkaar bekijken
En dan iets congruents in elkaar begrijpen.
Dit alles vijfendertig jaar geleden.
Riekus is vandaag twintig jaar geleden overleden.
Nacht, ongeveer. Riekus opent het gesprek:
‘Ik kom jou wel eens tegen, hier en daar.’
Ik: ‘Dat kun je wel zeggen. Je schrijft toch?
Dan tollen wij rond in hetzelfde circuit.’
‘Die moderne jongens moeten mij niet,’ sprak Riekus.
‘Nog geen regel van mij in Proefschrift of Gard Sivik.’
Ach, blader nu eens in de Verzamelde Gedichten
En zie wat een gedwongen kreeftgang kan verrichten.
‘Het moet spontaan zijn,’ doceerde Riekus nog
Op die gedenkwaardige avond tijdens onze wandeling.
Boven onze hoofden ontploften sterren als klappertjes
In onze azimut van was ik maar geen sterveling.
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Ik herinner me Riekus verder en later voornamelijk
Als iemand die niet kreeg wat hem toekwam:
Steeds betere gedichten, steeds minder erkenning De erkenning waar hij zeer naar hunkerde.
Toen hij gestorven was, schreef Komrij
Dat dit wel heel bijzonder was:
Je hebt de Nederlandse literatuur, en de Rotterdamse,
en de Rotterdamse is de boeiendste, verreweg.
Riekus, blindganger, en onze pleitbezorger,
Je reputatie staat nu als een huis.
Niet dat je daarmee bent geholpen,
Want voorbij is voorbij is voorbij.
‘Schrijf maar gewoon op wat je vindt,’ zei Riekus
Op die wandeling van vijfendertig jaar geleden.
Soms blader ik door de Verzamelde Gedichten.
Dan passeert weer de man die je staande houdt.

Peter Bulthuis
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Engelen van hipsters
Een blijspel over de afgrijselijke gevolgen van het hasjiesjgebruik.
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Personen:
Simon Kunst, dichter. Grijsaard gekleed in bloemenjas; hij heeft kettingen met allerlei
hippe versierselen om z'n nek hangen.
Henk Tomhet, manager van Simon Kunst. Zelfde leeftijd als Kunst.
Klaasje Zat, alias Winnetoe. Iets jonger dan Kunst en Tomhet. Is gekleed in een
indianencostuum.
Frits Dozijn, journalist, dertiger. Noemt zich topreporter.
Juffrouw Hanna, plusminus 27 jaar, bejaardenhelpster. Indien voorradig, sexbom.
Is uitdagend gekleed in rijcostuum + laarzen. Heeft rijzweep bij zich.
Rauze, politiecommissaris, vijftiger.
Agenten, (5 stuks) zijn gekleed in soort overalls. Commandotypes.
Oud-Atjehstrijder, (uit Bronbeek weggelopen).

Plaats van handeling:
Een kamer in een bejaardentehuis. Ten tweede: een lege straat met een telefooncel.
Wolken. Nevelslierten, waar overheen aankondiging stuk. PIANOMUZIEK. (Tom Lehrer, The
old dope peddler. Decca LF 1311) Links in de nevel wordt piano zichtbaar. Op de piano staat
een kitscherig engeltje. Ervoor brandt wierook. Verdere aankondiging stuk: spelers, regie,
etc. ZANG
Als de avond valt in Mokum
komt er een man die iedereen kent
't Is de ouwe hasjiesjhandelaar
met vreugde waar je ook bent
Piano is helemaal zichtbaar geworden. Wolken zijn verdwenen. Een kamer. Wanden (rechts
een hoog raam: achter een deur) duidelijk decor - bijv. touwen. Links piano, rechts uit het
midden lage tafel. Verder: posters, bloempotten, een fonteintje. Er brandt wierook, liefst
pyramiden. SIMON KUNST en HENK TOMHET zitten aan de tafel. KUNST heeft een spiegel
voor zich en is bezig z'n ogen op te maken en z'n gezicht met bloemetjes te beschilderen. Over
z'n handen lopen een paar rode striemen; op z'n voorhoofd zit een pleister. TOMHET, wiens
hoofd en linkerhand gedeeltelijk in het verband zitten, is bezig een stick te draaien. Voor hem
op tafel liggen twee zeer kleine peukjes, een opengescheurde sigaret, vloeitjes. Hij plakt drie
vloeitjes aan elkaar. strooit er tabak op, rolt van een stukje karton een filtertje.

KUNST:

Ik heb al een prachtig begin, weet je wel...
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TOMHET:
(kijkt op)

Wat??
KUNST:
(harder)

Ik zeg dat ik een een prachtig begin heb!
Buiten klinkt het geluid van een politiesirene. K. en T. kijken naar het raam en luisteren. Het
geluid van de sirene verwijdert zich en is na even verdwenen. K. en T. staren nog even naar
het raam, kijken dan elkaar aan. Tomhet haalt z'n schouders op, pakt een peukje en maakt het
voorzichtig open en strooit de inhoud over de tabak. Kunst kijkt er even naar, steekt z'n hand
uit naar de eye-liner, bedenkt zich, stoot Tomhet aan.

KUNST:

Ik heb een prachtig begin, weet je wel...
TOMHET:

Ge-wel-dig!
KUNST:

Kijk... een man en een vrouw zitten in bed, weet je wel... En dan zegt de vrouw: ‘Het
was lekker, hè...’ Zegt de man: ‘Ja, het was lekker.’ En dan de vrouw: ‘Ik vond het
heel erg lekker.’ En de man: ‘Ja, ik vond het ook erg lekker.’
TOMHET:

En dan?
KUNST:

En dan?
TOMHET:

Wat gebeurt er dan verder?
KUNST:

Niets, ze blijven praten. Of het lekkerder was dan gisteren, of vorige week, of de
eerste keer, of met oud-en-nieuw...
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TOMHET:

Ge-wel-dig!
KUNST:

Denk eens aan die componist, weet je wel... eh... Erik Satie! Schrijft een pianostuk
van 80 seconden dat 840 keer herhaald moet worden! Achttien uur en twintig minuten
hetzelfde moppie! Dat kan ik toch ook, weet je wel...
(Buiten klinkt weer het geluid van de sirene. Kunst kijkt op. Tomhet pakt het tweede peukje, maakt
het open en strooit de inhoud over de tabak).

TOMHET:
(grijnzend)

Ge-wel-dig! Ge-wel-dig!
Het geluid van de sirenes klinkt plotseling harder. Ook hoort men na even het geratel van een
mitrailleur. Tomhet staat op en loopt naar het raam.

KUNST:
(voor zich uit)

Er zijn weer verschrikkelijke vredesdemonstraties aan de gang! Verschrikkelijk, weet
je wel...
TOMHET:
(rekt zich uit en probeert op straat te kijken)

Ik zie niks, verdomme! Ik zie niks.
KUNST:
(gaat op een stoel staan en declameert)

‘Ik zag de besten van mijn generatie, verwoest door waanzin, hongerend hysterisch
en naakt, zich slepend door de negerdonkere straten. Hipsters als engelen!’
TOMHET:

Ik kan niks zien, helemaal niks.
KUNST:
(klimt van de stoel, gaat weer zitten)

Het is volkomen tegen de liefde, weet je wel...
Eén harde knal, dan stilte buiten. Tomhet kijkt nog even, loopt dan bij het raam weg.
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TOMHET:
(hartstochtelijk)

Je moet het maken, Simon. Je moet! Jouw acts zijn onze laatste kans om hier weg
te komen.
KRANTENKOP:

Basis nu aangevallen!
KUNST:
(pakt de krant op en leest voor)

Ze vallen een vooruitgeschoven post van de mariniersbasis aan! Met vlammenwerpers
en tanks dringen ze door de versperring om het kamp. De verdedigers vechten vanuit
diepe bunkers voor hun leven. Het is ze gelukt om vier tanks buiten gevecht te stellen.
IJlings gealarmeerde straaljagers hebben de vijfde tank vernietigd!
TOMHET:
(draait de stick af)

Je kan het beste met je diakenhuisact beginnen, Simon. Die kan je namelijk gewoon
brengen of je een interview geeft, of je een detail vertelt van het leven hier in huis.
Heel terloops breng je dan die poëtische verschuivingen aan, waarop de poëzie berust.
Magische grensoverschrijding zonder plechtstatigheid!
KUNST:

Je hoeft mij als dichter niet te vertellen wat poëzie is, weet je wel...
TOMHET:

Natuurlijk niet, Simon. Ik probeer je alleen maar zo goed mogelijk te managen. Er
hangt veel te veel van af. Als we het met deze topreporter niet maken, dan krijgen
we misschien nooit meer een kans.
KUNST:

M'n act is goed.
TOMHET:

Hij moet ineens afgebluft zijn.
KUNST:

En als we eenmaal op tournee zijn, dan nemen we fijn de benen, weet je wel...
TOMHET:

Geweldig! Ik heb alles voor mekaar. Wierook, kaarsen. Winnetoe is hasjiesj kopen.
Nou, jij ziet er ook goed uit. We beginnen geweldig hip: we roken een stukkie hasjiesj
en dan istie ineens onder de indruk. Zo'n topreporter schrijft toch alleen maar als hij
brood ziet, Simon...
(met klem)
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En we geven hem brood: zeventigjarige dichter begint een nieuwe scheppingsperiode!
Hippe diakenhuisact van Simon Kunst! Nou, is dat brood?
KUNST:

Ik zie er goed uit...
TOMHET:
(kijkt naar K.)

Ge-wel-dig!
Tomhet maakt de stick nat, steekt hem aan, neemt een paar kleine haaltjes en dan een grote
eroverheen, geeft de stick aan Kunst. Deze neemt de stick tussen z'n middel- en ringvinger,
vouwt z'n handen samen en zuigt uit de holte van z'n hand, begint te hoesten en geeft de stick
dan proestend terug.

KUNST:
(kuchend)

Rotzooi! Is er nou niks van die Turkse meer, Henk?
(kijkt naar de piano)

Tomhet heeft een goeie haal van de stick genomen. Neemt er dan nog een paar kleine haaltjes
overheen en zuigt dan zoveel mogelijk lucht naar binnen. Geeft de stick aan Kunst.

KUNST:

Is er nou echt niets van die Turkse meer?
Tomhet begint blauw aan te lopen, maar houdt de rook nog steeds binnen, maakt afwerende
gebaren. Zuigt nog wat extra lucht naar binnen en blaast dan eindelijk uit. Kijkt naar de piano.

TOMHET:
(haalt z'n schouders op)

Volgens mij istie op.
KUNST:
(neemt de stick tussen wijs- en middelvinger; net als hij wil zuigen klinkt hard het geratel van een
machinegeweer. Hij schrikt, kijkt naar het raam)

Godverdomme, die rotte vredesdemonstraties!
TOMHET:
(knikt)

Ze moesten ze allemaal kapotschieten! Je kan tegenwoordig niet eens meer rustig
een stickje roken.

Passionate. Jaargang 4

KUNST:

Het is volkomen tegen de liefde, weet je wel...
(brengt de stick naar z'n mond)

(OUTFADEN)

(INFADEN)

Lege straat, telefooncel. Klaas Zat, alias Winnetoe, een zestiger gekleed in indianencostuum,
draait een nummer en wacht op verbinding. ZANG.
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Alle dagen kan je hem ontmoeten,
wie goed doet goed ontmoet.
't Is de ouwe hasjiesjhandelaar,
z'n zaakjes gaan hier goed.
Int. telefooncel.

WINNETOE:

Met Winnetoe... Wín-né-tóe! Ik ben een vriend van Simon Kunst, weet je wel... De
dichter! Sí-món Kúnst! Er komt vanavond een reporter voor z'n hippe diakenhuisact
en nou heb ik beloofd dat ik een stukje hasjiesj zou ophalen. Ze zitten helemaal
zonder...
(men hoort in de verte het geluid van sirenes en het geratel van een mitrailleur; Winnetoe kijkt om
zich heen, praat dan gehaast verder)

Hoor nou eens, je kan Símón Kúnst toch niet zonder hasjiesj laten zitten! Dat is tegen
de liefde... Ja... Ja... Nee, hoor nou eens, ik heb zelf net zo lief ouwe klare, maar dat
kan ik bij Simon Kunst toch niet maken! Dat is toch niet hip? Verkoop me nou voor
een joetje. Je kan me toch niet voor lul zetten?
(geluid van sirenen zeer dichtbij)

Ext. telefooncel. Winnetoe kijkt om zich heen, zegt nog iets, legt dan snel de hoorn neer en
verlaat de cel.

(OUTFADEN)

(INFADEN)

Tomhet zit aan tafel. Voor hem ligt een zeer klein peukje. Op de piano brandt nog steeds
wierook. Kunst zit op z'n knieën voor de piano, probeert eronder te kijken en port eronder met
een lineaal. ZANG.
Hij geeft de kind'ren gratis
omdat hij heel goed weet,
dat d'onschuldige pubermondjes
de klanten van morgen zijn.
Tomhet pakt het peukje op en maakt het voorzichtig open. Behalve het filtertje zitten er maar
een paar draadjes tabak in. Hij likt er even aan, ruikt, gooit de rommel dan in de asbak. Kijkt
naar Kunst. Deze staat op en begint aan de piano te duwen.

TOMHET:
(zenuwachtig)

Jezus, Simon! Dat kan je niet maken! Juffrouw Hanna zit hier beneden!
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KUNST:
(houdt op met duwen, draait zich om naar T.)

Ik zou toch nog wel even willen raken voordat Dozijn komt. Ik voel alleen maar
water, weet je wel...
TOMHET:

Hij was niet zo sterk...
KUNST:

Ik voel niets.
TOMHET:

Ik ook niet.
Ze staren naar de piano. Kunst gaat op de pianokruk zitten, kijkt naar de deur, dan naar de
striemen op z'n hand. Zucht.

KUNST:

Juffrouw Hanna is een loeder! Als ze dat bejaardenhelpsters noemen... Ze helpen je
je graf in, weet je wel...
TOMHET:
(smalend)

Mooi bejaardentehuis! Ge-wel-dig!
(Stilte)

KUNST:

Maar ik voel alleen maar water, weet je wel... Zo kan ik m'n hippe diakenhuisact
toch niet maken.
Ze kijken elkaar aan, weifelen nog even, staan dan op en beginnen tegen de piano te duwen.
Doen dit zo onhandig dat het engeltje eraf valt en de pianokruk omver gaat.

TOMHET:

Godverdomme!
Tomhet pakt het engeltje op, zet het weer op de piano. Kunst zet de kruk recht. Ze kijken naar
de deur. Luisteren. Tomhet loopt naar de deur, kijkt op de gang, komt terug. Ze luisteren nog
even, gaan dan op hun knieën zitten bij de plek waar de piano heeft gestaan en zoeken met
een vergrootglas de vloer af. Na even klinken er voetstappen op de gang. Ze schrikken, luisteren,
staan dan zo snel mogelijk op. Er wordt op de deur geklopt. Ze lopen naar de tafel en gaan
zitten. Kunst grist de krant van tafel en slaat hem open. Er wordt nog eens geklopt.

TOMHET:

Binnen...
Kunst leest aandachtig verder, hoort de deur opengaan, kijkt dan ongedwongen op.
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TOMHET:

Frits Dozijn! Hé!
Tomhet en Kunst staan snel op en lopen naar de deur om Dozijn te begroeten.

TOMHET:
(enthousiast op de toer)

Da-ag Frits! Leuk zeg! Je bent vroeg, zeg! Ge-wel-dig!
DOZIJN:
(kijkt op z'n horloge)

Sorry eh... maar ik ben precies op tijd.
TOMHET:

Ja natuurlijk ben je precies op tijd, maar de meeste mensen komen nou eenmaal te
laat, hè? Maar goed, als topreporter van het Ochtendschandaal kan je je dergelijke
kunsten niet veroorloven. Geweldig! Mag ik je even voorstellen: Simon Kunst, dichter
van o.a. De nieuwe Arabier, Liefde in het hoogland, Reklame voor mijzelf... Frits
Dozijn, topreporter...
DOZIJN:

De heer Kunst en ik kennen elkaar al eh... Henk eh... We zien elkaar nogal eens op
de soos...
KUNST:
(verbaasd)

Op de soos???
DOZIJN:

Op de soos, meneer Kunst.
(Stilte)

TOMHET:

Natuurlijk Simon! Op de soos! Ge-wel-dig! Ik dacht al waar kennen jullie elkaar
toch van?
KUNST:

Eh, ja... ja... Mag ik Frits zeggen? Kijk... ik bedoel: zeg maar gerust Simon, weet je
wel...
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DOZIJN:

Goed eh... Simon!
(Stilte)

TOMHET:

Frits, leuk dat je er bent. Doe je jas even uit, dan gaan we er gezellig bij zitten en
dan kan ik je even op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in het werk
van de dichter Simon Kunst.
(Dozijn doet z'n jas uit en wil hem aan Tomhet geven)

Ga zitten, Frits... Je bent voor ons wat aan de vroege kant... Onze vriend Winnetoe
is namelijk hasjiesj halen, maar hij is nog steeds niet terug...
DOZIJN:
(schrikt, trekt z'n jas terug)

Hebben jullie niets te roken in huis? Hoe laat komt die Cowboy?
(kijkt op z'n horloge, dan naar de deur)

KUNST:

Winnetoe!
DOZIJN:
(boos)

Winnetoe dan! De vraag is, hebben jullie nou hasjiesj of niet? Is hier een telefoon?
(draait zich half om naar de deur; wil z'n jas weer aantrekken)

KUNST:

Winnetoe kan elk ogenblik binnenkomen...
TOMHET:
(slaat z'n arm om Dozijns schouder en probeert hem mee te tronen naar de tafel)

Maak je nou geen zorgen, Frits. Ik heb alles geweldig voor mekaar. Ik zal er wel
even voor zorgen dat je flink wat stof voor de hippe pagina krijgt. Hot stuff, Frits!
DOZIJN:
(bevrijdt zich van Tomhets arm)
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Nou moet je eens even luisteren, Henk. Ik heb een halve pagina gereserveerd: hebben
jullie nou hasjiesj in huis of niet?
(kijkt op z'n horloge)

KUNST:

Winnetoe is...
TOMHET:

Ge-wel-dig, Frits! Een halve pagina! Natuurlijk hebben we hasjiesj in huis. Er moet
nog wat Turkse onder de piano liggen. We konden het zo gauw niet vinden, maar
Simon Kunst zit toch niet zonder hasjiesj Frits! Dat zou tegen de liefde zijn!
KUNST:

Je krijgt een hippe reportage, weet je wel...
TOMHET:

We hebben wel hasjiesj, maar niet zo veel, Frits. Daarom hebben we Winnetoe ook
weggestuurd om er wat bij te kopen...
DOZIJN:
(kijkt naar de piano)

Maar er lígt wat onder de piano?
TOMHET:

Natuurlijk Frits! Natuurlijk!
DOZIJN:

Gelukkig maar! Eh...
(kijkt nog een keer naar de piano, geeft dan z'n jas aan Tomhet en gaat zitten; op zijn gezicht verschijnt
een vette glimlach)

Kijk eens eh... jongens, jullie moeten mij goed begrijpen eh... ik ben hier voor de
hippe pagina; ik kan m'n lezers geen verhaaltjes over alcohol voorzetten. Ik heb een
halve pagina gereserveerd en... begrijp je? Stel je voor dat ik dat allemaal weer moet
afbellen...
KUNST:

maak je geen zorgen over de shit, Frits.
(declameert)

‘Ik zag de besten van mijn generatie, verwoest door waanzin, hongerend hysterisch
en naakt, zich slepend door negerdonkere straten. Hipsters als engelen...’ Weet je
nog van Klein Keesje, het diakenhuismannetje?
(Dozijn zit met een vette belangstellende glimlach te luisteren; kijkt soms voorzichtig op z'n horloge
of achterom naar de piano, dan weer snel, belangstellend, naar Kunst)

Kijk, Klein Keesje had geld, veul geld... En hoe kwam Klein Keesje daaraan? Met
God en met ere, Frits! Hij had et gespaard toen hij in de apteek was. Somwijlen als

Passionate. Jaargang 4

hij een drankje buiten de stad brocht, op een buitenplaats, of in een theetuin zei de
meheer of mevrouw ‘geef de loper een dubbeltje; 't is slecht weer’. En zo had Klein
Keesje twaalf gulden bij mekaar en dat geld zat in een pampiertje en dat pampiertje
zat weer in een leren zakkie en dat heeftie dertig jaar op zen hart gedragen! Maar
nou mochten ze in het Huis geen geld hebben, weet je wel... Ze hadden het goed in
het Huis, hoor! Op vastenavond kregen ze bollen met botter en as de slacht was, dan
kreeg het Huis een os van een of andere grote heer, die al lang dood was en dan aten
ze allemaal gehakt en de directie en de leiding hadden dan een partij en aten de tong,
weet je wel...
Op de gang klinken voetstappen. Dozijn en Tomhet kijken naar de deur. Kunst probeert nog
even aandacht voor z'n act te krijgen, maar kijkt dan ook. De deur gaat open en juffrouw
Hanna komt binnen.

KUNST/TOMHET:

Juffrouw Hanna!
JUFF. HANNA:
(laat haar rijzweep knallen. Kunst krimpt ineen en verbergt z'n hand achter z'n rug)

Stilte! Nou moet er hier eens even heel goed naar mij geluisterd worden!
(kijkt rond, ontdekt dan Dozijn, die met uitgestoken hand op haar toeloopt)

DOZIJN:

Mijn naam is Dozijn eh... topreporter.
JUFF. HANNA:

Oh... ja... Bent u Fríts Dozijn?
(Dozijn knikt)

Oh, wat leuk
(schudt D. de hand)

Juffrouw Hanna, ik bedoel Hanna van der Molen, bejaardenhelpster. Aangenaam!
(staat even verheerlijkt naar D. te kijken)

Wat leuk nou, eh... ik vind uw artikelen altijd zo eh... altijd zo menselijk, meneer
Dozijn.
(D. glimlacht bescheiden)

Weet u, als bejaardenhelpster zit ik dag in dag uit in de problemen van mijn oudere
medemens. Kijk, en dan zijn uw artikelen gewoon een verademing. U toont de lezer
het mooie van het leven...
DOZIJN:

Een journalist eh... heeft een dienende taak, eh... juffrouw van der Molen.
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JUFFR. HANNA:
(peinzend)

Ja... Jammer dat ik nou net dienst heb, ik had graag nog even met u gepraat, meneer
Dozijn.
DOZIJN:
(kijkt op z'n horloge)

Ik heb helaas ook weinig tijd. Ik ben hier voor een interview.
JUFF. HANNA:

Ja... O, ja... Ja, daar moet ik het toch even over hebben, meneer Dozijn! Het spijt me,
maar dit kan natuurlijk niet, dat begrijpt u zelf ook wel!
DOZIJN:
(verbaasd)

Hoe eh... hoe bedoelt u eh...
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JUFFR. HANNA:

Kijk eens, hier beneden ligt opa den Besten zwaar ziek en toch wordt er maar herrie
gemaakt of... of we op de kermis zijn!
DOZIJN:

Zo lang ík hier ben is het rustig geweest!
JUFF. HANNA:

Oh... oh sorry hoor, dan zijn de heren weer eens bezig geweest. Ik zal ze dadelijk
wel eens onder handen nemen!
(maakt een beweging met haar zweep)

Oh meneer Dozijn, u moet heus niet denken dat het hier een ouderwetse instelling
is;
(met een blik naar Kunst)

de tijden van Klein Keesje, het diakenhuismannetje, zijn echt wel voorbij. De
bejaarden hebben hier, binnen de eisen die een grotere gemeenschap natuurlijk altijd
moet stellen, recht op een privéleven. En daar krijgen ze ook alle gelegenheid toe.
Verder is hier natuurlijk teevee en radio en er zijn culturele avonden en excursies.
En de mensen kunnen hier schaken en dammen, kaarten, sjoelen - noemt u maar op,
meneer!
DOZIJN:

Ik ga er voorbaat van uit eh... juffrouw van der Molen, dat de mensen eh... het hier
goed hebben.
JUFF. HANNA:

Dat hebben ze het zeker!
(tot de anderen)

Maar er zijn een paar dingen die echt niet door de beugel kunnen.
(laat haar zweep knallen)

Hier beneden ligt opa den Besten zwaar ziek en boven wordt er dan maar lawaai
gemaakt!
TOMHET:

We hadden iets onder de piano laten vallen, juffrouw.
KUNST:

M'n ring, juffrouw, m'n ring lag d'eronder.
TOMHET:

En toen moesten we de piano opzij schuiven en toen stootten we per ongeluk de
engel eraf.
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KUNST:

En de pianokruk om, weet u wel... We zijn niet meer zo handig op onze leeftijd, weet
u wel...
JUFF. HANNA:

Ik weet één ding wel! Opa Kunst is weer veel te opzichtig gekleed. Dat weet ik wel!
KUNST:

Juffrouw...
JUFF. HANNA:
(laat haar zweep knallen)

Stilte! Deze heren hier zouden eens moeten leren dat we niet meer dertig jaar geleden
leven. We kunnen tegenwoordig ons fatsoen houden, opa Kunst! Punt nummero één
is, dat we er niet anders bij gaan lopen dan onze medemensen! Dat is punt nummero
één!
TOMHET:

Het is z'n bühnecostuum, juffrouw. We hebben meneer Dozijn op bezoek voor een
hippe reportage en nou moeten er wat foto's genomen worden.
KUNST:
(onderdanig)

Ik heb een hele mooie act, juffrouw. We gaan het helemaal maken en dan doe ik m'n
centjes in een pampiertje voor een waterpijp, weet u wel... Ik bedoel, ik ga het geld
van m'n act sparen en als ik dan twaalf gulden bij mekaar heb...
(zwijgt verward)

TOMHET:

Hij bedoelt dat het z'n bühnecostuum is, juffrouw Hanna. Ge-weldig hip...
JUFF. HANNA:
(verwonderd)

Is dat die act die je met vastenavond hebt gedaan, opa Kunst?
KUNST:
(trots)

Ja, juffrouw!
JUFF. HANNA:

Oh, nou ja... tja, we hebben wel gelachen...
Op de gang klinken voetstappen. Kunst, Tomhet en juffrouw Hanna kijken naar de deur. Dozijn
ook, kijkt dan verwonderd op z'n horloge, houdt het bij z'n oor, luistert, schudt z'n hoofd. Deur
gaat piepend open.
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KUNST/TOMHET:
(blij verrast)

Winnetoe!
WINNETOE:

Oef!
TOMHET:

Je bent laat...
WINNETOE:

Ja, ik ben wat laat, maar het is heel moeilijk om iets te roken...
(ziet juffrouw Hanna, schrikt, verbergt dan stiekem de boodschappentas, die hij in z'n hand heeft,
achter een stoel)

Ja, het was heel moeilijk. Er zijn weer verschrikkelijke vredesdemonstraties aan de
gang. Verschrikkelijk!
(doet of hij een vlammenwerper in z'n hand heeft)

Ze vallen een vooruitgeschoven post van de mariniersbasis aan!
(buiten klinkt het geratel van een mitrailleur; verder overgieren van een bom)

Met vlammenwerpers en tanks dringen ze door de versperring om het kamp. De
verdedigers vechten vanuit diepe bunkers voor hun leven. Het is hun gelukt om vier
tanks buiten gevecht te stellen. IJlings gealarmeerde straaljagers hebben een vijfde
tank vernietigd.
(meer oorlogsrumoer)

In de buurt van het presidentiële paleis, de roomskatholieke kathedraal en de
ambassade worden zuiveringsacties uitgevoerd. Het hevigste verzet wordt nog
geboden in de omgeving van de renbaan! Volgens de militaire opgaven zijn er in de
eerste dagen 17.000 demonstranten gesneuveld. Er zijn meer dan 4.000 verdachten
aangehouden!
KUNST:

Verschrikkelijk, weet je wel...
WINNETOE:

Als je een stap verzet, hoor je sirenes.
JUFF. HANNA:

Het is inderdaad verschrikkelijk, maar als je je niet met dergelijke demonstraties
bemoeit hoef je je ook geen zorgen te maken.
WINNETOE:

Er kan toch altijd wat gebeuren, juffrouw... Kijk nou eens naar Henk.
(ze kijken naar Tomhets verband)
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JUFF. HANNA:

Het komt natuurlijk weleens voor dat er onschuldige voorbijgangers in zoiets
betrokken worden.
WINNETOE:

Het zal je maar overkomen, juffrouw. Henk deed helemaal niets. Stelt u zich nou
eens voor dat u zelf bij eh...
(Kunst en Tomhet proberen Winnetoe een teken te geven dat hij juffrouw Hanna niet moet ophouden)

bij de Vette Vadoek loopt. Nou, en dan beginnen ze een aanval op het politiebureau...
Takketakketakketakke... Met vierhonderd man, midden in de nacht...
Takketakketakketakke...
(Winnetoe ziet het teken)

Eh... nou ja eh... voor u het weet zit u er middenin.
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JUFF. HANNA:

Dat zou kunnen...
WINNETOE:

Ja.
(stilte)

JUFF. HANNA:

Ja, dat zou kunnen...
WINNETOE:

Ja.
(stilte)

JUFFR. HANNA:

Goed!
(kijkt rond)

Maar ik wil nog even terugkomen op die herrie! De engel van de piano gooien... als
hier beneden opa den Besten zwaar ziek ligt! We moeten in dit huis met elkaar
samenleven en dan moeten we rekening met elkaar houden, begrepen?
KUNST/WINNETOE:

Ja, juffrouw.
JUFF. HANNA:

De maatschappij is een beetje fatsoenlijker geworden. Heeft opa Tomhet dat ook
begrepen?
TOMHET:

Ja, juffrouw.
JUFF. HANNA:

Afgesproken dan. Het blijft hier stil!
(kijkt rond, loopt een paar passen naar de deur, maar wendt zich dan tot Dozijn)

U moet begrijpen, meneer Dozijn, dat dit nou eenmaal de eisen zijn die een
gemeenschap stelt... móet stellen!
DOZIJN:

Vanzelfsprekend eh... juffrouw van der Molen.
JUFF. HANNA:
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Het blijkt telkens weer dat de mensen de verantwoording niet kunnen dragen. Telkens
weer moet je iets verbieden, waarvan de mensen zelf hadden kunnen bedenken dat
het verboden was.
(kijkt rond)

Enfin, ik zal het voor deze keer hier bij laten, maar we zorgen ervoor dat het rustig
blijft!
(laat haar zweep knallen, draait zich dan resoluut om en loopt naar de deur)

Ik reken ook op u, meneer Dozijn!
(opent de deur, gaat de kamer uit en sluit de deur achter zich)

KUNST:

Juffrouw Hanna is een loeder!
WINNETOE:

Oef!
TOMHET:

Wat heb je, hasj of weed?
KUNST:

Turkse? Libanon?
WINNETOE:

Niets...
TOMHET:

Wat niets?
Van buiten klinkt plotseling hard het geloei van politie-sirenes.

DOZIJN:
(kijkt zenuwachtig rond; dan bijna hysterisch)

We moeten onmiddellijk die hasjiesj onder de piano pakken! We moeten onmiddellijk
de hasjiesj onder de piano pakken! Onmiddellijk!
(anderen staan te luisteren naar de geluiden buiten; Dozijn grijpt Tomhet beet en schudt aan hem)

Onmiddellijk Henk! Henk!
(het is plotseling weer stil buiten; Tomhet kijkt Dozijn verbaasd aan)

Onmidd...
(Dozijn beheerst zich plotseling weer, laat Tomhet los, vindt na even z'n vette smile terug, maakt een
verontschuldigend gebaar)
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Eh... sorry Henk eh...eh... ik word eh doodzenuwachtig van die vredesdemonstraties.
Ik schrik me elke keer wéér rot!
(kijkt op z'n horloge, glimlacht nog eens tegen Tomhet, schrikt dan plotseling, kijkt nog eens op z'n
horloge, denkt na, kijkt even naar de piano en zegt dan met z'n vetste glimlach tegen Tomhet)

Sorry hoor, ik heb trouwens nog tijd genoeg hoor. Ik vergiste me even, ik heb helemaal
geen haast. Laat dat stuk hasjiesj voorlopig maar rustig onder de piano liggen.
(kijkt nog eens op z'n horloge)

Ik heb alle tijd hoor, alle tijd...
TOMHET:

Eh... ja...
(kijkt naar Winnetoe)

WINNETOE:

Het spijt me verschrikkelijk, jongens. Al m'n relaties zijn de stad uit. Ik heb het nog
bij een paar jonge knapen geprobeerd, maar die zeggen dat we veel te bekend zijn.
Iedereen weet dat wij hip zijn.
(roddelend)

Als je het mij vraagt Henk, dan roken die jongelui tegenwoordig alleen maar voor
de kick.
KUNST:

Dat is volkomen tegen de liefde, weet je wel...
TOMHET:

Zo worden ze nooit heilig.
WINNETOE:

Ik heb alleen een flesje meegebracht...
KUNST:

Hè?
TOMHET:

Oh...
(korte stilte; dan enthousiast)

Oh, natúúrlijk! Een hoestdrankje! Ge-wel-dig! Romilar! Een flesje Romilar! Ja, ja,
ja... zo zie je maar weer Frits, we hebben het weer ge-wel-dig voor mekaar. Hip is
tenslotte nog altijd hip.
DOZIJN:

Romilar?
TOMHET:

Geweldig! Of tri, Frits...
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KUNST:

Of belladonnathee, weet je wel...
DOZIJN:
(kijkt op z'n horloge, denkt even, wendt zich dan tot Kunst)

Hoe eh... hoe zit dat eigenlijk eh... Anton? Dat moet je me nou eens even precies
uitleggen eh... staat dat eigenlijk in de opiumwet, belladonna?
WINNETOE:

Sorry jongens...
(haalt schutterig een halve fles jenever uit z'n boodschappentas)

Sorry...
(zet de fles op tafel en maakt een verontschuldigend gebaar met z'n handen)

KUNST:
(springt op)

Wat??
TOMHET:

Jenever??
WINNETOE:

Ouwe...
KUNST:
(loopt boos weg)

Jenever...
WINNETOE:

Hoor nou eens, Simon, ik heb je al vele malen geholpen, maar deze keer ging het
echt niet. Ik kon echt niets krijgen.
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KUNST:
(gaat op de pianokruk zitten; smalend)

Jenever...
Kunst Tomhet en Winnetoe zitten verslagen voor zich uit te staren. Winnetoe frommelt wat
met z'n boodschappentas, kijkt verontschuldigend. Tomhet zit naar Kunst bij de piano te staren.
Als Dozijn dit ziet kijkt hij zenuwachtig op z'n horloge, denkt na.

DOZIJN:
(supervriendelijk)

Jongens, maken jullie je nou geen zorgen. Laten we gewoon even een glaasje jenever
drinken en dan gaan we straks wel verder met dat interview.
(stilte)

Maken jullie je nou geen zorgen, jongens.
(Tomhet blijft naar de piano staren. Dozijn kijkt op z'n horloge, pakt dan snel z'n blocnoot)

Eh... hoe zit dat nou eigenlijk... Eh... dat moet je me nou eens precies uitleggen,
Henk... Zijn jullie nou principieel tegen het gebruik van alcohol... Of eh...
TOMHET:
(springt op)

Ge-wel-dig! Ik heb het, Simon! Ik heb een volkomen nieuw idee. Als we die jenever
nou eens snuiven??
KUNST:

Snuiven??
TOMHET:
(enthousiast op de toer)

Ja, dat lijkt me nou geweldig hip. We hebben al vele middelen gebruikt om heilig te
worden, Simon... LSD, hasjiesj, marihuana, mescaline, pervertine, sunny explo,
belladonna, methedrine, morning glory, STP... ik geloof dat wij Frits de primeur
moeten geven van dit middel. Dit is het allernieuwste. Daar komen die jongeren in
járen niet op!
KUNST:
(aarzelend)

Het is wel volkomen nieuw...
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TOMHET:

Hier maken we het mee, Simon. Dít en jouw diakenhuisact!
(draait zich om naar Dozijn)

Jíj krijgt de primeur, Frits...
DOZIJN:
(kijkt op z'n horloge, glimlacht)

Prachtig jongens! Dit moet ik precies hebben eh... voor m'n hippe pagina.
(Kunst en Tomhet kijken even verwonderd op van het enthousiasme van Dozijn, glimlachen naar
elkaar, Tomhet maakt heimelijk een V-teken)

Ik ga er onmiddellijk een fotoreportage van maken. Dit ís het, jongens. Fantastisch!
Groots! Groots!
TOMHET:

Ge-weldig! We gaan die jenever op schoteltjes doen en dan er boven snuiven.
(maakt een gebaar naar Winnetoe)

DOZIJN:

Prachtig jongens, prachtig!
(haalt z'n fototoestel tevoorschijn)

KUNST:
(mislukt enthousiast)

Ja, ik word al stoned bij de gedachte, weet je wel...
TOMHET:

Geweldig!
Winnetoe maakt het flesje jenever open, kijkt naar Tomhet. Deze wijst naar de bloempotten.
Winnetoe staat op, loopt naar de bloempotten en haalt de schoteltjes eronderuit en gaat ze
afwassen in de wasbak.

KUNST:
(tegen Tomhet, maar met af en toe een steelse blik naar Dozijn, die enthousiast doet en aan z'n
fototoestel rommelt)

Je hebt gelijk, Henk. Het gaat niet om de middelen. Wij hebben in al die jaren onze
geest al zo ver verruimd dat we echt ook wel zónder middelen tot God kunnen komen.
TOMHET:

Het lijkt me een ontzzzettende kick!
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KUNST:
(peinzend)

Ik denk dat het iets wordt tussen sunny explo en belladonna...
TOMHET:
(enigszins misprijzend)

Belladonna?
KUNST:
(gewichtig)

Ja, het lijkt mij dat je aan de ene kant stronthigh wordt, maar dat je aan de andere
kant toch ook wel braakneigingen krijgt. Net als bij belladonna... Moet je ook emmers
klaarzetten om te kotsen.
Winnetoe heeft de schoteltjes afgewassen en zet ze op tafel. Hij schenkt de jenever erop. Geeft
er één aan Kunst, de andere aan Tomhet. Kunst pakt het schoteltje voorzichtig aan, houdt het
onder z'n neus en neemt een diepe snuif, houdt die binnen tot z'n ogen uit z'n kop rollen. Tomhet
neemt achter elkaar een aantal kleine snufjes en haalt dan nog één keer er diep overheen door
z'n mond. Dozijn loopt erom heen, maakt foto's, kijkt zo af en toe op z'n horloge, glimlacht,
noteert soms iets op z'n notitieblocje. Winnetoe snuift een paar keer, wacht dan even, haalt
z'n schouders op, snuift nog eens, werpt een blik om zich heen, ziet dat niemand op hem let,
drinkt dan snel het schoteltje leeg. Vult nog eens bij. Kunst en Tomhet snuiven nog een paar
keer, zetten dan hun schoteltjes neer en staren wat glazig voor zich uit.

TOMHET:

Het is verdomd sterk spul...
KUNST:

Dat we hier nou niet eerder aan gedacht hebben! Hier kunnen ze ons niets voor
maken. Staat niet in de opiumwet, weet je wel...
TOMHET:
(giechelt)

Ge-wéldig! Dan zetten ze 't er morgen in.
Winnetoe drinkt z'n tweede schoteltje ook leeg, likt z'n lippen af, vult nog eens bij. Dozijn
maakt nog een foto van Kunst en Tomhet, kijkt op z'n horloge, glimlacht. Kunst en Tomhet
pakken hun schoteltjes weer op. Van buiten klinkt het geluid van sirenes en remmende wagens.

WINNETOE:
(drinkt z'n schoteltje leeg, kijkt even naar het raam)

Die vredesdemonstraties zijn verschrikkelijk meneer Dozijn! Verschrikkelijk! Van
de eeuwenoude gebouwen en kunstwerken in de citadel van de oude stad is na twee
weken weinig meer heel. Op het keizerlijk paleis...
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(op de gang klinken snelle voetstappen; de deur wordt opengesmeten en commissaris Rauze stormt
met een revolver in de hand, de kamer binnen)

RAUZE:

Handen omhoog allemaal!
(achter Rauze stormen vijf zwaarbewapende agenten de kamer in. Ze stellen zich taktisch op; Rauze
loopt naar de verbouwereerde Kunst, Tomhet en Winnetoe en gaat breeduit voor ze staan)

Zo! En wie hebben we hier dan wel? De dichter Simon Kunst natuurlijk... en dan is
z'n manager Tomhet niet ver weg. Onafscheidelijk hè? Liefde natuurlijk!
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Roest niet... Zo! En dit zal dan de bekende handelaar in verdovende middelen Klaas
Zat, alias Winnetoe, wel zijn...
(stilte)

Antwoorden, mannetje!
WINNETOE:

Ikke... ik b-b-ben Zat, Winnetoe eh...
RAUZE:

En hoe is het nou met de handel, Winnetoe?
WINNETOE:

Niets, Oef... Ik zweer u...
RAUZE:

Spaar je adem, Klaasje. Ik heb helemaal geen behoefte aan leugens. Je bent trouwens
veel te opzichtig gekleed. Punt nummero één!
(tot agenten 1 en 2)

Zet maar tegen de muur, mensen...
(agenten 1 en 2 grijpen Winnetoe en sleuren hem naar de achtermuur: na even klinken er schoten uit
machinepistolen)

DOZIJN:

Sorry, commissaris eh... U maakt hier een kleine vergissing eh...
RAUZE:
(autoritair)

Maak ík een vergissing?? Was hij volgens u níet opzichtig gekleed, meneer Dozijn?
DOZIJN:

Natuurlijk, commissaris. Daar heeft u groot gelijk in. Maar ziet u eh... Winnetoe
heeft wel geprobeerd om hasjiesj te kopen, maar het is hem niet gelukt.
RAUZE:

Zo! Dus Winnetoe heeft niets gekocht... Zo! En wie dan wel?
(kijkt naar Kunst en Tomhet)

Niemand natuurlijk! Waar hebben ze de spullen verborgen, meneer Dozijn?
DOZIJN:

Onder de piano, commissaris.
(Rauze maakt een gebaar naar agenten 3 en 4; deze beginnen met veel lawaai de piano te verschuiven,
daarna gaan ze op hun knieën zitten en zoeken met zaklantarens en vergrootglazen de vloer af)
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KUNST:
(dronken/high)

Hij heeft ons erin laten lopen, weet je wel...
TOMHET:
(dronken/high)

Ge-wel-dig!
KUNST:

Daarom zat-ie voortdurend op z'n horloge te kijken.
(lallend)

Ik heb het wel gezien! Hij had gewoon met ze afgesproken, weet je wel...
DOZIJN:

Wat dachten jullie nou eigenlijk? Dat Frits Dozijn in jullie aftandse toeren trapte?
Simon Kunst en z'n hippe diakenhuisact! Een uitgepoepte dichter en z'n manager
proberen een topreporter van het Ochtendschandaal ertussen te nemen! Omdat het
maar een journalistje is. Ha! Ze kunnen het bij Dozijn wel even maken. Maken?
Jullie maken niks. Niks, hoor je dat?
Agent 3 pakt de krant van tafel en gebruikt hem als bezem om het stuk vloer bij de piano bij
te vegen. Agenten bekijken het bijeengeveegde stof. Een van hen kijkt op naar Rauze, die erbij
staat, en haalt z'n schouders op. Rauze loopt naar Dozijn en tikt hem op z'n schouder.

RAUZE:

Mijn mannen hebben geen hasjiesj gevonden, meneer Dozijn.
DOZIJN:
(schrikt)

Ligt er niets? Ligt er niets?
(grijpt Tomhet beet en schudt hem door elkaar)

Ligt er niets?
TOMHET:
(giechelend)

Ligt er niets? Ge-wel-dig! Ligt er niets? Ligt er iets? Niets? Iets?
(telt z'n knopen af)

Niets. Iets. Niets. Iets... Niets! Er ligt niets.
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KUNST:

Gefopt, weet je wel...
TOMHET:

D'r ligt niets!
Dozijn pakt zenuwachtig een pakje sigaretten uit z'n zak, haalt er een sigaret uit, grijpt z'n
aansteker en probeert er vuur uit te krijgen.

RAUZE:
(neemt Dozijn de aansteker uit z'n hand en geeft vuur)

Meneer Dozijn, u weet wat we afgesproken hebben. Ik heb u van tevoren
gewaarschuwd!
DOZIJN:

Ja... Dank u... Ooooh
(huilt)

Agenten 1 en 2 pakken Dozijn vast en nemen hem mee naar de muur. Dozijn laat zich
meevoeren; bij de muur rukt hij zich echter los, kijkt verwilderd rond, wil naar de deur rennen,
stopt als hij ziet dat een van de agenten ervoor staat, rent dan terug naar Rauze, die bij de
tafel staat en aan het flesje ruikt.

DOZIJN:

Commissaris eh... ze hebben gesnoven!
RAUZE:
(kijkt D. onderzoekend aan)

Gesnoven?
DOZIJN:

Van die schoteltjes, commissaris.
RAUZE:

Zo! En wat hebben ze dan wel gesnoven, meneer Dozijn?
DOZIJN:
(teneergeslagen)

Alcohol, commissaris... Ouwe klare...
RAUZE:
(wenkt de agenten)

Zo! Dus ze hebben alcohol gesnoven?
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Dozijn knikt heftig. Agenten 1 en 2 grijpen hem stevig vast, sleuren hem naar de muur, geven
hem daar een nekslag. Dozijn valt. Agenten doen een paar passen achteruit en geven een salvo
uit hun pistoolmitrailleurs. Staan daarna even verbaasd te kijken, geven nog een salvo.

TOMHET:

Ze blíjven schieten!
KUNST:

Dat soort journalisten is niet kapot te krijgen, weet je wel...
TOMHET:

Of ze nou Frits heten...
KUNST:

Of... Frits, weet je wel...
Agenten 1 en 2 kijken elkaar aan, halen hun schouders op. Agent 1 loopt naar de deur en gaat
de kamer uit. Agent 2 schuift een nieuwe patroonhouder op z'n wapen en schiet verbeten verder.

TOMHET:
(buigt zich naar Kunst)

of eh... Frits.

Passionate. Jaargang 4

39

KUNST:
(steekt een vinger in de lucht)

Of Frits!
RAUZE:
(zet de jeneverfles met een klap op tafel en loopt naar Kunst en Tomhet)

Koppen dicht hier!
(gaat breeduit voor ze staan)

Zo! Dus er is hier gesnoven?
KUNST:

Alcohol... Staat niet in de opiumwet, weet je wel...
TOMHET:

Gefopt! Gefopt!
RAUZE:

Gesnoven is gesnoven, begrepen? Jullie zijn trouwens veel te opzichtig gekleed. Punt
nummero één!
Rauze wenkt de agenten 3 en 4. Deze sleuren Kunst naar de muur, geven hem een nekslag,
doen een paar passen achteruit. De deur wordt geopend. Agent no. 2 komt binnen, vergezeld
van een oud-Atjehstrijder met zijn kanonnetje (Bronbeek). Agenten no. 3 en 4 geven een salvo
uit hun pistoolmitrailleurs.

TOMHET:
(dansend)

Ge-wel-dig! Ge-wel-dig!
PIANOMUZIEK. Agenten no. 3 en 4 lopen naar Tomhet, grijpen hem vast en sleuren hem mee
naar de muur. Agenten no. 1 en 2 staan bij het kanonnetje. Oud-Atjehstrijder staat rechts naast
zijn kanon in de houding.

RAUZE:

Een beetje opschieten met die schandaaljournalist, mensen! We hebben nog meer te
doen.
(kijkt naar het raam)

Er wordt hier tegenwoordig een beetje te veel voor de vrede gedemonstreerd!
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Agenten no. 1 en 2 gaan op hun knieën bij het kanonnetje zitten om het in stelling te brengen.
Oud-Atjehstrijder blijft er naast in de houding staan. Nevelflarden. Oud-Atjehstrijder wordt
door wolken aan het gezicht onttrokken. Tenslotte alleen wolken. ZANG.
Hier 's 't middel voor al je sores,
hier 's een eind aan alle troep,
't Is de ouwe hasjiesjhandelaar
met stukken geluk van een joet.
Tijdens het zingen van dit lied komen plotseling Tomhet, Kunst en Winnetoe uit de wolken
tevoorschijn. Ze hebben kleine vleugeltjes op hun rug en waden door de wolken. Ze turen
zoekend om zich heen.

WINNETOE:

Ik zie niets...
KUNST:

Ik hoop dat we in de mohammedaanse komen; daar hebben ze tenminste wat te roken,
weet je wel... Lekkere Turkse, rooie Libanon, zo af en toe een pijpje ‘O’...
TOMHET:

Ge-wel-dig! Dat gaan we maken, Simon!
KUNST:
(tuurt met z'n hand boven z'n ogen in de mist)

In de mohammedaanse zitten we voor altijd op wolkjes, weet je wel...
(OUTFADEN)

Riekus Waskowsky
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Horoscoop
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Riekus Waskowsky, geboren te Rotterdam, Van Speijkstraat 28 op 15
oktober 1932, Greenwichtijd 22.40.30, zon in weegschaal, maan in stier
en ascendant leeuw.
Ascendant leeuw: (Ascendant is uiterlijk en optreden naar buiten.) Hij heeft gevoel
voor dramatische effecten, is koninklijk in zijn optreden en beheerst bijna elke situatie.
Leeuw is de ascendant van de koninklijke waardigheid en heeft men deze ascendant,
dan is men van nature een leider en in staat verantwoordelijkheden te dragen. Als
hij ergens binnenkomt, blijft dat nooit onopgemerkt. Aan zijn dramatische talenten
zal men nooit twijfelen; dat schijnt voor hem de meest natuurlijke uitdrukkingsvorm
te zijn. Hij is de toneelspeler van de dierenriem.
Hij is bijna altijd energiek en naar buiten gericht. Al zou hij verlegen zijn, altijd
wekt hij de aandacht. Hij wil graag in het middelpunt staan. Trots en edelmoedigheid
zijn belangrijke karaktertrekken. Hij kan royaal zijn, want hij wil het beste, voor
anderen en voor zichzelf. Om zijn aanzien hoog te houden, is hij in staat schulden
te maken.
Zon in weegschaal: (Zon is geestelijke kracht.) Er is een streven naar harmonie en
evenwicht. Behoefte aan samenwerking op voet van gelijkheid is geaccentueerd. Is
een weegschaal eenmaal te ver uit balans, is er grote kans dat hij nooit meer in
evenwicht komt, of hij zal zijn hele leven nodig hebben om deze te vinden. De
weegschaal is niet op zelfhandhaving ingesteld, maar op de ander, het gezelschap,
wil zich schikken; hij wil de wensen van de partner vóór zijn of vervullen, omdat de
weegschaal zich zo goed in de ander verplaatsen kan. Hij doet veel om de vrede te
bewaren, want hij verafschuwt geweld. De weegschaal is goed in het verdedigen van
de zwakke partij, of als bemiddelaar tussen strijdende partijen, of als onderhandelaar.
Hij bindt zich niet graag voor het leven; is bang voor een huwelijk en sluit er zó
een, waarin beide partners elkaar vrijlaten.
Maan in stier: (Maan is contact met de ander, en het gevoel.) Geeft veel toewijding
en doorzettingsvermogen. Het gevoel is serieus en diep. Er is begaafdheid voor
muziek, en andere kunstvormen. Hij houdt van alles wat het leven veraangenaamt,
zoals bijvoorbeeld lekker eten. Belangrijk is de trots, koppigheid en eigenzinnigheid
van de maan - gevoel - in stier. Heel gemakkelijk voelt hij zich gekwetst, terwijl
niets kwaads werd bedoeld.

Een greep uit zijn aspecten:
Venus in maagd. Dit aspect maakt heel kritisch in de liefde; na de kennismaking
begint het analyseren al, wat ten koste gaat van de relatie. Deze stand maakt koel,
dikwijls afkerig van een huwelijk of kan leiden tot een platonische liefde met de een
en seksualiteit met een ander.
Zon in het vierde huis. Het is met deze zonnestand moeilijkzich ergens behaaglijk
en prettig te voelen. Innerlijke onrust en twijfel bederven vaak dingen die anders
mooi hadden kunnen zijn, vooral in de jeugd.
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Zon vierkant saturnus ingaand. Dit aspect maakt ernstig en somber, en is ongunstig
voor de gezondheid. Op school heeft men moeite zich lichamelijk te handhaven,
maar haalt hoge cijfers voor het denkwerk. Soms is de wil zwak, men geeft het op
en krijgt een chronische kwaal, of de wil groeit door overcompensatie tot een
geweldige kracht en men volbrengt het schijnbaar onmogelijke. Gewetensangst komt
veel voor. Men gaat gebukt onder de druk van schuldbesef. Maar de zwakheid van
het lichaam blijft de grootste handicap, met bijvoorbeeld chronische constipatie en
seksuele impotentie.
Mercurius vierkant saturnus uitgaand. Spanning en disharmonie tussen
opmerkzaamheid en concentratie. Mercurius is de planeet van het contact maken via
spreken of schrijven. De aandacht wordt door disharmonie te veel van het een naar
het ander getrokken, waardoor men zich niet bij het onderwerp houdt en zijn tijd
versnippert. Hij is in teveel dingen geïnteresseerd en nerveus omdat hij de plichten
die hij zichzelf oplegt niet ten einde kan brengen. De innerlijke onvrede wordt eruit
gegooid in kritiek, die scherp en satirisch is; men kan dingen zo snijdend zeggen dat
de ander het nooit meer vergeet.
Het denken schiet alle kanten op, en er is de neiging te willen bemoeien en dwingen,
doordat onophoudelijke mentale activiteit steeds ideeën doet opwellen. Er wordt veel
meer gedaan en harder gewerkt dan de resultaten doen vermoeden doordat de activiteit
onbeheerst en onordelijk is.
Maan oppositie mercurius. Hij voelt zich iedere keer genoodzaakt om telkens te
kiezen tussen gevoel en verstand, aangezien deze twee voor hem onverenigbaar zijn.
Daardoor kan hij als onberekenbaar overkomen op anderen. Het gevoel, dat niet door
het verstand gecontroleerd wordt, kan primitief overkomen, waardoor hij in situaties
betrokken kan raken die zijn eigen verstand voor een raadsel zetten. Daardoor heeft
hij het gevoel uit twee tegengestelde ikken te bestaan, die elkaar vallen zetten. Men
hoort zichzelf dingen zeggen, die men niet verantwoorden kan en ook eigenlijk niet
bedoelt, maar heimelijk wenst. Zo kan deze oppositie een dualistisch mens laten
zien: geleerd, overgevoelig voor zichzelf, moeilijk in de normale omgang.
Horoscoop getrokken door Thea Linschoten
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De recensent over:
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The Beatles culturele revolutie vóór Mao
Nieuwsblad van het Noorden, 14-12-1968
Eén van de aardigste uitgeverijen van Nederland is voor mij toch de Amsterdamse
firma THOMAS RAP. Een kleine, jonge uitgeverij, die plotseling een stroom van
‘gekke boeken’ en boekjes op de markt brengt: Leo Vromans Almanak voor het jaar
2000 bijvoorbeeld; G.K. van het Reve's boek met Etsen van Frans Lodewijk
Pannekoen; F. ten Harmsen van der Beek, De Muizen; W.F. Hermans, Mandarijnen
op zwavelzuur of Wim T. Schippers' sad-movieboek Tulip...
Allemaal bijzondere uitgaven (in kleine oplaag) van boeken, die bij andere uitgevers
óf helemaal niet aan bod komen óf totaal verloren zouden raken tussen de rest van
het fonds. Bij - ik denk weleens: oprecht amateur - Thomas Rap lijkt alles mogelijk.
Zélfs, naast al deze misschien wat fijnproevige literatuur, een verrassend mooi
verzorgd ‘algemeen’ boek als mij onlangs ter recensie werd gestuurd: THE BEATLES,
COMPLETE WORKS.
Het angelsaksisch cultureel instituut The Beatles mag ik zo langzamerhand bekend
veronderstellen.
Zelfs mijn zeer stokoude buurtgenoot ‘opa’, die mij elke morgen zijn geheel gratis
commentaar op het dagelijks weer levert, moet van deze torren (beatles) gehoord
hebben! Zo niet: dan heeft hij toch tenminste de grote veranderingen opgemerkt die
er in het gedragspatroon van de jongere generatie zijn te constateren (lang haar of
‘bizarre’ kleding).
Houden we ons aan professor Boumans definitie van cultuur, ‘levensstijl van een
samenleving’, dan kunnen we vaststellen dat de Liverpoolse popgroep ook de
levensstijl van deze Nederlandse samenleving sterk heeft beïnvloed. Meer
waarschijnlijk dan wat-voor-werkschuit-of andere idealistische maatschappelijk
werkersvereniging ook.
De popmuziek (behalve dus The Beatles, laten we zeggen: The Stones, Cream,
Fugs, Mothers of Invention, Byrds, Simon and Garfunkel en de overige 8000 andere
groepen) geeft de jongere generatie een soort vast referentieschema, waarmee de
andere cultuuruitingen worden vergeleken. De songs zijn een stukje cultuur waarmee
direct contact bestaat. De jeugd vraagt niet zozeer een ‘festival voor z'n sinterklaas’
als wel de laatste, twee gulden duurdere, elpee van de Beatles.
Bekijkt men het prachtig verzorgde boek, dat Thomas Rap van deze complete teksten
maakte, dan staat men toch telkens weer verbaasd over het vakkundig taalgebruik
en over de veelheid van ideeën en gevoelens die deze commerciële liedjes oproepen.
De eenvoudige directe liefdespoëzie van de eerste platen: little child, little child/
little child won't you dance with me?/ I'm so sad and lonely/ baby take a chance with
me. Of een stukje maatschappijkritiek, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in ‘Nowhere
man’: He's a real nowhere man,/ sitting in his nowhere land/ making all his nowhere
plans for nobody.
Poëtisch lijken de laatste teksten 't sterkst: er wordt plotseling een veelheid van
toespelingen en understatements gemaakt op bijvoorbeeld het gebruik van verdovende
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of hallucinerende middelen. Natuurlijk is ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ L.S.D....
I'm fixing (a hole where the rain gets
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in)... to fix = spuiten.... ‘For the benefit of Mr. Kite’, waarin we regels vinden als:
The celebrated Mr.K./ performs his feat on Saturday at Bishopsgate/ the Hendersons
will dance and sing/ as Mr. Kite flies through the ring don't be late/ Messrs. K. and
H. assure the public/ their production will be second to none/ and of course Henry
The Horse dances the waltz!
Op het eerste gezicht een liedje over een circus, maar het Engelse woord ‘horse’
is ook een term voor heroïne. Hierdoor wordt dit eenvoudige circusliedje plotseling
uitermate dubbelzinnig. Zelfs het ‘Mr. K.’ lijkt mij een toespeling worden op
bijvoorbeeld cocaïne.
De elpee Sgt. Pepper lijkt mij een soort keerpunt in de carrière van de Liverpoolse
‘torren’. In de songs op deze plaat wordt misschien nog wat te veel gekoketteerd met
LSD-gebruik en zo, maar op de laatste elpee blijken deze ervaringen verwerkt tot
een nieuw wereldbeeld, een moderne levensopvatting die men tegenwoordig op
allerlei plaatsen en in allerlei kunstvormen (pop-art, zero, etc.) ziet opduiken. De
verboden middelen blijken alleen maar een soort katalysator te zijn geweest. Er is
een nieuwe ‘wereldse cultuur’ ontstaan waarin het oude ‘carpe diem’ (pluk de dag)
tot lijfspreuk is verheven. De verdere implicaties van dit wereldbeeld zouden te veel
ruimte vragen en moeten hier dus buiten beschouwing blijven. Belangrijker lijkt mij
ook eigenlijk dat het levensgevoel dat hier tot uitdrukking wordt gebracht, overkomt.
Een mooie samenvatting geeft m.i. ‘Happiness is a warm gun’: When I hold you in
my arms/ and I feel my finger on your trigger/ I know no one can do me no harm/
because happiness is a warm gun/ Yes it is.
The Beatles, complete works lijkt mij een heel belangrijk boek. De fans vinden er
alle teksten van hun idolen; de overige lezers kunnen door deze uitgave - zonder
harde, oorverdovende beatgeluiden - kennismaken met een stukje cultuur, dat
waarschijnlijk meer invloed op deze samenleving heeft en zal hebben, dan vele
goedbedoelde jeugdvoorstellingen van toneelgezelschappen of symfonieorkesten.
Het lijkt mij dat uitgever THOMAS RAP maar héél hard door moet gaan met de
produktie van z'n ‘gekke’ boekjes. Leo Vroman, F. ten Harmsen van der Beek, W.F.
Hermans, The Beatles... wat mij betreft volgt er ook nog een songboek van
bijvoorbeeld de Amerikaanse popzanger en dichter Bob Dylan.

W.F. Hermans: Van Wittgenstein tot Weinreb
Nieuwsblad van het Noorden 8-1-1971
In een andere krant heb ik eens m'n uiterste best gedaan om duidelijk te maken dat
ik W.F. Hermans' Wittgenstein in de mode (Bezige Bij, '67) 'n erg vervelend boekje
vond, dat weinig of niets met de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein te maken
had (N.R.C. 20-5-'67). Volgens mij kwam Wittgenstein uit dit boekje praktisch alleen
maar als nijdige gelijk-hebber naar voren - nergens als filosoof, dat wil zeggen iemand
die filosofeert en van dat filosoferen een levenshouding maakt. Enfin, dit wat betreft
Hermans' vorige Wittgensteinverhaal - in de (ingezonden) discussie, die nog op mijn
recensie volgde, bleek gelukkig ook nog dat ïk abso-
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luut niets van Wittgenstein snapte, maar daar heb ik geen minuut wakker van gelegen.
Ik bleef het boekje vervelend vinden.
Ik geloof echter dat de eerlijkheid gebiedt, dat ik nu óók mijn enorme bewondering
voor W.F. Hermans' nieuwe Wittgensteinverhaal neerpen, het essay ‘Leven van
Wittgenstein’ in zijn boek Van Wittgenstein tot Weinreb (De Bezige Bij, 1970). Uit
dit essay komt namelijk volgens mij een (groot!) filosoof naar voren. Hermans heeft
hier een van de weinige goeie manieren te pakken om over een filosoof (welke dan
ook) te schrijven.
Maar eerst nogmaals de eerlijkheid. Eerlijk gezegd heb ik een nogal door de poëzie
vertekende belangstelling voor filosofie en filosofen. De filosofie is zeker geen serieus
studievak van mij. Zo nu en dan lees ik een filosofieboek, maar als ik er iets van
begin te begrijpen dan interesseren mij plotseling alleen maar de gekke - zeg poëtische
- details.
Laat ik een wat gemakkelijker voorbeeld dan Wittgenstein nemen om dit duidelijk
te maken: in Plato's dialoog ‘Symposium’ (Het Gastmaal) komt een passage voor
waarin Alcibiades (een mooie jongen die met de helft van de aanwezige filosofen
en aankomende filosofen naar bed geweest is en met wie de andere helft waarschijnlijk
wel naar bed zou willen!) dronken binnen komt vallen bij een al begonnen discussie
over de Eros en de Agapé, kortom de Liefde... Alcibiades onderbreekt de discussie
en stelt dan voor om het op een zuipen te zetten. Hierna volgt dan een serieuze
beraadslaging over het voorstel van Alcibiades en tenslotte besluiten de aanwezigen
toch maar verder te filosoferen, vooral omdat ze de vorige avond - na een gewonnen
veldslag waarbij deze filosofen ook meevochten om hun Athene te verdedigen - ook
al zo lazarus waren geworden.
Bij een dergelijke passage gaat mijn fantasie aan het werk... Veronderstel nou eens
dat er een Groninger Filosofen Club bestaat en dat deze Club een symposium over
het Symposium van Plato zou organiseren. Nou, in de eerste plaats zou die
hedendaagse bijeenkomst dan natuurlijk wel weer geen symposium (gastmaal)
worden, maar een treurige koffiemaaltijd met afgrijselijke plakjes zwetende
jong-belegen kaas, boterhammenworst van huishoudkwaliteit en rinse appelstroop...
Maar goed: veronderstel dat de wonderschone verleidelijke Alcibiades dronken
binnenkomt en voorstelt om het op een zuipen te zetten. Wat gebeurt er dan???
Consternatie alomme, lijkt mij. EN TENSLOTTE WERD DE INDRINGER DOOR
PROF. DELFGAAUW EN DR. HUBBELING OVERMEESTERD!!! Ach, misschien
is hier mijn fantasie wat op hol geslagen, maar volgens mij zou er toch wel een
serieuze beraadslaging over het voorstel van Alcibiades moeten volgen. Gebeurt dat
niet dan snapt de Club ook niets van de Eros en de Agapé en heeft het weinig zin
om de jong-belegen kaas, boterhammenworst en rinse appelstroop te gaan zitten
kauwen. Enfin, dit is dan een door de poëzie waarschijnlijk ernstig vertekend beeld
van de filosofie. God geve dat er geen dommere vertekeningen bestaan! Laat ik het
nou eindelijk maar eens over het essay van W.F. Hermans hebben.
Naar mijn mening is dit essay een geniale combinatie van exacte informatie over
Wittgensteins filosofie en van door Hermans uitgezochte, samengevatte en soms ook
zélf verzamelde nieuwe biografische gegevens. Een bijzonder knap beeld dat mijn
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opwekt. Zoals ik hierboven al liet merken vind ik de biografische gegevens meestal
het inte-
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ressantst (het lijkt mij dan ook nuttig dit essay te vertalen als een soort vervolg of
aanvulling van Malcolm, Ludwig Wittgenstein: A. Memoir) maar verder waar vindt
men, ook wat betreft de exacte informatie over Wittgensteins filosofie, rakere
samenvattingen en ‘vertalingen’ dan in het essay van Hermans.
Ik ga hier niet citeren, daarvoor zit het essay van Hermans te hecht in elkaar. Wie
mij niet gelooft kan ik alleen maar met een kleine variatie op Lichtenberg zeggen:
‘Wenn ein Affe in einem Buch guckt kann freilich kein Philosoph noch Dichter
heraussehen.’
In de rest van het boek Van Wittgenstein tot Weinreb staan dan ook nog een paar
half-essayistische, half-verhalende stukken over andere onderwerpen; een prachtig,
bijna glimlachend satirisch stuk over de hedendaagse welvaartmaatschappij ‘Klaas
boven Klaas’; en dan nog een gedeelte van de discussie over het fenomeen Weinreb.
Wat betreft de stukken van blz. 67 t.e.m. 181: ze lijken mij evenals het
Wittgensteinstuk het geld dubbel en dwars waard! En verder, van de twisten over
het fenomeen Weinreb heb ik helaas alleen maar het prille begin gevolgd - voor de
rest was ik echt te lui...
Wie er nou gelijk heeft? Ik zou het niet weten... Ik ben geneigd Hermans gelijk te
geven, maar misschien komt dat wel omdat ik ook al niet van zemelende
geloofsverkondigers hou. Misschien geloof ik zelfs wel dat dit soort apostelen nog
slechter is dan al de andere slechte mensen tezamen...
Hermans schrijft (blz. 234): ‘Ik zie in Wittgenstein een man die bezeten is door de
vraag: wat is waarheid? en als hij zijn handen wast dit niet in onschuld doet. Een
man die alles wat niet gedacht of gedaan wordt zonder te vragen of het waar is,
wantrouwt. - Ik zie in Weinreb een man, die een stelling voor waar houdt zodra er
maar een aantal mensen in geloven.’
Dit is, zover ik het kan beoordelen, het grondthema van het boek - een boek dat ik
een ieder en één tegelijk die zich voor dat rare probleem ‘waarheid’ interesseert van
harte kan aanbevelen!
Riekus Waskowsky
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hier schreef hij
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Het belang van poëzie 11
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Ernstig spreken alleen de spotters
over de omgekeerde weg van Riekus Waskowsky
Riekus Waskowsky heeft tijdens zijn leven, naast een groot aantal poëzie- en
prozavertalingen, vier dichtbundels met eigen werk gepubliceerd. De eerste twee
werden zodanig goed ontvangen dat hij, mede dankzij zijn prachtige wijze van
voordragen, binnen korte tijd een populair dichter en een veelgevraagd performer
was. Zijn derde en vierde bundel volgden in het begin van de jaren zeventig. Zij
werden gekraakt of erger nog, genegeerd. In 1985, acht jaar na zijn dood, verschenen
de Verzamelde Gedichten, inclusief een in memoriam van zijn vriend Gerrit Komrij
en ruim vijftig verspreide en nagelaten gedichten.

Sans teeth, sans eyes...
Toen in 1781 het paradijs
eindelijk te klein was geworden,
(er was al eeuwen lang kritiek op het werk
van de totaal incompetente ballotagecommissie)
verkleinde God de zaligen zover
dat de hele hemel in zijn vestzakje ging.
(God, die zoals men weet,
zelf niet groter is dan 1 m 23)
En zo werden toen miljarden doden
minder dan het ritselen van een enkel blad,
minder dan een glimlach.

Riekus Waskowsky was 34 toen hij zijn debuut maakte met Tant pis pour le clown,
het hoogtepunt van zijn poëtische arbeid. Vrijwel ieder gedicht in deze bundel is de
neerslag van een bijzondere manier van kijken en getuigt van verbeeldingskracht,
humor, eruditie en een grote mate van taalbeheersing.
In tegenstelling tot wat zijn latere werk doet vermoeden, toonde Waskowsky zich
in deze bundel een zeer studieuze, intellectuele dichter die er niet voor terugschrok
om, geheel in de lijn van grote modernisten als Ezra Pound en T.S. Eliot, zijn
verworven kennis een zichtbare plek in zijn gedichten te geven. Zijn belangstelling
voor filosofie, theologie, geschiedenis en politiek had, evenals zijn studie van het
Spaans, het Japans en het Chinees, een veelvoud aan citaten en verwijzingen tot
gevolg. En net als Pound en Eliot ging ook Waskowsky er toe over om achterin zijn
bundels enige pagina's met verklarende noten op te nemen.
Ten aanzien van bovenstaand gedicht gaf Waskowsky in deze aantekeningen de
precieze vindplaats van de titel in Shakespeare's As you like it, maar omtrent het
jaartal uit de eerste regel stelde hij enkel: ‘1781 is een belangrijke datum in de
geschiedenis van de filosofie.’ De lezer zou zich vervolgens wel herinneren dat in
dit jaar Immanuel Kant zijn Kritik der reinen Vernunft publiceerde.
Het gedicht kan niettemin ook zonder deze achtergrondinformatie gelezen worden.
In ‘Sans teeth, sans eyes...’ krijgt de lezer een situatie voorgelegd die hij zelf niet
snel zou bedenken, maar die toch overeen-
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komsten vertoont met gedachten die hem te binnen zouden kunnen schieten. Het
gedicht stelt de vraag naar een mogelijk leven na de dood en geeft vervolgens een
antwoord in de vorm van een bevestiging, maar haalt deze binnen een paar regels
weer onderuit. Je denkt dat er een oplossing is gegeven, maar in feite heeft het raadsel
zich alleen maar vergroot.
De kracht van het gedicht ligt voor een groot deel in de concrete benadering van
een bij uitstek abstract vraagstuk. God is een dwerg en blijkt over een vestzakje te
beschikken. Het paradijs is een beperkte en dus tastbare ruimte en zelfs in de
middeleeuwen moet er al sprake zijn geweest van ontevredenheid aangaande het
hemelse toelatingsbeleid. Deze concrete gegevens nemen niet weg dat de zaligen en
de miljarden doden verkleind kunnen worden tot een onzichtbare, onhoorbare, maar
waarschijnlijk nog wel steeds bestaande massa.
Waskowsky heeft in dit gedicht een filosofisch en theologisch probleem op
poëtische wijze neergezet, zonder het tot een illustratie te reduceren. Poëzie blijft
altijd het eigenlijke onderwerp van een gedicht, niet een voorval, een emotie of een
mening. Poetry is the subject of the poem/ From this the poem issues and/ To this
returns..., aldus Waskowsky die met dit citaat van de Amerikaanse dichter Wallace
Stevens zijn aantekeningen verantwoordde én relativeerde.
Niet alle vroege gedichten vonden hun oorsprong in de boekenkast. Soms keek
Waskowsky buiten de deur en richtte hij zijn scherpe blik op die gebeurtenissen in
het menselijk bestaan die hem waard schenen om nader bezien én benoemd te worden.

Uitvaart
De Here had deze keer weer eens genomen en
met grote droefenis hadden wij kennisgegeven
en vertrokken wij om 2 uur van het sterfhuis.
In de eerste volgauto's zwijgend de mannen:
iets van aartsvaders hadden ze - hoewel de meesten
toch maar gewoon kantoorbediende waren.
Daarna onder troosteloze hoeden de vrouwen,
in het volle ornaat van de trieste frigiditeit
die recht op een stoel in de hemel geeft.
Maar waarom reed daarachter nu dat rode autootje
met die luidzingende chinees?

In dit gedicht wist Waskowsky zijn sarcasme in de hand te houden en niet, zoals
spoedig het geval zou zijn, te laten verworden tot een humorloos cynisme; er is zelfs
nog een vorm van mededogen te vinden. Het is een goed voorbeeld van wat
Waskowsky verstond onder een koele, nuchtere manier van kijken. Hij beperkte zich
tot een weergave van het schouwspel en liet een eventueel oordeel alleen zien in zijn
woordkeuze en de even geestige als scherpe vergelijkingen. Een gedicht als ‘Uitvaart’
maakte dat Waskowky werd omschreven als een ‘relativerend realist’ of een ‘nuchter
fantast’.
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Het meest wonderbaarlijke blijft de werking van de laatste strofe. Wat Waskowsky
hier voor elkaar kreeg, was het als vanzelfsprekend samen laten gaan van twee
ogenschijnlijk niet met elkaar in verband staande werelden. Iedere lezer zal zich,
met Waskowsky, afvragen wat de Chinees in zijn rode autootje hier te zoeken heeft,
maar geen lezer zal het in zijn hoofd halen om te denken dat het gedicht beter af zou
zijn zonder de Chinees. Zijn aanwezigheid maakt dat de hele situatie zich niet meer
uit het geheugen van de lezer laat wegdenken. In zekere zin is het ook een triomf
van de vorm over de inhoud: de laatste regel hoort meer bij het gedicht dan de
luidzingende Chinees bij het rouwende gezelschap.
Het verloop van Tant pis pour le clown vertoont een opvallende parallel met de
ontwikkeling van Waskowsky's dichterschap. De eerste gedichten bevatten goed
uitgewerkte, zelfstandige beelden, die een groot vermogen tot verwondering laten
zien en die de onrust bezweren met behulp van een sterk gevoel voor verhoudingen
en een zeer constante toon. Ze zijn scherp, geestig, nuchter en direct en door hun
vreemde samenhang en dankzij de steeds wisselende blik van de dichter stijgen ze
uit boven de eenduidige anekdote. Uit vrees voor een overdosis sentiment zijn ook
bij Waskowsky, zoals bij veel twintigste-eeuwse dichters, de emoties verpakt in
zakelijke feiten en koele waarneming.
Na dit sterke begin vallen echter zowel de bundel als Waskowsky's dichterschap
langzamerhand uiteen. In het vervolg verliezen de gedichten aan samenhang en
maken de langere, vormvaste gedichten plaats voor losse regels, vondsten en grappen.
Meer en meer geeft Waskowsky de voorkeur aan weinig duurzame genres als de
literaire parodie en seksueel-revolutionaire propagandapoëzie.
Ook uit zijn niet gebundelde gedichten blijkt dat 1966, het jaar van verschijnen
van Tant pis pour le clown, zijn beste jaar is geweest. In ‘Die Welt des Glücklichen/
ist eine andere...’ vertelt Waskowsky aan zijn met ‘Trutje’ aangeduide gesprekspartner
over de ochtenden die hem het meest dierbaar zijn. Misschien heeft God ze wel
afgeschaft, Trutje/ -i.v.m. de moeilijke economische situatie in// de horecasector,
bijv. Om vervolgens een ontwapenende verklaring af te leggen: Zo'n// ochtend,
waarop je vrij van schaamte naar je/ bureau kijkt en weet dat je alle boeken die
daar// al weken liggen (om precies te zijn: Hermans,/ vhReve, Empson en de Concise
Oxford Dictionary)// ook hebt gelezen en niet alleen die ene por-/ nografische roman
op de stoel naast je bed.
*
Getuige het motto, dat afkomstig is uit Four Quartets van T.S. Eliot: Trying to learn
to use words, and every attempt/ is a wholly new start, and a different kind of failure
had Waskowsky zich ook ten tijde van zijn tweede bundel Slechts de namen der
grote drinkers leven voort een hoog doel gesteld. Een schrijver moest in zijn ogen
als een kind de werking van de taal ontdekken, ook al waren de woorden hem
voortdurend te slim af. Een dichter heeft geen andere taak dan ‘de dingen bij hun
juiste namen noemen’, oftewel ‘Ching Ming’, een Chinees begrip dat Waskowsky
bij Ezra Pound had aangetroffen.
Slechts de namen der grote drinkers leven voort was een logisch maar pijnlijk
vervolg op Tant pis pour le clown. Waar deze laatste op het eind, zoals gezegd, uiteen
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laten van compositie. Waskowsky
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deed een stap terug als de regisseur die met een scherp onderscheidingsvermogen
zijn eigen waarnemingen in samenhang had gebracht met de vele citaten uit de
wereldliteratuur. Hij maakte zichzelf tot hoofdpersoon en verklaarde zijn eigen
filosofische gedachten en seksuele wensen tot poëzie, zonder deze in enig zinvol
verband te stellen.
De gedichten krompen ineen tot aforismen; de citaten en varianten op citaten
werden nu als zelfstandige gedichten gepresenteerd, intellectuele ready-mades
zogezegd. Een aan C. Buddingh' opgedragen gedicht met dezelfde titel als de
psychedelische roman van Aldous Huxley, ‘The Doors of Perception’, bestaat uit
niet meer dan veertien regels, maar beslaat niettemin acht pagina's. Het begint met:
Je kan het niet 2 × hetzelfde zien,/ zegt Herakleitos., om te eindigen met: Het ligt er
dus maar net aan/ hoe je het bekijkt. Een voor de poëzie dodelijke relativering.
Naast een enkel geslaagd gedicht als ‘Dass die Sonne morgen aufgehen wird/ ist
eine Hypothese’ (met de aan de poëzie van Gerard Reve herinnerende regels:
Vermoeid wachten we op de donderslag/ die Hem zal binnen roepen: ‘Boven komen/
en handen wassen, jongen - de Messias/ is in aantocht.’), beperken de meeste
gedichten zich tot een studentikoos onderzoek naar de altijd weer verbazingwekkende
verschillen tussen man en vrouw. Waskowsky toont zich hier het echte mannetje,
dat ons vooral op de hoogte wil stellen van de vrouwelijke reacties op zijn persoon.
Hij raakt niet uitgepraat over de orgasmes die hij bij zijn vriendinnen bewerkstelligt,
maar vindt het niet nodig om te spreken over die gebeurtenissen of gevoelens, die
hem zijn machismo zouden kunnen ontnemen. Iedere zelfspot lijkt hem vreemd en
de opmerking van een toenmalige criticus dat het Waskowsky te doen was om ‘de
raadselachtigheid van de partner, ook of juist bij de coïtus’, lijkt mij een voorbeeld
van de wens als vader van de gedachte.
Een enkele keer doet de zogeheten ‘sexatirische’ poëzie haar naam nog enige eer
aan en is zij daadwerkelijk geestig, zoals in ‘De voortteling’, vrij naar een
zestiende-eeuws geschrift over seksuele voorlichting aan het toenmalige Franse hof:
Als beider zaad is uitgeworpen moet de man/ niet te snel uitwijken opdat er geen
lucht/ in de baarmoeder dringt en het zaad bederft. In andere gedichten treft men
echter niet veel meer aan dan een wel erg mager vormgegeven fascinatie voor de
spirituele kanten van de geslachtsdaad.
Zijn preoccupatie met de diverse lichaamsvochten ging hand in hand met een
minstens zo grote interesse voor het werk van de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein.
In de eerste bundel was Kant, de filosoof van het gezond verstand, de centrale figuur
(en uiteindelijk in één gedicht zelfs ruimtevaarder), nu is het Wittgenstein, de
analyticus voor wie kennis en taal één waren. De titel van menig gedicht wordt
gevormd door een citaat uit diens hoofdwerk, de Tractatus Logico-Philosophicus en
vrijwel zonder uitzondering hebben deze titels het effect van een kei op een plas
water.
In het samenbrengen van seks en filosofie hoopte Waskowsky lichaam en geest,
de poëzie en het leven te verenigen. Het is geen verkeerd uitgangspunt, maar wanneer
het al te letterlijk wordt genomen, wordt het snel tot een maniertje of truc. Een enkele
maal lijkt het nog enigszins goed te gaan in deze filosofisch-seksuele gedichten van
een man die te veel oosterse lectuur heeft gelezen, maar de grenzen van het
ondubbelzinnige en het on-poëtische zijn ook dan reeds voelbaar.
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Als voorbeeld de eerste en de laatste strofe van een gedicht met als titel de stelling
van Wittgenstein, dat wie in het heden leeft eeuwig leeft:
‘Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche/ Zeitdauer, sondern
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Unzeitlichkeit versteht,/ dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt’.
Vanavond weer eens een kapitteltje Ludwig
gelezen - zie boven - en onmiddellijk B. gebeld.

(...)
B. kwam en er was veel eeuwigheid tussen haar dijen,
maar nu zij opstaat om een sigaret te zoeken, zie ik
dat ik toch een eenvoudig sterveling ben. Er vallen
bleke droppels op m'n zwarte vloer - ik hoor
ze tikken als een verre klok.

In de tussenliggende strofen wordt het verlangen naar eeuwigheid geïllustreerd met
het verhaal van een oude Chinese keizer die onder het knersen der tanden en lozen/
van diepe zuchten in staat was om zijn zaad vermengd/ met vrouwelijk vocht terug
naar de hersenen te persen. Met als gevolg dat hij zo oud werd dat men zich later
niet meer kon herinneren/ of hij eigenlijk ooit was gestorven...
Waskowsky is zo eerlijk geweest om in de laatste strofe in te zien dat dit bewijs
van potentie hem niet werd gegeven. Maar ook het gedicht is geen eeuwigheid
vergund: het reeds duizenden jaren oude verhaal is vele malen interessanter dan de
twintigste-eeuwse omlijsting.
Toch is dit gedicht nog heilig vergeleken met de banaliteiten zoals men die in zijn
latere werk aantreft: Een vrouw mag dan/ pakweg duizend gezichten hebben/ haar
borsten/ zijn op een hand te tellen. Of de van een fotografische uitleg voorziene tekst:
Een tiet is een tiet/ en die andere tiet// is ook een tiet. En ook in de eerste bundel, het
moet gezegd, had Waskowsky al eens flink de plank misgeslagen: Toch worden hier
in Calcutta/ de kinderen op normale wijze geboren,// dwz. golvend/ uit een lichaam
vol pijn,/ uit een vrouw/ die tussen haar benen een grote mond opzet.
Drank, poëzie en de liefde c.q. seks, vormden de heilige drieëenheid van
Waskowsky, zoals aan respectievelijk de titel, het motto en de inhoud van deze bundel
al te zien was. Waskowsky streefde, zoveel zal duidelijk zijn, naar directheid, en was
van mening dat kunst pas geslaagd kan zijn als het ‘echte’ leven ervat op heeft. In
een interview in 1970 in het tijdschrift Maatstaf illustreerde hij deze stelling met een
citaat uit ‘We want another war’, naar eigen zeggen een ‘kerngedicht’ uit zijn tweede
bundel: Zoals die Chileense dichter, m'n lief,/ zou ik vannacht zeer trieste verzen/
kunnen schrijven - maar ja, poëzie is/ tenslotte geen buikpijn...
Om zich vervolgens nader te verklaren met: ‘Dat zegt duidelijk: die trieste
gevoelens en zo, ja, ik ben ook maar een mens. Daar wordt eenzelfde ervaring - het
mislukken van een persoonlijke verhouding - afgerond, en dat is misschien wel de
functie van mijn gedichten. De lezer kan er misschien vergelijkbare situaties in
afgerond zien, al is het maar in het woord kut, lul of klootzak. Er zijn een heleboel
situaties, die iedereen wel kent, waar nooit een analyse met keurige termen op z'n
plaats is, maar alleen de prachtige uitdrukking van Johnny the Selfkicker: KOM
TOCH EENS KLAAR, KLOOTZAK.’
*
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Wie het eerste z'n stenen kwijt is... ontleende zijn naam aan de negatieve versie van
het damspel en droeg als ondertitel de geloofsbelijdenis van een poseur: Een cursus
hedendaagse moderne poëzie door de alom-bekende dichter, zanger, denker & dromer
Riekus Waskowsky.
Deze derde bundel nam nog meer afstand van de studeerkamer en richtte zich
geheel en al op de popcultuur, inclusief de voor die tijd niet weg te denken hang naar
Zen en Boeddha. Zo waren er woordspelletjes, popsongs en tekeningen van
fantasiecondooms, zo was er een verslag van de voetbalwedstrijd Feyenoord-Celtic,
inclusief een foto van een feestvierende menigte op het Rotterdamse Stadhuisplein,
door Waskowsky voorzien van een pijl met het kinderlijke bijschrift: ‘HIER STA
IK geloof ik’.
Voorts kon men genieten van een ‘cyclus concrete lyrische poëzie’ (de even
beruchte als flauwe fotoserie waarin Waskowsky en een vriendin, beiden naakt, de
boeken van Wittgenstein als brood besmeren, als decor voor een gemeenschappelijke
daad op de divan aanwenden, en vervolgens als borden afwassen) en een ‘proeve
van concrete didactische poëzie’ (een serie tekeningen van damborden voorzien van
levenswijsheden als: 5. Zoek naar een zwakke plek.)
Vanaf deze bundel leek Riekus Waskowsky het spoor geheel bijster. Als het
damspel en de poëzie op één lijn worden gesteld en als een cursus hedendaagse
moderne poëzie gelijk staat aan een wedstrijdje stenen kwijtraken dan is het niet
meer te vermijden dat de laatste bladzijde van de bundel een foto van een
boeddhabeeld vertoont met daaronder de regel: Candy... mag ik de Rinse appelstroop
even?
Nu, een kwart eeuw later, lijkt het alsof Waskowsky de taal slechts kon zien als
een overgewicht aan betekenissen en alsof het hem niet lukte om de woorden weer
licht te maken. ‘Ernsst redn nor lejzim’ was de prachtige titel die hij eind jaren zestig
meegaf aan een verder niet echt geslaagde cyclus over de holocaust, een jiddisch
spreekwoord dat staat voor: ‘ernstig spreken alleen de spotters’.
Het was een poging om de woorden terug te brengen tot hun oorspronkelijke,
zuivere betekenis, maar ook de spotzucht stelt hoge eisen. Waskowsky zag zich
genoodzaakt om woorden uit te kiezen die een minimum aan betekenis hadden.
Zodoende verloor hij zichzelf in een betekenisvrij cynisme en daarmee verdween de
laatste mogelijkheid om serieus te zijn. Het gevolg was dat de regels aan een
maximum van lichtvoetigheid moesten gaan beantwoorden. Gewoon was niet genoeg,
banaal was beter. Het Chinese gebod van ‘de dingen bij hun juiste namen noemen’
leek verder weg dan ooit. Poëzie werd een kwestie van wegstrepen.
Sommige gedachten (want van gedichten valt nauwelijks meer te spreken) en ook
bepaalde foto's zullen in de tijd dat ze gemaakt werden misschien geestig of, erger
nog, apart zijn geweest, nu kan ik mij niet indenken dat ze bij een hedendaagse lezer
iets anders teweeg zullen brengen dan een onverschillig schouderophalen.

Lichaam en geest
Denkend aan een warme natte
kut kreeg ik per ongeluk
een haartje in m'n keel en
moest ik overgeven...
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De goede gedichten uit de beginperiode komen nog altijd niet gedateerd over, al zijn
de meeste ingrediënten inmiddels gemeengoed geworden: het ironiseren, het citeren,
de filosofie van de ontbijttafel. Het latere werk is echter niet meer dan een curiositeit,
een tijdsbeeld dat ons niets méér zegt dan dat de mode veranderd is. Het is het grote
nadeel van vooral de literaire popcultuur: allemaal leuk en amusant, maar weinig
beklijft.
De vierde en laatste bundel van Waskowsky, De Boeddha met het piepertje, bevatte
zestien pagina's waarvan de meeste gevuld waren met een tot in het oneindige
herhaalde letter, waarna er een uitroep volgde als: ach, zovele onbekenden..., of na
een duizendvoudig herhaalde ‘a’: klonk het in de nacht...
De meligheid van de literaire parodie kende geen grenzen: in een naburig dorp/
weent de plaatselijke psychiater/ om sla in de knop/ gebroken. Tevens leek elke vorm
van communicatie ongewenst: aldus sprak de verlosser,/ piep, piep, piep, piep.
*
Het werk van Riekus Waskowsky is, ondanks het fysieke spektakel, het werk van
een religieus mens op zoek naar absolute waarden, naar samenhang en continuïteit.
Door tijden en plaatsen zo concreet mogelijk te beschrijven deed Waskowsky in zijn
vroege werk een poging om datgene te benoemen wat boven het tijdelijke en het
plaatselijke uitstijgt. Hij probeerde zogezegd het aardse op te tillen, waar hij op het
laatst niets anders scheen te zoeken dan het bijzondere omlaag te halen door het
algemeen of zelfs banaal te maken.
In zijn verlangen naar kennis werd hij heen en weer geslingerd tussen enerzijds
de westerse meesters van het onderscheid en anderzijds de oosterse, mystieke neiging
om alles in één groot niets samen te zien vallen. Vervelend genoeg voor zijn poëzie
koos Waskowsky meer en meer voor het laatste; misschien had hij er beter aan gedaan
om nog eens naar zijn leermeester Wittgenstein te luisteren, en enkel te spreken
waarover men spreken kan.
Toch is de ontwikkeling niet geheel rechtlijnig en vertoont ook een aantal van de
verspreide gedichten uit de jaren vijftig een kijk op het leven, die niet echt te
omschrijven valt als een aangenaam relativerend realisme. En ook in de eerste bundel
lijkt de zin soms geheel en al vervlogen.

Gospelsong
Elke seconde verandert de wereld
men leeft maar en sterft maar
alsof het niets is en misschien is
het ook wel niets dan wat beweging
waardoor de wereld niet verandert.

De opperste wijsheid of verlossing die Waskowsky zocht, zag hij enkel in de dood,
het tikken van de ‘verre klok’ in het eerder geciteerde gedicht. Alleen hier zou het
onderscheid tussen het hogere en het lagere, waarvan hij het bestaan zo luidruchtig
ontkende en daarmee opzichtig beves-
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tigde, waarlijk wegvallen. Eén van Waskowsky's beroemdste gedichten is ‘Salt
Peanuts’, waarin hij een profetische omschrijving van zijn eigen einde lijkt te geven:
En summa, meine Herrschaften, toen ik vanmorgen/ wakker werd,/ Salt Peanuts!
Salt Peanuts!/ rook mijn bed naar een lief klein meisje,/ naar onze leugens, grote en
kleine,/ naar éen enkel ogenblik van begrijpen,/ éen ogenblik of eeuwigheid/ waarin
het heelal en mijn buurman achter het hardboard/ hun adem inhielden en misschien
wel stikten./ Salt Peanuts! Salt Peanuts!
En als het niet de fysieke dood was, dan wel de geestelijke:

Vincent van Gogh
Over dit: - aan strohalmen leven
en brood van anderen krijgen,
over dit: - anders zijn, onverbiddelijk
anders, tegen beter weten in,
over dit, komt vroeg of laat,
hoe dan ook, waanzin.

Waskowsky beantwoordde als geen ander in zijn tijd aan het romantische cliché van
de gedoemde bohémien-dichter: hij die lijdt onder zijn eigen talent en die het leven
moet opofferen voor de ongenadige eisen van de kunst. Door zijn vele voordrachten
werd Waskowsky tot een levende legende en het publiek kreeg wat het van een
dichter verwacht: een dronken, geile versie van Jean Pierre Rawie. En ook deze keer
leek de nieuwsgierigheid door niets méér te worden bevredigd dan door de niet
ingeloste belofte van een veelbelovend talent.
Onterecht, omdat het verlies van de geestelijke gezondheid niet, zoals bij andere
min of meer van levenslust berooide dichters, gelijk op liep met de winst van een
poëtisch oeuvre. Het verhaal van Waskowsky is helaas veel gewoner. Naarmate hij
de grip op zijn eigen persoon kwijtraakte werd niet alleen de produktie minder, maar
verloor hij ook de taalbeheersing, het vormgevoel en de zelfkritiek die nodig zijn
voor een geslaagd dichterschap. Het feit dat hij zich in zijn nadagen meer en meer
richtte op vertaalwerk doet hier niet aan af.
Al lezend in zijn Verzamelde Gedichten is het op een gegeven moment niet meer
de vraag hoe Waskowsky tot zulke banale poëzie is gekomen, maar veeleer andersom:
hoe is het mogelijk dat een dermate slecht dichter ooit in staat is geweest om wel
degelijk goede gedichten te maken. Niet: waarom is het misgegaan, maar hoe heeft
het ooit goed kunnen zijn? Het botst met ieder idee van ontwikkeling en vooruitgang
en de gedachte dringt zich op dat Waskowsky in feite een omgekeerde weg heeft
bewandeld - de rijpe dichter werd in de loop van tien jaar tot een melige puber.
Misschien is het succes van de eerste bundels hem te groot geweest en kon hij er
niet tegen om als volwaardig dichter aangesproken te worden, misschien heeft hij
zich laten afschrikken door zijn literaire voorbeelden. Misschien was het Boeddha,
of anders de dope, de drank (‘De ruimte van het volledige leven!’ dacht hij en stapte/
de Fles binnen.) of de seks. Misschien was hij meer een performer dan een poëet.
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In zijn cultus van dichter- en drinkerschap hoopte Waskowsky, zoals gezegd, lichaam
en geest en studie en leven te verenigen. Uiteindelijk koos hij voor wat hij onder het
echte leven verstond, en zette zich steeds meer af tegen de studieuze, intellectuele
literatuur, en daarmee ook tegen zijn eigen vroege werk. De verruiming van het
bewustzijn die hij in het begin van zijn dichtersloopbaan met behulp van eruditie en
literatuur had nagestreefd (en met succes), maakte plaats voor die van drank en dope.
Eerst het leven, dan de lyriek. Het was een wanhopige poging tot communicatie; iets
wat de poëzie hem op dat moment blijkbaar niet meer kon geven. Maar even zo goed
is het allemaal veel normaler geweest, en had hij gewoon geen zin meer, geen energie,
geen concentratie.
Riekus Waskowsky ging niet tenonder aan zijn poëzie, zijn poëzie ging tenonder
aan hem. Uit zijn werk blijkt niet dat hij een prijs betaalde voor wat hij al schrijvende
ontdekte. Het was niet, zoals Gerrit Komrij heeft gesteld, zijn drang naar precisie
die zijn geest als tol heeft opgeëist. De latere gedichten laten veeleer een verdwalen
zien, een vermoeid en onzeker opgeven, meer losgeslagen wanhoop dan tragische
waanzin. Voor zover er al sprake is van tragiek, betreft dit het tot medelijden
stemmende feit dat juist een zo naar samenhang en continuïteit zoekend dichter,
uiteen moest vallen.
In 1974 schreef de Achterhoekse dichter Habakuk II de Balker een poëtische
aanval op Waskowsky: Hij zag zichzelf niet zo zitten al/ viel weleens taal, als druppels/
regen; in de spiegel; maar geverfd/ zag hij zich niet zo zitten of liggen. De parafrase
betrof het titelgedicht van Waskowsky's eerste bundel en, afgezien van goed of slecht,
is dit één van de weinige gedichten waarin Waskowsky zich van een gevoelige,
autobiografische kant heeft laten zien.

Tant pis pour le clown
Hij is precies een man uit een mopje. Hij
moet bijv. vluchten, bekijkt dan de globe
en vraagt: ‘Heeft u geen andere bol?’
Adonai! Of ook wel klopt hij 's nachts op
mijn deur en wil weten wat soixante-neuf
in het frans is.
Ik ben alleen in de kamer - hij kijkt mij aan
in de spiegel. Ik zie hem niet zo zitten.

***
Peter Swanborn
Riekus Waskowsky, Verzamelde gedichten samengesteld door Rien Vroegindeweij
en Erik van Muiswinkel
1985 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
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Poëzie is en blijft neurotisch taalgebruik
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Nieuwsblad van het Noorden 23-3-1971
‘“Poëzie is overal,” zei mijn ouwe schoolmeester en hij had gelijk, al bedoelde hij
natuurlijk heel wat anders dan Riekus Waskowsky, mister Poetry himself, zoals hij
vrijdag in Assen werd genoemd, die ik eens hoorde zeggen: poëzie is neurotisch
taalgebruik.’ Aldus Hans kok in zijn vrijbrief van 16 maart jl.
‘Poëzie is neurotisch taalgebruik...’ Mijn kreet is door een kloek, alert, betrouwbaar
en vakkundig journalist uit mijn eigenste mond opgetekend en ontkennen helpt dus
niet. ‘Ipse, dixit’ zeiden de middeleeuwse filosofen al: ‘hij heeft het zelf gezegd.’
Maar dat sloeg dan op Aristoteles...
Edoch, een man een man: poëzie is en blijft m.i. neurotisch taalgebruik. Maar wat
betekent dit nu? Dat ik het niet eens zou zijn met Hans Koks ouwe schoolmeester,
die zei: ‘Poëzie is overal’? Integendeel, ik ben het volledig met een zo deskundig
schoolmeester eens - ik formuleer het meestal nog een haartje scherper, namelijk:
‘Alles is poëzie.’
Wat betekent het dan wel? Laat ik Hans Koks vrijbrief maar als een uitdaging
opvatten en eens duidelijk uitleggen wat ik nou bedoelde met mijn kreet ‘poëzie is
neurotisch taalgebruik’.
In de eerste plaats moet ik dan twee dingen streng scheiden: dichter en gedicht. Even
nog aangenomen dat ik gelijk heb: uit het neurotisch taalgebruik in het gedicht volgt
beslist niet dat de dichter dan ook neurotisch is. Misschien is hij het toevallig wel
maar het is van geen enkel belang.
Op grond van zijn poëzie kan een dichter m.i. met een gerust hart Salvador Dali
napraten: ‘Het enige verschil tussen mij en een gek is dat ik niet gek ben.’
Een gedicht is een stuk opzettelijk bijzonder taalgebruik - net zo bijzonder als
bijvoorbeeld de brabbeltaal van een moeder tegen haar baby (ta-ta, doe-doe, hoe-hoe!).
Uit het infantiele taalgebruik van de moeder mogen we echt niet concluderen dat de
moeder zelf ook infantiel is. Ze tataat namelijk opzettelijk, alleen tegen het kind,
maar ze kan ook anders...
Evenzo is een dichter alleen maar dichter voor zover hij zich met poëzie bemoeit,
maar daarnaast is hij ook nog eens een keertje, bijvoorbeeld, mislukt journalist,
schoolmeester, professor - enfin, er zijn zelfs dichtende psychiaters tegenwoordig!
Een gedicht is een stuk bijzonder taalgebruik - het lijkt mij dat iedereen het daarmee
wel eens zal zijn. Een gedicht is (meestal) vrij gemakkelijk te onderscheiden van een
kranteartikel, een prent voor fout parkeren of wat dies meer zij.
Belangrijk is de vraag: spreekt een dichter de waarheid? Neem nu eens Hugo
Claus: Met schaterend haar,/ Met meeuwenogen, met een bundel op de buik,/ Een
moeder of een goede verrader,/ Wie kent deze laaiende vrouw? Of Martinus Nijhoff:
En de wind en de lichten der schepen/ Zeggen dat al wat voorbijgaat/ Op een reis is
zonder thuisreis/ Naar een einde waar niemand ons bijstaat Gemeten naar het doorsnee taalgebruik van de normale maatschappij moeten we
hier concluderen dat dichters leugenaars zijn: schaterend haar bestaat helemaal niet!
En hoe lang men ook naar de wind luistert, zeggen doet-ie toch niets...
In gedichten wordt voortdurend op allerlei manieren gelogen, alleen daarom al
kan men het taalgebruik in gedichten neurotisch noemen. Men kan zeggen: dichters
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liegen hun eigen subjectieve waarheid - een eigen wereld. De vrouw die in Suske en
Wiske misschien ‘dulle griet’ heet wordt in de poëzie van Claus plotseling een
laaiende vrouw.
Terwijl ik dit allemaal neerschrijf heb ik het gevoel een Martinihal vol open deuren
in te trappen. En maar schoppen in het niets, jongens! Zoals Jan G. Elburg al eens
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schreef: ‘De dichter weet alles van niets.’
Als ik echter aan het jongste Weinrebconflict denk, verzoen ik mij weer een beetje
met m'n schoolmeester over literatuur... Het is dan ook werkelijk te gek: een literaire
jury vindt dat Weinreb voor z'n eerste boek de prozaprijs van de stad Amsterdam
moet hebben; B. & W. van Amsterdam zeggen (kort samengevat): ‘Weinreb liegt
waarschijnlijk.... géén prozaprijs!’ Alsof dit liegen van enig belang zou zijn! Als B.
& W. van Amsterdam zo blijven redeneren dan zouden ze zelfs de Don Quichotte
van Cervantes niet kunnen bekronen...
Behalve liegen doen dichters - gemeten naar het doorsnee taalgebruik in de normale
maatschappij - nog iets neurotisch: ze zeggen iets en bedoelen wat anders...
Neem een onverdacht poëem van psychiater-dichter Rutger Kopland, ‘Jonge Sla’:
Alles kan ik verdragen,/ Het verdorren van bonen,/ stervende bloemen, het hoekje/
aardappelen kan ik met droge ogen/ zien rooien, daar ben ik/ werkelijk hard in./
Maar jonge sla in september,/ net geplant, slap nog,/ in vochtige bedjes, nee.
Gaat dit gedicht eigenlijk over ‘jonge sla’? Het zou kunnen, maar ik geloof dat
poëet Rutger Kopland ambitieuzer is: z'n gedicht gaat over ‘vergankelijkheid’ en
‘absurditeit’... Het geheel wordt opgehangen aan een groententuin; Kopland kiest in
z'n gedicht, irrationeel, voor jonge sla, maar het is duidelijk dat ook de jonge sla
onder het neurotisch taalgebruik valt. Er staat namelijk wel niet wat er staat.
Een volgende neurotische onhebbelijkheid van poëzie is de abnormale lading die de
woorden meekrijgen. In een gedicht moet in elk woord altijd de halve wereld
meeklinken - nou ja, een normaal gesprek is op deze manier natuurlijk niet te voeren.
Verder gebruikt de dichter dan ook nog graag z'n woorden, zó dat ze meerdere
betekenissen krijgen. Een bekend voorbeeld vindt men in Shakespeare's sonnet
CXXXVIII dat eindigt: O, love's best habit is in/ seeming trust,/ And age in love
loves not to/ have years told./ Therefore I lie with her,/ and she with me,/ And in our
faults by lies/ we flatter flatter'd be.
Het ‘lie’ in de voorlaatste regel betekent hier zowel liegen als liggen. Er staat dus
tegelijkertijd: ‘Ik lieg met haar’ en ‘ik lig bij haar’. Allebei deze vertalingen zijn
correct.
Poëzie is neurotisch taalgebruik - ik geloof dat ik m'n stelling voldoende duidelijk
heb gemaakt. Rest misschien nog de vraag waarom ik er als dichter nou zo op gebrand
ben om deze stelling te bewijzen.
Hoe vreemd het ook moge klinken: het is een verdediging van de poëzie als poëzie.
Het is namelijk van geen enkel belang wat men vanuit de psychiatrie over literatuur
weet te vertellen. Om even naar literair proza over te stappen: wie verkondigt dat
Gerrit Krol's roman De ziekte van Middleton de structuur van een neurotisch syndroom
vertoont, bewijst alleen maar dat hij van psychiatrie noch literatuur jonge sla heeft
gegeten. Essentieel voor een neurotisch syndroom is namelijk de dwang (de patiënt
kan niet anders); essentieel voor Krols boek is dat de auteur er opzettelijk
(waarschijnlijk beïnvloed door theorieën van De Bono) een bepaalde structuur aan
heeft gegeven, ook al lijkt het voor de oppervlakkige lezer hetzelfde: het gaat hier
om twee wezenlijk verschillende dingen.
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De conclusie van dit alles: poëzie (literatuur) mag men wat mij betreft rustig zelfs
waanzin noemen, maar - zoals Ernst van Altena schrijft - ALS JE ER DOOR BENT
IS HET WATER HEERLIJK!
Riekus Waskowsky
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Zonder regen, zonder zon
God die, zoals de doden wisten
z'n klus nog steeds niet had volbracht
en na een millennium of wat
het ook niet meer zag zitten
daar een bandjir, dan weer te veel zand
een oceaan die zich niets meer aantrok
van z'n opgeheven hand
de almaar zwellende dossiers met de bewijzen
voor onze verrotte levenswandel
heeft na 200 jaar verbitterd regendansen
z'n pneuma
uiteindelijk de zon maar laten doven
werd er gezellig nog wat rondgesjouwd
met straalkacheltjes en tequila-gin.

Henk Houthoff
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Wat is een vriend?
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over Riekus Waskowsky en J.A. Deelder
Tijdens de periode van zijn dichterschap onderhield Riekus Waskowsky een zeer
ambivalente relatie met zijn jongere collega en stadgenoot Jules Deelder.
Bewondering, competitiedrang en afgunst streden bij hem om voorrang wanneer hij
naar of over Deelder schreef.
De twee hadden elkaar leren kennen in de tijd dat Deelder bevriend was met de
dichter Casper van den Berg. Volgens Deelder inspireerde het jeugdig enthousiasme
van hem en Van den Berg Waskowsky tot het schrijven van nieuw werk dat
uiteindelijk tot zijn debuut Tant pis pour le clown leidde. In een interview voor de
VPRO-radio in 1985 zei Deelder over Waskowsky's houding in die tijd: ‘Hij maakte
toen de indruk dat hij erg cynisch was, dat hij het eigenlijk al had opgegeven, met
de poëzie. Door ons jeugdig enthousiasme, van Casper en van mij, is bij hem het
vuur ook weer gaan branden.’
In 1969, drie jaar na het debuut van Waskowsky, verscheen de eerste bundel van
- toen nog dichter-zanger - Jules Deelder. Met Gloria Satoria werd de 24-jarige
debutant bedolven onder de loftuitingen van de twaalf jaar oudere Waskowsky. In
zijn recensie in Het Nieuwsblad van het Noorden sprak deze zelfs van de bundel van
het jaar. ‘Deelders bundel Gloria Satoria lijkt mij - na het werk van Hans Verhagen,
Johnny de Selfkicker, Armando e.d. - een belangrijke stap vooruit in de hedendaagse
poëzie. Het moderne levensgevoel van de jongere generatie wordt in deze bundel
met groot talent uitgesproken. “NEON-realisme” noemt de auteur dit levensgevoel...,’
aldus Waskowsky op 8 november 1969.
Nog geen jaar later is er van deze waardering niets meer over. Integendeel, Deelders
tweede bundel, Dag en nacht geopend, krijgt van Waskowsky in hetzelfde dagblad
een vernietigende kritiek. ‘Dag en nacht geopend van de Rotterdamse auteur Jules
Deelder verzuipt m.i. in de nogal domme pretenties. De auteur probeert poëzie te
brouwen uit zijn door “middelen” zeer beperkte situatie en ervaringen, hetgeen
uitloopt in allerlei pseudo-wijsheden en verder in wat puberaal-romantische
verheerlijking van alles wat met de spuit of de pijp te maken heeft. Het geheel lardeert
hij dan met een aantal slecht gelukte grapjes,’ schrijft Waskowsky op 23 oktober
1970. Om vervolgens na het citeren van het gedicht ‘Flash’ te besluiten met: ‘... voor mij hoeft het niet. Ik kom hoe langer hoe meer tot de ontdekking dat ik junkies
doodgewoon vervelend vind - alleen maar vervelend.’
Bovenstaande recensie heeft meer weg van een persoonlijke afrekening dan van
een inhoudelijke analyse van Deelders tweede bundel. Zeer waarschijnlijk speelde
op de achtergrond de slechte relatie tussen de twee dichters mee, of in ieder geval
Waskowsky's afgunstige houding. Deze veronderstelling steunt mede op een nagelaten
briefwisseling tussen de dichters. Tussen het najaar van 1969 en juli 1972 zond
Deelder drie identieke brieven aan Riekus Waskowsky waarin hij hem op plechtige
toon de vraag stelt wat een vriend is, om deze vervolgens zelf te beantwoorden.
Volgens de 24-jarige Deelder is een vriend ‘iemand, tegenover wien gij geheel en
al uzelf kunt zijn. Uw ziel kan naakt voor hem staan; hij vraagt niet wat u draagt. Gij
behoeft niet op uw hoede te zijn. Gij kunt zeggen, wat gij denkt; zolang het werkelijk
is. Hij begrijpt de
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Riekus,
Wat is een vriend? Hij is iemand, tegenover wien gij geheel en al uzelf kunt zijn.
Uw ziel kan naakt voor hem staan; hij vraagt niet wat u draagt. Gij behoeft niet op
uw hoede te zijn. Gij kunt zeggen, wat gij denkt; zolang het werkelijk is. Hij begrijpt
de tegenstrijdigheden in uw wezen. Uw ijdelheden en uw angst. Het doet er niets
toe. Bij hem zijt gij vrij. Hij is als vuur, dat loutert, al gij doet. Hij is als water, dat
reinigt, al gij zegt. Hij houdt van u. Met hem kunt gij weenen.
(Uit: “Waskowsky, Een Vriend Mijner Jeugdjaren” - blz. 13)
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tegenstrijdigheden in uw wezen. Uw ijdelheden en uw angst. Het doet er niets toe.
Bij hem zijt gij vrij. Hij is als vuur, dat loutert, al gij doet. Hij is als water, dat reinigt,
al gij zegt. Hij houdt van u. Met hem kunt gij weenen,’ aldus Deelder, die onderaan
de brief als bron vermeldde: ‘(Uit: Waskowsky, een vriend mijner jeugdjaren - blz.
13).’
Waskowsky kan maar moeilijk omgaan met de kwetsbare toon van Deelders brief,
zo blijkt uit zijn antwoord. ‘Neem eens contact op met het C.O.C. of zet een
advertentie in VN - wat mij betreft: ik hou toch meer van wijven’ schrijft hij op de
overgebleven witruimte van de ontvangen brief. Nadat Deelder hem voor de tweede
maal bovenstaand schrijven gestuurd heeft, reageert Waskowsky met een parodie
op het in Dag en nacht geopend opgenomen gedicht ‘(Op De Scene)’. In Waskowsky's
versie van ‘(Op de scene)’ zijn het wederom de druggebruikers die het moeten
ontgelden. Deelder laat zich hierdoor echter niet ontmoedigen en stuurt op 8 juli
1972 een derde kopie van zijn brief. Niet zonder resultaat: op de achterzijde van het
A4-tje maakt Waskowsky in dichtvorm duidelijk dat hij zich gewonnen geeft: Ik ben
het er mee eens: helaas zit/ ik nu in de val - ik raad je af/ mee te wenen: dichters
wenen slechts/ om bloemen in de knop gebroken./ &/ laat de jonge sla de
overmaasehaze-/ windhondekorenmolenpestpokke maar/ krijgen!/ &/ kop op! - ik
ben nu aan de melk. Aldus een zeldzaam openhartige Waskowsky die zijn briefje
met ‘Je Riekus’ ondertekende.
In het eerder genoemde VPRO-programma verklaarde Deelder Waskowsky's
rancuneuze gedrag vanuit een karaktertrek die hem wel vaker parten speelde. ‘Een
merkwaardige karaktertrek was dat hij de positieve dingen en gevoelens, en de mensen
die hij graag mocht op een gegeven moment vernietigde. Hij probeerde altijd de
draak te steken met anderen, maar dat deed hij niet goed, niet op een goede manier.
Het was ook niet te lezen, maar daar was hij altijd mee bezig,’ aldus Deelder, die in
hetzelfde interview nog een andere mogelijke reden aanvoert: ‘Weet je wat het met
Riekus was? Hij was altijd bezig met proza, een roman of zoiets, maar dat is er nooit
van gekomen, daar heeft hij ook mee gezeten.’
Hoe polemisch de relatie tussen beide dichters ook was, Deelder heeft eveneens
veel plezier met zijn oudere collega gehad. Het zal niemand verbazen dat dit met
name het geval was wanneer er hasjiesj in het spel was. Volgens Deelder ging dat
als volgt: ‘Hij wou er eerst niks van weten en toen ging die ook wel eens meeroken,
maar hij merkte er nooit wat van. Hij lag wel volkomen uit z'n voegen op de grond
en te giechelen en te doen “maar ik merk er niks van” - zo'n gozer, weet je wel. We
hebben vreselijk gelachen met hem. O Riekus merkt er weer niks van jongens. Dan
lag die daar op de Zwaerdecroonstraat op de grond, zo stoned als een aap en hij
merkte er niks van, weet je wel...’
Giel van Strien
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Ten slotte
Zoals u in dit nummer heeft kunnen lezen, is de gangbare opinie over Waskowsky's
poëzie dat er sprake is van een gestaag dalende lijn. De eerste bundel Tant pis pour
le clown (1966) was een verrassing, en werd geprezen om zijn oorspronkelijkheid.
Daarna verloor Waskowsky de greep op zijn werk. De latere gedichten geven nogal
eens blijk van een gefrustreerd schrijver, of verzanden in meligheid. Maar afgezien
van de literaire kwaliteit, geven zijn opeenvolgende bundels een goed beeld van de
veranderingen die in de Nederlandse cultuur gaande waren. Dit moet men Waskowsky
nageven: hij voelde de tijdgeest aan. Helaas is hij, wat betreft de weerspiegeling
daarvan in zijn werk, nogal ver doorgeschoten.
De Nederlandse cultuur was tijdens zijn schrijverschap sterk in beweging. De
verzuilde samenleving brokkelde af en allerlei nieuwe subculturen deden vanaf het
einde van de jaren vijftig hun intrede. De traditionele waarden - deugdzaamheid,
historisch bewustzijn - werden bedreigd door deze subculturen, want zij droegen een
heel ander gedachtengoed uit: uitzinnigheid, en het leven met de dag. Waskowsky
formuleerde dit zelf als volgt (in zijn artikel over de Beatles, zie elders in dit nummer):
‘Er is een nieuwe “wereldse cultuur” ontstaan waarin het oude carpe diem (pluk de
dag) tot lijfspreuk is verheven.’
De ontwikkeling van Waskowsky's poëzie laat deze overgang van de traditionele
waarden naar het carpe diem zien. In zijn debuut haalt hij zijn onderwerpen nog
veelvuldig uit de geschiedenis: Erasmus, Kant, Socrates, Copernicus. Aan de hand
van de klassieken wijst hij op de nietigheid van het heden. De mensen maken zich
om van alles en nog wat druk, lijkt Waskowsky te zeggen, maar het is stof in de
wind: De dichter leeft verder en na duizenden/ jaren blijkt alleen de smaak veranderd.
Alleen het eeuwige bestaat, citeert hij verderop de griekse filosoof Parmenides.
Natuurlijk is er in veel gedichten de ironische gelijkschakeling van verleden en heden,
maar de vergelijking lijkt in het voordeel van het eerste uit te vallen.
In de tweede bundel Slechts de namen der
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grote drinkers leven voort zijn de historische wetenschappers en filosofen grotendeels
verdwenen. In het gedicht ‘Een heer’, over de raadselachtigheid van het vrouwelijk
orgasme, luidt het: ... - maar vakfilosofie/ brengt hier toch/ zoals gewoonlijk geen
uitkomst. De filosofie maakt plaats voor seks en drugs; beter van het moment genieten,
dan over het leven te peinzen, want - om met de titel van een der gedichten te spreken
- dat de zon morgen opgaat is niet meer dan een hypothese. De onderwerpen in deze
bundel zijn er dan ook naar: LSD-trips, het valse gedachtengoed van God en kerk
omtrent het hiernamaals, en vooral het samenzijn van man en vrouw.
Wie het eerste z'n stenen kwijt is..., de derde bundel, rekent definitief af met het
hogere: Wat is nou een mensenleven als het om iets/HOGERS gaat'// Niets immers
- niets dan zonde. Naast de bovengenoemde onderwerpen doet hier de popmuziek
haar intrede. Een citaat van Paul Simon wordt gebruikt als motto, en de gedichten
‘Popsong 228’ en ‘Popsong 229’ geven de lezer enkele wijze levenslessen mee - dit
in de vorm van Engelstalige popteksten, van een ontroerende eenvoud die men als
ironisch zou kunnen beschouwen, ware het niet dat Waskowsky zich in het
bovengenoemde Beatles-artikel een oprecht bewonderaar toonde van de vroege
Beatles-lyriek, en iedere ingewikkelde gedachte zo langzamerhand af begon te doen
als niet ter zake doende.
Waskowsky beschouwde de opkomende popcultuur als de ultieme cultuur van het
carpe diem. En woorden hoeven zichzelf in het popidioom niet te rechtvaardigen.
Zelfbevestiging door woorden (kenmerkend voor de gevestigde, westerse cultuur,
de cultuur van de filosofen waar Waskowsky zich aanvankelijk door liet inspireren)
verandert in zelfverlies, de zinnelijkheid die zo kenmerkend is voor de popen andere
subculturen. De voortdurende herhaling van overbekende slogans als do count your
blessings/ do count your blessings in ‘Popsong 229’ is daarom niet een teken van
beperktheid, maar een bevrijding. Wat heb je eraan, is de gedachte, om je met woorden
te onderscheiden? Waskowsky geeft er steeds meer de voorkeur aan op te gaan in
zijn omgeving. Hier valt zijn fascinatie voor de popcultuur samen met de
boeddhistische invloeden in zijn werk. Ook het boeddhisme, immers, zoekt niet naar
onderscheid maar naar het opgaan in het geheel. Het is dan ook geen toeval dat veel
popartiesten uit die tijd, de Beatles incluis, flirtten met de oosterse filosofieën.
Waskowsky droeg zijn ideeën zonder omhaal uit in zijn werk; vreemd is het daarom
niet dat hij zich steeds meer van zijn eigen woorden ging ontdoen. De meeste
gedichten in zijn vierde en laatste bundel, De boeddha met het piepertje, bestaan uit
een eindeloos herhaalde letter, gevolgd door een flauwe verzuchting:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ........
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa klonk het in
de nacht. Radicaler had hij zijn standpunten niet kunnen verwoorden, maar het was
niet de manier om als dichter nog serieus genomen te worden. En dat werd hij ook
niet meer.
Dan drukte hij zich trefzekerder uit in het veelzeggende ‘Geen woorden’ uit de
derde bundel. Dit gedicht is geschreven naar aanleiding van de Europacupwinst van
Feyenoord in 1970. Heel Rotterdam stond op zijn kop. Waskowsky beschrijft zichzelf,
banjerend door de stad, in dezelfde vervoering als de massa om hem heen, dezelfde
nietszeggende maar heerlijke woorden zingend als iedereen:
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Zing ik schor maar tot tranen bewogen met alle Andere narren, stomme vaders en
malle moeren Op het Stadhuisplein ons volkslied, dwz.
HAND IN HAND KAMERADEN!

Op de erbij afgedrukte foto zien we de feestende massa op de Coolsingel,
toegesproken door de burgemeester. Waskowsky, zo vertelt ons de tekstballon, is
een van de duizenden stipjes; hij is één van hen geworden: ‘HIER STA IK, geloof
ik.’ Het onderscheid is weggevallen. Daarmee is echter, in zijn geval, de dichter
verloren gegaan.
Erik Brus
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Over de auteurs
Peter Bulthuis '41
werkt als free-lance copywriter/tekstschrijver in de reclame en public relations.
Hij was ook redacteur van de talkshow ‘Deelder van A tot Z’. Recente boeken van
zijn hand zijn 500 jaar tabakscultuur, de rijke geschiedenis van het roken (1992),
Onvoorzien Rotterdam, de geschiedenis van het Weena (1994), De Rotterdamse
variant! een geschiedenis van het schaken in Rotterdam (1994), Bloed, een bijzonder
medicijn, de geschiedenis van de Rode Kruis Bloedbank Rotterdam, en Het Heerenhuis
Rotterdam, de geschiedenis van Zochers (1997).
Henk Houthoff '41
is in de kruidenbuurt van Alexanderpolder weer tot rust gekomen nu hij zich uit
de redactie van Passionate heeft teruggetrokken. Oude ruzies zijn bijgelegd, en hij
is bereid gevonden een gedicht speciaal voor dit nummer te schrijven, geïnspireerd
op het werk van Waskowsky.
Thea Linschoten '42
kocht in 1965 het pand op de Zwaerdecroonstraat 48 A en B te Rotterdam, waar
kamers verhuurd werden aan vooral literaire kunstenaars, zoals Frans Vogel, Casper
van den Berg, en Riekus Waskowsky, die er verschillende malen onderdak vond.
Linschoten zat op de Academie voor beeldende kunsten, en startte in 1969 een
astrologiecursus. Waskowsky was erg geïnteresseerd in astrologie, en in 1973 trok
Linschoten zijn horoscoop. In 1989 opende zij kunstcentrum Koffie Verkeert. Verder
maakt ze nog steeds horoscopen, en foto's en films.
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Hennie Maliangkay '44
is beeldend kunstenaar; hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten
in Rotterdam, en aan de Vrije Academie in Den Haag. Incidenteel werkt hij voor de
televisie; zo was hij redacteur voor de VARA. Met Waskowsky deelde hij een passie
voor het schaken. Maliangkay werkte jarenlang als schaakverslaggever voor het Vrije
Volk en de VPRO-radio, en hij organiseerde ooit samen met Jan Timman een grote
schaaktentoonstelling. Enkele jaren geleden wist hij in een simultaanpartij
wereldkamioen Kasparov te verslaan.
Erik van Muiswinkel
studeerde in 1985 af in de Nederlandse taal- en letterkunde met een scriptie over
Waskowsky. In hetzelfde jaar stelde hij samen met Rien Vroegindeweij de Verzamelde
gedichten van Waskowsky samen. In 1990 verscheen van hem, samen met Thecla
Bakker, het boekje Man laat zich oor aanlijmen, een verzameling sterke verhalen
uit Nederlandse kranten tussen 1980 en 1990. Van Muiswinkel maakte verder naam
als cabaretier, en is inmiddels een bekende tv-persoonlijkheid.
Giel van Strien '65
is actief in de letteren in Rotterdam. Zo leverde hij een bijdrage aan de VoorUITblik
van het Algemeen Dagblad. Tevens heeft hij zitting in de redactiecommissie van de
literaire kaart van Rotterdam. En hij werkt mee aan een letteren-notitie die t.z.t. aan
de gemeente Rotterdam aangeboden zal worden. Onlangs trok hij naar Praag waar
hij in de literaire scene infiltreerde. Zo is zijn droom om ooit een Praag-special te
maken dichterbij gekomen.
Peter Swanborn '63
vertegenwoordigt de degelijkheid onder de Rotterdamse dichters. Hij houdt niet
van drank, niet van seks en niet van literatuur waar deze beide in voorkomen. Zijn
artikelen voor Passionate over Poetry International hebben ertoe geleid dat hij nu
tevens free-lance medewerker van de Volkskrant is. Op 21 september zal hij samen
met de pianiste Rita Knuistingh Neven optreden in het Bibliotheektheater.
Kees Versteeg '57
kwam via zijn idool Gerrit Komrij op het spoor van het werk van Waskowsky.
Momenteel is de aforist Versteeg bezig zijn repertoire uit te breiden; hij schrijft korte
verhalen waarin hij met thema's als de high-tech samenleving, androgynie en
quantummechanica de lezer wil voorbereiden op de komst van de 21-ste eeuw.
Rien Vroegindeweij '44
stelde mede de Verzamelde gedichten van Waskowsky samen. Hij publiceerde
verschillende dichtbundels, en de verhalenbundel De stier van Spangen. Zijn columns
over Rotterdam voor het Vrije Volk en Rotterdams Dagblad zijn gebundeld in
Rotterdam voor beginners, Rotterdam voor gevorderden, en De nieuwe Rotterdammer.
Verder werkte hij mee aan het nulnummer van het cultureel periodiek Transito.
redactie: Erik Brus
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[Hoe ouder...]
HOE OUDER JE WORDT, HOE MEER JE LEERT
AANVAARDEN
DAT JE NIET DOOD WILT
KEES VERSTEEG
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In den beginne
We naderen het einde van het eerste jaar dat dit tijdschrift in gedrukte vorm verschijnt.
‘We hebben beloofd dat er volgend jaar zes goede nummers in de schappen liggen.
Dát gaan we eerst waarmaken,’ zei eindredacteur Erik Brus in november vorig jaar.
Hij deed deze uitspraak tijdens één van de interviews die de redactie gaf naar
aanleiding van het toekennen van subsidie aan Passionate door de gemeente
Rotterdam.
Bij het verschijnen van het laatste nummer van 1997 kan worden geconcludeerd
dat de medewerkers van de stichting het door Brus uitgesproken voornemen hebben
waargemaakt. Dat wil echter niet zeggen dat we nu tevreden achterover kunnen
leunen. Voor 1998 is het namelijk niet voldoende meer om ‘alleen maar’ zes goede
nummers af te leveren.
Het grootste probleem waarmee Passionate het afgelopen jaar gekampt heeft is dat
zij zich in een relatief geïsoleerde positie bevindt. Wat de letteren betreft is de regio
Rotterdam tot op zekere hoogte een eiland: er zijn geen literaire uitgevers, geen
journalisten die voor een nationale bekendheid kunnen zorgen, en er wonen slechts
een handjevol goede auteurs. Deze afwezigheid van een literaire infrastructuur leidt
er toe dat er voor het maken van dit tijdschrift niet alleen redactionele taken moeten
worden vervuld, maar er tevens behoefte is aan bedrijfseconomen, persvoorlichters,
belastingdeskundigen, administratieve medewerkers, advertentieacquisiteurs en
organisatiedeskundigen.
Literaire tijdschriften als bijvoorbeeld Optima, De Gids, De tweede ronde en Tirade
hebben een gerenommeerde uitgever achter zich staan. Om eventuele subsidiëring
mogelijk te maken wordt het tijdschrift vaak in een zelfstandige stichting
ondergebracht. Deze constructie zorgt er enerzijds voor dat de uitgave van het
periodiek de betreffende uitgever niet teveel kost en anderzijds dat de redactie zich
grotendeels tot haar eigenlijke taken kan beperken. Daarnaast heeft het gelieerd zijn
aan een uitgever tot voordeel dat men over genoeg middelen beschikt om auteurs te
kunnen betalen en dat het tijdschrift via de uitgever over kwalitatief goede auteurs
beschikt.
Wat samenhangt met het eerste probleem is dat Stichting Passionate over beperkte
financiële middelen beschikt. Aangezien er bij de stichting geen sprake is van een
constructie
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zoals hierboven beschreven, gaat een groot gedeelte van het beschikbare budget op
aan uitgeverstaken als het drukken, de distributie en verzending van het tijdschrift.
Het directe gevolg hiervan is dat de redactie slechts over een klein auteursbudget
beschikt
Het lijkt me niet terecht om voor dit laatste de gemeenteraad van Rotterdam
verantwoordelijk te stellen. Deze besloot vorig jaar weliswaar de subsidieaanvraag
van Stichting Passionate slechts gedeeltelijk honoreren, maar uit deze steun sprak
toch zeker ook een groot vertrouwen in een club jongeren die tot op dat moment niet
meer dan een gekopieerde versie van hun blad hadden uitgebracht. Daarom is het
beter om in dit geval de hand in eigen boezem te steken.
De hier geschetste problematiek kan alleen worden opgelost als de stichting over
een uitgebreide en perfecte organisatie beschikt. Het is mijns inziens dan ook de
grootste winst van dit jaar dat er binnen Passionate een enorme ontwikkeling heeft
plaatsgevonden. Van een bescheiden clubje goedwillende vrijwilligers is de stichting
uitgegroeid tot een organisatie met 15 professioneel ingestelde medewerkers,
waaronder één betaalde kracht.
Deze verbetering heeft er reeds toe geleid dat zowel het aantal verkooppunten als
abonnees, auteurs en perspublicaties is toegenomen. Het laatste nummer, de special
over Riekus Waskowsky, vormde hierbij een voorlopig hoogtepunt. Misschien dat
u nog ergens in een boekhandel in Schiedam of Gorinchem een exemplaar kunt
aanschaffen, nabestellen bij de stichting heeft in ieder geval geen zin meer. Daarnaast
werd het nummer gerecenseerd in enkele nationale dag- en weekbladen. Maar voor
de redactie zorgt de inhoudelijke kwaliteit toch wel voor de meeste tevredenheid.
Een goede planning en een evenwichtige samenstelling van een nummer leiden
zonder meer tot betere resultaten. Het is nu aan haar om die lijn vast te houden.
Om de ambities van de stichting te kanaliseren verschijnt er enkele weken na dit
nummer een notitie waarin Passionate de plannen en targets voor 1998 bekend maakt.
Eerste prioriteit heeft hierbij het verwerven van een eigen werkruimte. Om de groei
van de stichting te continueren is het noodzakelijk dat zij 40 uur per week op één
adres bereikbaar is en over een plek beschikt waar de betaalde kracht zijn werk kan
doen en het stichtingsbestuur, de redactie en de vier commissies kunnen vergaderen.
Een ander doel is om bij een uitbreidende stichting een tweede betaalde kracht
aan te stellen. Naast de redactiesecretaris zou het goed zijn als zij in de loop van '98
over een administratief medewerker zou beschikken.
Verder zal er volgend jaar hard aan de ontwikkeling van de internetsite van het
tijdschrift worden gewerkt. Zonder nu internet als de grootste uitvinding sinds het
buskruit te willen zien, heeft Passionate met de voordracht van auteurs op haar site
een originele uitbreiding van het tijdschrift bereikt. Een prominentere en beter
verzorgde presentatie op het net is echter noodzakelijk.
Naast deze drie voorbeelden wil de stichting haar jaarlijkse podium ‘Geen Daden
Maar Woorden’ professionaliseren, het abonnementenaantal van Passionate
verdubbelen, het blad verkopen in België, en nog veel meer zaken die in de notitie
zijn vastgelegd. Deze notitie zal overigens in het voorjaar van '98 worden gevolgd
door een uitgebreid bedrijfsplan 1998-2000, waarin de stichting haar beleidsdoelen
op de lange termijn formuleert.
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Het zal de lezer wellicht bevreemden dat ik mij op deze plaats met organisatorische
zaken bezighoud, terwijl ik toch gewoon ben om quasi-literair tegen schenen van
collega-redacteuren, subsidiegevers en andere kunstpausen te schoppen. Deze
verandering komt echter niet alleen doordat ik naarmate ik ouder ook milder word,
maar zeker ook door de ervaringen van het afgelopen jaar en het inzicht dat alleen
een professioneel team van Passionate een succes kan maken.
Degene die zegt dat het gaat om de kwaliteit van dit tijdschrift heeft natuurlijk
gelijk. Maar die kwaliteit kan slechts verbeterd worden wanneer de randvoorwaarden
daarvoor geschapen zijn. Pas dan kan Passionate haar ambities waarmaken om tot
een literair tijdschrift van nationale betekenis uit te groeien. Want alle nieuwe
ontwikkelingen in deze stad ten spijt, een literair tijdschrift in Rotterdam uitgeven
blijft toch zoiets als een gewas verbouwen in de woestijn.
Giel van Strien
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Representatief
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Vrouw, tussen 18 en 30, representatief. Dat klopte allemaal, hoewel ze over dat
laatste niet zou durven oordelen. Toen Max haar verliet -voorgoed, dat wist ze zeker
- had ze nog gevraagd: ‘Vind je me niet mooi dan?’ En Max had geschreeuwd: ‘Mooi?
Je bent alleen maar representatief! Heel graag zou ik die representatieve kop van je
lekker uit elkaar peuteren!’
Er stond ook nog: onregelmatige werktijden.
Dat had ze meteen gevraagd: ‘Wat zijn dat precies, onregelmatige werktijden?’
De man had gezegd: ‘Moet ik je uitleggen wat onregelmatige werktijden zijn?’
Dat was een grapje geweest, begreep ze later.
De man had een dik hoofd en geen haar. Hij kon niet veel ouder dan haar zijn,
maar zag er wel zo uit. Hij had een weke, luie mond.
‘Nee,’ had ze gezegd. ‘Maar ik bedoel in verband met deze functie.’
Ze had deze toelichting wel interessant gevonden. Het woord functie had ze nog
nooit zo plechtig en afstandelijk uitgesproken.
‘Stelt niet veel voor,’ had de man gezegd. ‘Koopavonden. Donderdag of vrijdag.
En zo nu en dan een zondag.’
Ze had aan het huis gedacht waar de man woonde. Ze probeerde zich er een
voorstelling van te maken, maar kreeg alleen maar een vrouw voor ogen, een vrouw
met twee kinderen, bleke, lelijke kinderen. De vrouw noemde de man nooit bij zijn
naam, maar sprak hem met papa aan. Dat was het leven van de man. En natuurlijk
praten met sollicitanten. De frisdrankenbranche was boeiend.
‘Vind ik best,’ had ze gezegd.
‘Dat zal je wel moeten. Voor jou honderd anderen.’
‘Jaja.’
Vanochtend staat ze voor het eerst in de supermarkt. Ze moet tot twaalf uur blijven.
Vanmiddag heeft ze vrij. Het is een werkdag die haar bevalt. Het is bovendien de
supermarkt waar ze zelf klant is, tien minuten van haar huis. De meeste mensen die
hier werken, kennen haar. Ze keken alleen een beetje vreemd toen ze in haar
stewardessenpakje binnenkwam. Daar lijkt het uniform dat ze draagt immers op, op
een stewardessenpakje. Het is appelgroen. Op haar rechterborst zit een button waarop
haar naam staat en het merk van de frisdrank die ze mensen moet laten proeven.
Gelukkig hoeft ze geen hoofddeksel te dragen. Ze heeft een hekel aan hoeden en
petten en bovendien is het daarvoor veel te warm, hoewel dat in de supermarkt wel
meevalt. De verpakking van de frisdrank is ook appelgroen. Zelf had ze voor een
andere kleur gekozen, want het gaat hier om de combinatie abrikozen-frambozen.
Vanochtend heeft ze er een glas van genomen. Het is niet haar frisdrank, maar daar
zal ze uiteraard niets van laten merken.
‘Het is een frisse combinatie,’ zegt ze tegen een vrouw die argwanend naar het
tafeltje kijkt waarop de pakken frisdrank en plastic bekertjes staan opgesteld. ‘Lekker
fris.’
‘Het is nieuw,’ zegt de vrouw.
Ze weet niet of dit een vraag of een constatering is.
‘Vandaag voor het eerst in de winkel,’ zegt ze. ‘Helemaal nieuw ja.’
‘Er is zoveel nieuw,’ zegt de vrouw.
De vrouw draagt een lichtbruine zomerjurk. Onder haar armen en tussen haar
borsten zitten natte plekken. Het is een van de warmste dagen van het jaar.
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‘U mag een glaasje proberen,’ zegt ze en ze schenkt een plastic bekertje tot de helft
in. Dat heeft de man die haar heeft aangenomen met nadruk gezegd: ‘Geen volle
bekertjes. Het is geen café. Ze moeten de smaak te pakken krijgen, meer niet. Er zijn
er rustig bij die nog een bekertje willen. Daar moet je niet aan beginnen. Je zegt dan
dat ze een pak moeten kopen en wijst op de korting. Derde pak gratis bovendien. Ze
moeten niet moeilijk doen.’
De vrouw pakt het bekertje aan en kijkt naar de inhoud. De combinatie
abrikozen-frambozen heeft een lichtrode kleur. Niet helemaal helder, vindt ze zelf,
maar ze heeft niets te vinden.
‘Lekker fris,’ zegt ze weer. ‘Echt lekker fris. Zeker met dit weer.’
‘Ze zeggen zoveel,’ zegt de vrouw die nog steeds niet uit het bekertje gedronken
heeft.
Wat moet ik anders zeggen, denkt ze, wat valt er meer over een nieuwe frisdrank
te vertellen?
‘Ter introductie is het in de aanbieding,’ zegt ze. ‘En het derde pak krijgt u gratis.
Alleen vandaag.’
‘Wat moet ik met drie pakken frisdrank?’ vraagt de vrouw. Ze heeft een bittere
stem, een stem die hoort bij iemand met een leven waarin alles mislukt.
Zelf zou ze ook niet weten wat ze met drie pakken frisdrank moet. Ze heeft een
hekel aan de vrouw met haar mislukte leven. Waarom dondert ze niet op. Ze kwam
hier toch om boodschappen te doen? Dat ze ook nog op iemand stuitte achter een
tafeltje met een nieuwe frisdrank, is toch alleen maar toevallig. Daar valt niet over
te zeuren.
Nu neemt de vrouw een slokje. Ze zet het bekertje onmiddellijk neer. ‘Nee,’ zegt
ze.
‘Wat nee.’ Ze doet haar best vriendelijk te blijven.
‘Ik vind het nergens naar smaken,’ zegt de vrouw.
‘Abrikozen-frambozen.’
‘Ik proef geen abrikozen en ook geen frambozen.’
‘Dat is jammer.’
Zonder nog iets te zeggen loopt de vrouw door.
Dat is wel het woord: jammer.
Daar komt de bedrijfsleider. Ze kent hem wel, een man van weinig woorden. Hij
draagt een witte jas. Hij ziet eruit als een arts. Ook hij heeft een bordje waarop zijn
naam staat en daaronder dat hij gastheer is.
‘Gaat het een beetje?’ vraagt hij.
‘Het is mijn eerste dag,’ zegt ze. Ze beseft dat dit geen antwoord is op zijn vraag.
‘Het is te warm,’ zegt de bedrijfsleider. ‘ledereen zit bij het water. In de namiddag
wordt het pas druk.’
‘Dan ben ik weg,’ zegt ze.
‘Nou, succes,’ zegt de bedrijfsleider en loopt verder. Dat snapt ze wel: een
bedrijfsleider moet een bedrijf leiden en kan niet de hele ochtend bij haar en een
nieuwe frisdrank blijven staan.
Ze wil dat de ochtend om is. Ze sluit haar ogen en hoopt dat het twaalf uur is
wanneer ze die een paar seconden later weer opent, dat ze naar huis kan, naar haar
flat, naar de stilte van haar flat. Pas volgende week moet ze weer, een andere
supermarkt, waarschijnlijk een andere frisdrank. Om twaalf uur moet ze genoeg
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boodschappen doen om de komende dagen niet meer de deur uit te hoeven. De stilte
van haar flat. Denken aan Max die nooit meer aan haar zal komen, die nooit meer
thuiskomt met vrienden die aan haar komen en klam lachen als beesten.
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Haar lichaam is van flinterdun glas geworden.
Ze opent haar ogen, het is tien voor half elf, ze ziet een lange jongen die vriendelijk
naar haar kijkt. In zijn winkelwagen heeft hij twee pizza's liggen. Die moet ze straks
ook kopen, pizza's.
‘Dit is helemaal nieuw,’ zegt ze. Ze kijkt naar de pakken frisdrank.
‘Abrikozen-frambozen. Lekker fris. Zeker met dit weer.’
‘Dat wil ik wel proberen,’ zegt de jongen.
Ze schenkt een bekertje helemaal vol. ‘Ze zijn in de aanbieding. Het derde pak is
gratis.’
De jongen drinkt het bekertje in één keer leeg. ‘Kan ik ook één pak kopen?’ vraagt
hij.
‘Natuurlijk,’ zegt ze. ‘Maar ze zijn in de aanbieding.’
‘Eén pak is genoeg,’ zegt de jongen. ‘Moet ik bij jou betalen.’
‘Nee, bij de kassa.’
De jongen knikt en legt een pak in zijn wagentje. ‘Prettige dag,’ zegt hij.
‘Jij ook. Ga je naar het water?’
‘Weet ik nog niet.’
‘Met dit weer is het lekker bij het water.’
Ze weet ook niet waarom ze dat allemaal zegt. Ze moet er niet aan denken, aan
het water. Niets weerzinwekkender dan op een warme dag bij het water te zijn in
zo'n verschrikkelijke tentoonstelling van mensen, al die mensen in het felle zonlicht,
het water dat bruin is, het geschreeuw in het water, de geur van het water, de geuren
van de mensen bij het water.
De jongen lacht en loopt verder naar de toonbank waarboven een groot bord hangt
waarop in rode letters Uw vleesspecialist staat. Het is allemaal te krankzinnig voor
woorden, denkt ze.
Het is half een wanneer ze buiten staat met een volle winkelwagen. Ze gaat nu eerst
naar huis om de boodschappen binnen te zetten en brengt daarna de winkelwagen
terug. In nog geen twintig minuten heeft ze alles voor een kleine week gekocht.
Tien minuten heen, tien minuten terug en dan nog eens tien minuten, over een half
uur is ze alleen, hoeft ze niet meer aan de supermarkt te denken, niet meer aan de
frisdrank, niet meer aan deze parkeerplaats waar de hitte naar auto's ruikt, kan ze dit
belachelijke pakje uittrekken, kan ze haar lichaam koelte geven.
‘Is het carnaval?’ Het is een stem achter haar.
Ze draait zich om, maar kijkt recht in de zon. Ze ziet niet wie daar staat. De stem
komt haar bekend voor. Ze houdt haar gestrekte hand als een klep boven haar ogen.
‘Marcel,’ zegt ze. Een kennis van Max. Ze kan zich niet herinneren dat hij ooit
thuis is geweest, maar soms laat haar geheugen haar in de steek. Ze wil ook dat haar
geheugen haar in de steek laat. Ze hoeft zich niets en niemand te herinneren. Wat
moet ze met die herinneringen? Waarom zou ze zich de handen, de mond, het lichaam
van Marcel moeten herinneren? Nee, hij is nooit door Max meegenomen. Ze weet
het zeker.
Marcel is niet alleen. Naast hem staat een andere man die er precies hetzelfde als
Marcel uitziet. Hetzelfde lichtpaarse trainingspak, alletwee een kaalgeschoren hoofd.
Ze zijn mager. Ze doen haar aan een foto van vroeger denken, een foto uit een boek
over concentratiekampen.
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‘Wat zeg je?’ vraagt ze.
Marcel wijst naar haar kleren.
‘Ik vraag of het soms carnaval is,’ zegt Marcel. Hij zegt het niet vervelend.
Ze vertelt dat dit haar eerste werkdag is, dat ze ervoor moet zorgen
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dat mensen de smaak te pakken krijgen van een nieuwe frisdrank. Vandaar het
uniform.
‘Maar ik ga nu naar huis,’ zegt ze.
‘Hulp nodig?’ vraagt Marcel.
‘Hulp? Hoezo?’
‘Nou, je hebt voor een weeshuis in dat wagentje gepleurd.’
‘O, dat,’ zegt ze. ‘De boodschappen. Ik heb graag genoeg in huis.’
‘We helpen wel even,’ zegt Marcel. En tegen de andere man: ‘Scoor even twee
dozen.’
‘Het hoeft niet,’ zegt ze.
‘Ben je gek. Je hebt gewerkt. Ja toch?’
‘Het stelde niet veel voor. Gewoon mensen een bekertje geven. Meer niet eigenlijk.’
‘We helpen wel even,’ zegt Marcel.
Ze knikt. Het hoeft niet. Ze heeft geen zin met Marcel en zijn vriend te praten.
De andere man komt terug met twee dozen. Ze kijkt toe hoe ze de boodschappen
over de dozen verdelen. Dan gaan ze op weg naar de flat waar ze woont. Ze hoeft
niet veel te zeggen, de mannen praten met elkaar. Ze luistert niet naar hen. Ze denkt
aan het belachelijke tafereel dat ze vormen, twee kale mannen in trainingspak en een
vrouw die een appelgroen stewardessenpakje aan heeft.
‘Knap uitzicht,’ zegt Marcel als ze over de galerij van de zesde verdieping lopen.
‘Hier is het,’ zegt ze en ze opent de deur van haar woning.
‘Waar wil je de spullen hebben?’ vraagt Marcel.
‘Zet maar in de gang.’
‘Heb je geen keuken?’
‘Op het einde van de gang.’
Ze loopt achter de mannen aan. Ze wil liever niet dat ze in haar keuken komen.
‘Mooie flat,’ zegt Marcel.
De andere man knikt.
‘Het valt niet tegen,’ zegt ze.
Marcel knikt naar de andere man van wie ze nog steeds niet weet hoe hij heet. Ze
ziet hoe die naar zijn handen kijkt en dan voelt ze een van zijn handen in haar nek.
Hij duwt haar een stukje voorover. De binnenkant van de hand waarmee hij haar nek
vastheeft, lijkt wel warm leer. Hij drukt haar verder voorover. Hij staat naast haar.
Dan spat haar gezicht uit elkaar. Dat doet hij met zijn knie. Hij trekt haar hoofd
omhoog en dan slaat hij het weer met volle kracht op zijn knie. Ze ziet niets meer.
Ze heeft haar tong bijna in twee stukken gebeten. De smaak van haar bloed beneemt
haar de adem. Twee vingers drukken op haar ogen, twee duimen.
‘Snij de rotzooi maar los.’ Dat is de stem van Marcel.
Welke rotzooi, denkt ze, en ze is verbijsterd dat ze dat denkt.
Ze hoort een mes door haar jasje gaan. Het moet een scherp mes zijn, het geluid
is heel dun. Ze voelt het mes niet. Er is alleen maar dat dunne geluid.
Thomas Verbogt
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Vrouwen & Kees van Dongen
(1)
Haar ogen staren zich leeg in een uithoek,
de schaduw van een glimlach nog op haar mond.
Haar rug buigt onder de dagen die traag verstenen.
De top van de wijsvinger van haar rechterhand
voorkomt dat de wereld omvalt.
Intussen verwacht de zijden waaier op de tafel,
ooit nog eens spelenderwijs te worden uitgeklapt.

(Kees van Dongen: De vinger op de wang)

Passionate. Jaargang 4

15

(2)
Anita met het groene hart,
je ziet al hoe gretig je voeten hun ritme zoeken
in de donkere gangen achter de coulissen,
hoe in een lichte beweging je heupen zich losschudden,
hoe je voor de derde en laatste keer vanavond
in de opzwaai van de gordijnen het licht
van de schijnwerpers gaat oproepen
je dans niet te ontspringen terwijl je afwezig over je spiegel staart,
één en al oor gespitst op de muziek uit de zaal
die de minuten afmeet in je kleedkamer.

(Kees van Dongen: Anita met het groene hart)
Jan Seveke
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Hoer
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Life doesn't imitate art, it imitates bad television.
Woody Allen
‘Is er iets?’
‘Nee.’
‘Je ziet er anders uit alsof-’
‘Geloof me, er is niets.’
Een vrouw ligt in foetushouding op het asfalt. Een groepje mensen staat om haar
heen, en sommigen maken foto's.
Hij neemt een slok Dr. Pepper.
‘Ik denk dat ik alcoholist word.’
‘Koen, je moet je over haar heen zetten.’
‘Daar ben ik mee bezig oké? Wil je nu alsjeblieft oprotten?’
‘Ik ben al weg, ik ben al weg.’
De bus komt pas over tien, elf minuten. Hij veegt zijn haar uit zijn gezicht en steekt
een sigaret op. Brengt de gezondheid ernstige schade toe, k.b. 4.10.1994, Stb.720.
Hij bladert door een pocketboekje en hier en daar leest hij wat. Tussen de pagina's
23 en 24 vindt hij een opgevouwen foto van Resy. Eigenlijk is het geen foto, maar
een kopie van haar gezicht. Ze had haar hoofd onder een kopieerapparaat gelegd en
op het groene knopje gedrukt. Haar gezicht lijkt misvormd omdat ze het tegen de
glasplaat moest drukken. Het lijkt een beetje op een portret van Francis Bacon.
‘Ben je gek geworden?’ vroeg ze hem.
Shit. Starend uit het raam van de bus. Shit, shit, shit.
Gisteren heeft hij de hele dag op bed TV liggen kijken, zappend van zender naar
zender; dat hielp weinig. Maar vandaag pakt hij het anders aan... De bedoeling is in
beweging te blijven. Als je te lang stil staat in deze hitte, denkt hij, verbrand je levend.
Maar ook deze tactiek lijkt weinig effect te hebben. Zijn depressie haalt hem steeds
weer in.
‘Nee.’
Ze keek nogal beledigd toen hij dat zei. Hij wist wel waarom, maar deed alsof hij
geen idee had. Toen verhief ze haar stem, zodat iedereen op het terras haar kon horen,
en begon aan een lange, onsamenhangende speech, die ze afsloot door een glas water
in zijn gezicht te gooien en kwaad weg te lopen.
De bus stopt en de deuren gaan open. Hij stapt uit.
Hij kijkt naar de hoer en hoe ze een sigaret dooft in het geel van een spiegelei.
‘Alleen maar pijpen dus?’
‘Ja.’
‘Anders niets?’
Hij schudt zijn hoofd.
‘Ik doe ook anaal hoor. En voor wat extra wil ik zelfs in je mond pissen.’
‘Nee bedankt. Alleen pijpen.’
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‘Oké,’ zucht ze. ‘De klant is koning.’
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Ze staan in een kleine, vierkante kamer. Geen ramen. Wel een TV-toestel.
‘Doe je broek maar uit,’ zegt ze.
‘Ben je hoer van beroep? Of doe je het om wat bij te verdienen?’
‘Ik heb filosofie gestudeerd.’ Op het bed ligt een roze badhanddoek. ‘Ga daar maar
liggen.’
Voorzichtig gaat hij liggen. De TV staat aan. Een man met een kaal hoofd zegt:
‘Het is van belang om vooral kritisch te blijven. Zeker in een tijd dat...’
Ongeveer tien minuten later komt hij eindelijk klaar. Hij kijkt naar het vingerhoedje
sperma dat moeizaam uit zijn geslachtsdeel komt gespoten en denkt: als ik kon huilen
deed ik het nu.
‘Kleed je aan,’ zegt ze. Het zaad kleeft nog aan haar lippen.
Hij kijkt hoe ze opstaat en een glas water voor zichzelf in schenkt.
‘Het spijt me voor je,’ zegt ze.
‘Wat?’
‘Je vriendin.’
‘Is het zo duidelijk?’
Ze knikt. ‘Kleed je nou eens aan, man.’ En ze neemt nog een slok water. ‘Ik geloof
niet meer in liefde,’ zegt ze. Op TV schiet een ruimteschip voorbij. ‘Ik geloof alleen
in zaken. En in eenzaamheid. In eenzaamheid en zaken dus.’
Even later rekent hij met haar af.
‘Slaap je ook in dat bed?’
‘Ja,’ zegt ze.
TV: ‘Help! Help! Ze willen me vermoorden!’
‘Nou... Leuk met je kennis gemaakt te hebben.’
‘Kom nog eens terug.’
‘Oké.’
‘Resy?’
Hij staat op perron 2a en belt zijn ex-vriendin.
‘Resy?’
‘Jezus, Koen... Ik wil niets meer met je te maken hebben. Hoe vaak moet ik je dat
nog zeggen?’
‘Ik kan er niet meer tegen.’
‘Waartegen?’
‘ik wil dat je terug komt.’
‘Nee.’
‘Als je niet terug komt maak ik me van kant.’
‘Oké.’
‘“Oké”? Wat bedoel je met “oké”?’
‘Als je per se zelfmoord wilt plegen dan doe je dat maar.’
Hij steekt een sigaret op en kijkt om zich heen. Naast hem staat een man met kort,
zwart haar.
‘Ik sta op een stoel met een strop om mijn nek.’
‘Ik ga me geen zorgen meer over je maken, Koen. Ik ben je moeder niet.’
‘Ik houd van je, Resy.’

Passionate. Jaargang 4

‘Doe niet zo pathetisch zeg.’
Hij wrijft door zijn ogen.
‘Ik ga nu springen,’ zegt hij.
‘Oké.’
‘Ik spring.’
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‘Oké.’
‘Ik doe het echt hoor!’
‘Oké.’
‘Ik spring.’
‘Oké.’
‘Stomme trut!’
Hij gooit de hoorn op de haak. De trein komt het station binnen rijden.
‘Houdt ze niet meer van je?’
Hij kijkt naar de man. Hij kijkt naar de telefoon. Hij duwt de telefoonkaart terug
in de gleuf en toetst opnieuw haar nummer in.
‘Hallo? Resy? Luister: als je-’
Ze hangt op voordat hij zijn zin af kan maken. Hij kijkt om zich heen.
‘Het heeft geen zin.’
‘Dat begin ik ook te geloven.’
Jeroen Mettes
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Het blikveld van de dichter (9)
Schrijvend
behoudt de taal zijn vorm,
is de stoel klemvast,
spoelt het vers gesmolten glas
de vloeistof weg.
Later, veel later
als de vloer is geschrobd,
de tafel blank gewreven,
het blad volgelopen,
liggen woorden voor het oprapen
liggen woorden nu voor het oprapen.
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Het blikveld van de dichter (10)
Schrijvend onder het raam
flitsen gedachten, maken aarde,
staat de scharensliep
naast zijn kathedraal van scharen.
Knippen is geloven
dat geschikte materialen
contactarm zijn, ijl en koud,
hoog verheven boven hout.
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Het blikveld van de dichter (11)
Het is vroeg in de ochtend
en nog licht.
Een zuiver begin.
Op de bodem verzamelen zich
de eerste dingen. Versteend.
Een huis verlaat het zicht.
Een afvoerpijp plast water
in helder zand.
De weg slibt dicht, raakt begaanbaar.
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Het blikveld van de dichter (12)
Het uitzicht is uitbehandeld.
Bederf is geen kleur.
De deur staat open voor de erven
van schaduw en zwak polslicht.
Spaarzamer tikken de wijzers
op de bodem van het glas.
Een laken trekt het wit recht
dat stapsgewijs het lichaam aflegt.
Theo Verhaar
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P.O.S.T.
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Geachte redactie,
Lezend in het boeiende Waskowsky-nummer viel mij de uitspraak in, die Achterberg
ooit gedaan moet hebben over de dichter en ‘practical joker’ A. Marja: ‘Je moet wel
veel van hem houden om van hem te kunnen houden...’
Ik ontmoette Riekus Waskowsky eind jaren '60, ik denk vrij kort na mijn bespreking
van Tant pis pour le clown in de Leeuwarder Courant. Het was ten huize van de
schilder Matthijs Röling, met wie hij goed bevriend en op wiens beeldschone
toenmalige vrouw Karin hij denk ik meer dan gemiddeld gesteld was. Naast onze
interesse voor kunst en literatuur, inclusief de bijbehorende roddels, bleken we ook
de liefde voor een stevig potje schaak te delen. We speelden ongeveer even sterk (of
zwak, het is maar hoe je het bekijkt), beiden meer vertrouwend op de onverwachte
romantische inval dan op grondige kennis van de theorie. Ik woonde toen in Friesland
en sinds die tijd wipte ik, als ik in Groningen moest zijn, af en toe bij hem aan.
Hoewel we beiden wel lieten merken dat we mekaar mochten, denk ik terugkijkend
niet dat onze verhouding de naam van vriendschap verdiende. Zeker niet als je
daarvoor de criteria van Jules Deelder (zie Passionate nr. 5) aanlegt.
Ik was dan ook nogal verbaasd toen zich het volgende voordeed. Het exacte jaar
waarin het gebeurde kan ik helaas niet meer traceren, maar het zal '74 of '75 geweest
zijn. Het was in elk geval een bloedhete zomer en ik kampeerde met mijn vrouw en
m'n beide dochtertjes in Havelte. Op een ochtend was er een telefonische oproep: of
ik direct op dat en dat nummer contact wilde opnemen met de heer R. Waskowksy,
het was heel dringend. Het bleek het nummer te zijn van het psychiatrisch ziekenhuis
Licht en Kracht in Assen, de telefoniste verbond mij door met Riekus. Hij hing een
verward verhaal op waaruit ik na enige tijd kon opmaken dat Jellie (‘dat loeder’) en
haar familie hem, na de zoveelste ruzie over een koelkast of een wasmachine of weet
ik veel, in het gekkenhuis hadden laten opnemen; dat hij het daar beslist geen dag
langer kon uithouden, dat God en iedereen hem in de steek gelaten had, en dat hij in
deze uiterste nood alleen mij nog had om een beroep op te doen; hij wist zeker dat
ik in staat zou zijn de lui die daar de macht uitoefenden aan het verstand te brengen
dat dit een enorme vergissing was, dat niet hij maar zijn schoonfamilie stante pede
opgenomen moest worden. Hij bezwoer me nog diezelfde dag te komen.
In een zinderende hitte reed ik even later richting Assen. Ik had er een zwaar hoofd
in. In de eerste plaats koesterde ik geen enkele illusie op korte termijn iets wezenlijks
aan zijn situatie te kunnen veranderen. Daarnaast zag ik enorm op tegen de lange
gangen die dat soort inrichtingen voor iemand als o.g. (die vanwege polio met krukken
loopt) ook fysiek tot een uitputtende bezoeking maken, zeker onder tropische
temperaturen. Maar ja, als er zo'n intens beroep op je gedaan wordt... Toen ik eindelijk
hevig transpirerend de deur van zijn kamer opendeed, was het dus wel even slikken
-- daar zat Riekus volledig aangekleed op zijn bed, hand in hand te tortelduiven met
Jellie: Goh, wat leuk dat je gekomen bent, neem een stoel, ga zitten. Nee joh, niks
aan de hand, allemaal zwaar overdreven. Gewoon paar daagjes een kuur afmaken
en dan weer gezellig naar huis, hè Jellie? Misschien kunnen we hier een schaakspel
versieren...
Met vriendelijk groet,
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Een laatste wandeling
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Daans vader leunde achterover. Zijn hoofd zakte roerloos weg in het kussen van de
tuinstoel, maar Ronald wist zeker dat hij niet sliep. Het kon niet anders of hij hield
vanachter zijn zwarte zonnebril iedere beweging van Ronald in de gaten. Ronald,
die aan de overkant van het zwembad zat met zijn voeten in het water, wendde zijn
blik af. Al twee dagen lang, sinds hij hier met Daan gearriveerd was, voelde hij zich
bekeken. Voortdurend bevond hij zich oog in oog met die kalende, veel te gebruinde
kop van Daans vader, die fronsende wenkbrauwen, en die forse gestalte die hem leek
uit te dagen, en waarbij hij zich tengerder voelde dan ooit.
Ronald stond op, en hij voelde de priemende blik branden op zijn ontblote lichaam.
Hij rekte zich uit, in een poging een ontspannen indruk te maken. Maar in
werkelijkheid geneerde hij zich voor zichzelf, zoals hij altijd deed in een zwembad
of op het strand. Hoe vaak Daan hem ook zei dat hij reden had voor het tegendeel,
het hielp niet. Het was zijn overtuiging dat mensen elkaar voortdurend keurden,
bewust of niet. In het water voelde hij zich veiliger - hij bukte en maakte een langzame
duik.
Het water verfriste hem. Toen hij de bodem bereikte, zette hij zich met zijn voeten
af. De lucht in zijn longen deed zijn lichaam groter en sterker worden, zo leek het.
Hij opende zijn ogen en zag boven hem de zwabberende haren van Daan, die op zijn
rug dreef, met gespreide armen. Ronald zwom tot vlak onder hem en pakte Daans
hand vast. Daan liet zich onmiddellijk tot onder de waterspiegel zakken. Hun gezichten
kwamen op dezelfde hoogte en ze grijnsden.
Toen ze, naar adem happend, weer boven kwamen hoorde Ronald Thea's hoge,
snijdende stem. Thea was de nieuwe vriendin van Daans vader. Ze kwam aanlopen
over het tuinpad, met de stralende uitdrukking die geen moment van haar gezicht
week. Ze had vandaag het haar in golvende, verwarde lokken opgestoken ongetwijfeld, meende Ronald, met dezelfde nerveuze haast waarmee ze zo ongeveer
alles deed. Daans vader richtte zich op en keek om naar haar. Thea lachte naar Ronald
en Daan in het bad. ‘Jullie willen vast helpen,’ zei ze, terwijl Daans vader opstond.
Thea pakte hem bij de hand.
Het was tijd voor de laatste avondmaaltijd van hun verblijf in het vakantiehuis.
Ze klommen de kant op en vingen de handdoeken die Thea hen toewierp. Ronald
beefde en het was alsof zijn lichaam weer ineenkromp. Hij stapte in zijn slippers en
zag dat Daan, die zich naar hem omdraaide, zijn blik probeerde te vangen. Maar hij
bleef strak voor zich uitkijken, naar het gearmde stel dat voor hem uitliep, en de
halfgedekte tafel op het terras verderop. Hij had geen trek in de goede raad die hij
op Daans lippen vermoedde.
Het was Thea geweest die hen twee dagen geleden in de deuropening verwelkomde.
Daan had Ronald tijdens hun autorit verteld over de laatste verovering van zijn vader.
Sinds de scheiding van een jaar eerder was Gert een andere man geworden. Zijn
huwelijk had hem zo bekneld dat hij daarna alle remmen leek los te gooien. Terwijl
Daans moeder zich terugtrok in de flat die ze gehuurd had, beleefde zijn vader allerlei
avonturen. Hij stortte zich in het nachtleven van zijn stad, had verschillende
vriendinnen, en vloog met hen in korte vakanties de wereld rond. En nu, volgens
Daan, had zich een serieuze liefde aangediend. Gert kende Thea inmiddels zes
maanden, en onlangs was Daan aan haar voorgesteld. Hij had hen opgezocht in
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en Thea al de gehele zomer door-
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brachten. Wat Daan vooral getroffen had, was de beschermende houding van zijn
vader. Alsof hij zei: dit is mijn nieuwe leven, waag het niet daar aan te komen. Gert
voelde, vermoedde Daan, het verwijt dat Daan zijn vader maakte. Zijn vader, die
zonder schaamte plezier had en geen enkele wroeging toonde over de mislukkingen
van zijn vorige bestaan.
‘Wat heb je tegen hem gezegd?’ vroeg Ronald.
‘Ik heb hem gelukgewenst, wat anders?’ zei Daan, terwijl hij zijn armen strekte
tussen hem en het stuur.
‘Je hebt niet gezegd wat je echt vond?’
‘Ik heb alleen gevraagd of ma ervan af wist. Dat zegt genoeg denk ik.’
Ronald zuchtte. Hij kon er niet tegen als Daan zo sprak. Altijd leek hij de goede
vrede te willen bewaren, alsof hij bang was dat iedere uitgesproken ergernis tot een
enorme ruzie zou leiden. Als hij zo bezorgd was over zijn moeder, waarom zei hij
dat dan niet? ‘En, wist ze ervan?’ vroeg Ronald.
‘Niet echt, geloof ik.’
Ronald wist dat het zinloos was door te vragen. Een tijdlang spraken ze niet. Daan
hield zijn ogen gericht op de weg, en Ronald verwisselde voortdurend de bandjes in
de taperecorder. Toen hij Soul II Soul luid afspeelde glimlachten ze; dat was de
muziek waarop ze voor het eerst samen gedanst hadden. ‘Back to life, back to reality,’
klonk de stem van Caron Wheeler. De stemming klaarde op.
‘Wat vond je van Thea?’ vroeg Ronald nadat hij de volumeknop had teruggedraaid.
‘Ze was heel hartelijk. Ik denk dat ze een goede indruk wilde maken. Ik hoop dat
ze bij Gert past. Maar Gert gedraagt zich zo ... alsof hij zich van niemand iets aantrekt,
ook niet van haar. Zo heb ik hem nooit gekend.’ Hij keek Ronald kort aan. ‘En nu
hij jou gaat ontmoeten - ik vraag me af hoe het zal zijn met zijn vieren.’
Ronald wist dat Daan nooit eerder een vriend mee naar huis had genomen. De
verwijdering tussen Daan en zijn ouders gedurende de afgelopen jaren, en het feit
dat hij hun huwelijk al tijden ten einde zag lopen, hadden hem daar terughoudend in
gemaakt. Maar nu hij Ronald een jaar kende, en ook zijn vader een nieuwe liefde
had, besloot Daan dat het tijd was voor een kennismaking. Ze hadden er zelfs hun
eerste vakantie samen voor uitgesteld. Ronald had, met tegenzin, met het idee
ingestemd. Hij voelde hoe belangrijk het was voor Daan. Alsof er een nieuwe, hechte
familie gecreëerd moest worden. En ook Ronald moest daar een plaats in krijgen.
Hun bestemming was een kleine, witte bungalow omgeven door een uitgestrekte tuin
en lage bomen die het zicht op de andere huizen wegnamen. Toen ze de parkeerplaats
opdraaiden, zag Ronald midden in het huizencomplex de blauwe schittering van een
zwembad, omgeven door ligstoelen maar verlaten. Ze stapten uit en Ronald hoorde
al het krakende geluid van een opengaande deur; er was op ze gewacht. Thea stond
in deuropening - een lange, magere gestalte in een korte broek en een felgeel shirt,
die hen uitbundig toezwaaide. Ze liepen het zandpad op en Thea zoende Daan
onwennig op de wang. Toen stak ze haar hand uit naar Ronald, terwijl haar
vastberaden lach groeven trok in haar wangen. ‘Jij bent Ronald.’ Haar ogen
knipperden snel. Hij knikte, glimlachend, maar ze had zich al omgedraaid en Daan
bij de arm gepakt.
Een uur later gingen ze aan tafel. Ronald zat tegenover Daans vader, een
zwaarlijvige, gespierde man die hem vanonder zijn zwarte wenk-
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brauwen recht aankeek. Vanaf het moment dat ze aan elkaar voorgesteld waren Ronald schrok, toen hij en Daan hun koffer uitpakten en Gert plots de slaapkamerdeur
openduwde - voelde Ronald zich ongemakkelijk. Tijdens de maaltijd hield hij Gert
zo onopvallend mogelijk in de gaten. Gert zei niet veel, hoe voelbaar zijn
aanwezigheid ook was. Het was vooral Thea die sprak, over haar werk als visagiste.
Ze richtte zich daarbij voortdurend op Daan, die naar Ronalds mening erg zijn best
deed interesse te tonen, en haar telkens nieuwe vragen stelde.
Ronald had steeds meer moeite om het gesprek te volgen. Hij ving woorden op epileren, peeling, vitaminegebrek..., en hij vroeg zich af wat hij eigenlijk van het
beroep ‘visagiste’ vond. Gert deed niet meer dan af en toe instemmend knikken, met
een glimlach die moeilijk te duiden was. Zijn volle, brede handen legde hij af en toe
naast zijn bord op tafel, en dan spreidde hij zijn vingers. Ronalds ogen bleven er
onwillekeurig op rusten. Het deed hem denken aan het moment, een jaar geleden,
waarop zijn favoriete voetballer Bogarde op het EK in Engeland met één hand van
bovenaf de bal oppakte - voor Ronald een onvergetelijk beeld. Die kolossale, donkere
handen, dat resolute gebaar waarmee Bogarde de vrije trap voor zich opeiste temidden
van zijn aarzelende teamgenoten. Waarom had hem dat toch zo aangegrepen?
Ronald schrok op toen Gert met luide stem zei: ‘Thea geeft de mensen gewoon
weer wat zelfvertrouwen.’
Thea lachte, en daarop Daan ook. ‘Zo simpel is het eigenlijk,’ voegde ze eraan
toe.
‘Maar de meeste mensen overdrijven toch, hun uiterlijk is toch goed?’ zei Daan.
‘Dat is haar zorg niet,’ zei Gert kortaf. De glimlach op zijn lippen was verdwenen.
Hij draaide zich naar zijn zoon toe en zei: ‘Waar jij je mee bezig houdt, is dat zoveel
belangrijker?’
Daan slikte, en Ronald wist waarom: er was een gevoelig onderwerp aangesneden.
Daan was, in de twee jaren sinds zijn studie sociale geografie, aan het zwerven
geslagen zoals hij dat noemde - hij wist zijn plek niet te vinden. Momenteel
vervaardigde hij in zijn eentje een tijdschrift voor de alumni van zijn studierichting.
Terwijl zijn blik van Ronald en Thea terug naar Daan dwaalde, vervolgde Gert:
‘Denk je dat ze bij jou op de academie weten waar het om draait?’
Er viel een stilte. Ronald en Daan keken elkaar aan, uitdrukkingsloos. Daan bleef
zwijgen en leek op een reddende opmerking van Ronald te wachten. Waarom verweer
je je niet, wilde Ronald hem toebijten, kijk naar je vader die op zijn kapitaal teert en
zijn vrouw verlaat. Maar zo'n uitbarsting zou hen alleen maar verder van elkaar
verwijderen, wist hij uit ervaring. Het leek wel alsof de verbondenheid die ze hadden
oploste zodra er anderen bij waren. Iedere sluimerende onenigheid werd plotseling
uitvergroot en overvleugelde wat goed was tussen hen.
Gert zuchtte en schoof zijn stoel naar achteren. Uit zijn houding bleek dat hij het
onderwerp als afgesloten beschouwde. Thea doorbrak de stilte: ‘Ieder doet op zijn
manier zijn best.’ Ze keek uitdrukkelijk Ronald aan, alsof ze samen met hem de
stemming aan tafel wilde verbeteren.
Hij wist niets beters dan: ‘Zo is het.’ Zelf had hij, als freelance schrijver van van
alles en nog wat, een vergelijkbaar bestaan met dat van Daan, en hij was blij dat het
al ter sprake was geweest. Ze gingen verder met de maaltijd, en spraken over de
aanstaande vakantie van Ronald en Daan naar Rome. Daan vertelde dat hij als jongen
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Hij sprak er zijn vader over aan, die een jaar geleden in Rome was geweest. Maar
Gert wist hun niets anders aan te bevelen dan zijn favoriete restaurant in de oude
binnenstad; het was alsof hij het onderwerp mijdde. Met wie was hij daar geweest,
vroeg Ronald zich af, een vorige maîtresse?
‘Wij blijven deze zomer in ieder geval hier,’ zei Gert plotseling, en keek opzij
naar Thea. ‘We hebben het hier goed.’
Ronald zag hoe Thea haar Gert lachte. En hij bespeurde bij zichzelf, al was het
maar een moment lang, een gevoel van afgunst.
Na de maaltijd trokken Ronald en Daan zich terug in hun kamer; later op de avond
zouden ze met hun vieren een laatste wandeling maken. Ronald deed zijn shirt uit
en ging achterover op het bed liggen. Met de afstandsbediening zette hij de TV aan;
de MTV-jockey kondigde met een mengeling van spot en enthousiasme de nieuwe
clip van The Verve aan. ‘Go out and buy this record now, so they'll get on Top of
the Pops,’ zei hij met uitgespreide armen en lonkend naar de camera. Ronald moest
altijd lachen om de HOT-presentator. Hij tuurde naar het scherm, terwijl hij zijn arm
uitstrekte naar Daan, die op de rand van het bed zat.
‘Met wie was je vader eigenlijk in Rome?’ vroeg Ronald.
‘Ik weet het niet. We spraken elkaar nauwelijks in die periode.’
‘Maar nu zien jullie elkaar wel. Hebben jullie niet gesproken over wat er allemaal
gebeurd is?’
Daan haalde zijn schouders op. Na een stilte zei hij: ‘ik hoop maar dat het nu beter
wordt. Hoe vond je het vanavond?’
‘Ach...’ zei Ronald, en ze schoten in de lach.
Zijn ergernis over Daans gedrag aan tafel leek er niet meer toe te doen. Zoals Daan
nu tegen hem aan zat - het deed hem denken aan hun eerste maanden samen, toen
ze onafscheidelijk waren. Daan was, toen ze elkaar ontmoetten, degene die hij altijd
al gehoopt had tegen te komen. Niets was er tussen hen van het moeizaam zwoegen
dat zijn omgang met mensen altijd kenmerkte. De onzekerheid, het aftasten, het
voortdurend interpreteren van signalen... het was allemaal niet nodig. Ze wilden
gewoon op ieder vrij moment bij elkaar zijn, en binnen enkele weken woonden ze
dan ook al praktisch samen.
En dat deden ze nog steeds, hoewel Daan zijn eigen huis had aangehouden. Die
laatste stap om werkelijk voor elkaar te kiezen hadden ze, zonder erover te spreken,
gemeden. Er was iets veranderd, al wist Ronald niet precies waarom. Ze beminden
elkaar minder vurig dan voorheen. De stiltes tussen hen - praters waren ze geen van
beiden - werden ongemakkelijker. Ze kregen ruzies over hun bezigheden buiten
elkaar om. En Ronald was haast ongemerkt Daans gedrag gaan taxeren: juist datgene
wat zo onnodig had geleken.
Toch brachten ze nog iedere nacht samen door. Ze losten hun problemen niet op
door afstand van elkaar te nemen, zo leek het. Al spraken ze meningsverschillen
vaak niet uit, hun samenzijn was voldoende om het vertrouwen in elkaar te herstellen.
Wat kon er belangrijker zijn dan de aanraking van de ander?
Ronald streelde met zijn hand door Daans haar, zonder zijn blik van het TV-scherm
af te wenden. Verve-zanger Richard Ashcroft was al minutenlang onafgebroken in
beeld, zich een weg banend door een druk voetgangersgebied in een Londense
achterbuurt. Zijn sluike haren vielen over de ingevallen oogkassen, zijn neus leek
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geen centimeter voor zijn tegenliggers. Voortdurend botste hij dan ook tegen mensen
op, zo hard dat sommigen wankelden en een meisje zelfs ten val kwam. Omstanders
riepen hem verontwaardigd na, maar Ashcroft liep onverstoorbaar door. ‘No change,
I can't change, I am here in my mold,’ zong hij telkens, totdat zijn vrienden, de
overige Verveleden, zich bij hem voegden en ze samen de steeds verlatener straat
uitliepen. Ronald had de clip al vele malen aandachtig bekeken, en de aanblik van
dat geschonden gezicht raakte hem steeds weer. Hier was een man, realiseerde hij
zich, die zich in de wereld begaf en geen schaamte kende.
Precies toen het nummer afgelopen was richtte Daan zich op. ‘Ik vind wel dat je
stil was, vanavond,’ zei hij.
‘Ik voelde me niet op mijn gemak,’ zei Ronald, terwijl hij zich afvroeg of hij iets
over Daans vader zou zeggen. Het was waarschijnlijk beter van niet.
‘Ik ook niet, maar ik praat tenminste mee. Ik wil zo graag dat het een succes wordt.’
Ronald zweeg; Daan keek hem aan, met een vragende blik. Toen stond Daan op.
‘Ik ga douchen,’ zei hij kortaf, en trok een handdoek uit de halfgesloten koffer. Hij
verliet de kamer.
Zodra Ronald de deur hoorde dichtslaan, liet hij zijn hoofd wegzakken in het
kussen. Hij luisterde naar Daans voetstappen op de gang, het kraken van het trappetje
naar de tussenverdieping, het geluid van het stromende water in de waterleiding. Hij
maakte zich geen zorgen - Daan bleef nooit lang kwaad, bang als hij was voor ieder
conflict. Wat betekende Daan voor hem, vroeg hij zich af. Hij was nog altijd graag
met hem samen, maar daarvoor hoefden ze niet op familiebezoek te gaan. De
vervreemding tussen hen die hij enkele malen gevoeld had, de afgelopen dagen, had
hem nauwelijks verrast. Het was niets nieuws. Juist in situaties als deze leek Daan
ineens een ander iemand - of lag het aan hemzelf, aan het beeld dat hij had van Daan?
Hij hield alleen van Daan, leek het wel, als ze samen waren en de buitenwereld op
een afstand. Maar dat viel niet langer vol te houden. Ronald sloot zijn ogen, hij wilde
niet meer denken. Straks zouden ze naar buiten gaan, met hun vieren...
Hij schrok wakker van Daan, die de deur achter zich sloot en zijn handdoek over
de stoel gooide. Daan pakte Ronalds arm vast: ‘Over drie dagen zitten we in Rome...’
Ronald knikte, glimlachend, en ging overeind zitten. Hij wist niet goed hoe hij
zich bij die gedachte voelde. ‘Laten we naar beneden gaan,’ zei hij alleen, ‘ze zitten
vast op ons te wachten.’
‘Ik kom eraan,’ zei Daan. ‘Ga maar vast.’
Ronald daalde de trap af, en trof Thea aan in de woonkamer. Ze zat op de bank en
rookte een sigaret, het open raam uitstarend. Ze had een beige broek aangetrokken,
en een bloemetjesshirt. De loshangende lokken had ze weer opgestoken. Er lag een
tijdschrift op haar schoot; Ronalds blik viel op een foto van een jonge man met een
zonnebril, en de vette, zwarte letters van de kop erboven. Ze keek ineens op. ‘Ga
zitten, Gert is zo klaar.’
Zonder iets te zeggen nam Ronald plaats op de andere kant van de bank. Hij draaide
zich naar haar toe.
‘Zijn jullie klaar voor een wandeling?’ vroeg Thea. Direct ging ze verder: ‘Het is
denk ik wel afgekoeld buiten.’
‘Dat denk ik ook,’ zei Ronald.
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‘Gert is zich nog aan het omkleden. Niet dat hij er zo lang over doet als ik...’ Ze
lachte, giechelend bijna.
Ronald glimlachte, zoekend naar een snedige opmerking. Er schoot hem niets te
binnen. Hij ging verzitten, ongemakkelijk als hij zich kon voelen in dit soort
gesprekjes. ‘Daan komt ook zo,’ zei hij toen.
‘Mooi.’ Thea nam een trek van haar sigaret, met een onrustige beweging van haar
hand. ‘Het is lekker dat jullie je eigen kamer hebben.’
‘Ja, het is groot hier.’
‘We hebben geluk gehad want we waren laat met reserveren.’ Thea legde haar
sigaret weg in een asbak naast zich. Daarna hield ze haar lectuur omhoog. ‘Je weet
toch niet meer wat je moet geloven. Heb je dit gelezen?’ Ze reikte hem het tijdschrift
aan.
Ronald probeerde het artikel te lezen. Het ging over een hem onbekende acteur,
uit een serie waarvan hij nooit gehoord had. De acteur werd bedreigd door een
gestoorde fan, die zich om een of andere reden teleurgesteld voelde in haar idool.
Ronald deed zijn best zich te concentreren, om iets zinnigs te kunnen zeggen. Zou
Thea het vreemd vinden dat hij de acteur niet eens kende? En wat zou dat, dacht hij
toen, hij had helemaal geen zin om hier te zitten en over zoiets te praten. Niet dat hij
Thea niet mocht, maar het was niet zijn idee geweest, dit allemaal. ‘Het zijn
Amerikaanse toestanden,’ zei hij toen maar, terwijl hij het tijdschrift teruggaf. Hij
hoopte dat Thea er niet op door zou gaan.
‘Jij doet toch ook wel eens iets met films?’ vroeg Thea.
‘Ik heb een keer een script geschreven. Maar het is niet verfilmd. Er is wel een
trailer van gemaakt,’ zei hij met een lachje. Ronald vroeg zich af of ze de term wel
kende.
Ze staarden beiden voor zich uit. Waar blijft Daan, vroeg Ronald zich af. Hij keek
omhoog, de trap op, en hoorde het openslaan van de deur boven. Tegelijkertijd kwam
Gert vanuit de hal de kamer binnen. Hij had een wit T-shirt aangetrokken en een
spijkerbroek. ‘Zo, we kunnen gaan,’ zei hij en wreef zich in de handen. Ronald en
Thea stonden op hetzelfde moment op, en ze glimlachte naar hem, alsof ze hem
bedankte voor het gezelschap.
Het huizencomplex lag aan een lange, slingerende weg met een voetpad ernaast.
Rechts waren rotsachtige heuvels, donkere gevaartes die onbegaanbaar leken. In de
verte, schuin achter de glooiing van een heuvelrug, zag Ronald de groene boomtoppen
van een park. Ze wandelden er op af, Ronald en Gert voorop. De zon maakte de
hemel lichtblauw, met een gele gloed rond enkele verspreide wolken. Het was kouder
geworden, Ronald knoopte zijn jas dicht. Gert liep met zijn handen in zijn zakken,
en de ontblote armen leken in het vallende licht nog bruiner dan voorheen.
Ronald zocht naar woorden; hij wilde praten, de afstand verkleinen tussen hen.
Maar had ook Gert daar behoefte aan? Ronald begreep nu Daans woorden, dat zijn
vader niets en niemand nodig leek te hebben. Wat zou hij voor Thea voelen, vroeg
Ronald zich af. Gert deed niets om hen te bewijzen dat het ditmaal menens was. En
welke indruk, dacht Ronald, had Gert van hém?
Hij schudde onwillekeurig zijn hoofd. Soms vervloekte hij zichzelf om zijn malende
gedachten. Hij keek opzij, om Gerts blik te vangen en zichzelf te dwingen iets te
zeggen.
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‘Ik zie het.’ Gert lachte. Hij wreef Ronald een moment lang over de rug. ‘Hebben
jullie het naar je zin gehad, de afgelopen dagen?’
‘Ja, zeker.’ zei Ronald. Maar het is wennen aan elkaar, dacht hij erbij.
‘Er is genoeg te doen hier. Daar verderop is een sportpark...’ zei Gert. ‘Maar we
doen ook nog andere dingen hoor.’ De vertrouwelijke toon van Gerts woorden begon
Ronald op te vallen. ‘Weet je hoe Thea en ik elkaar ontmoet hebben? In het vliegtuig,
vorig jaar, terug uit Rome. Ik was er met Ria geweest, een vrouw die ik nog maar
net kende. We hadden in Rome enorme ruzie gehad en we snakten ernaar om terug
te gaan en voorgoed afscheid te nemen. Ik zat tegen het gangpad aan, met Ria naast
me, en aan de overkant zat Thea. Onze blikken kruisten elkaar steeds en ik wist dat
ik haar móest ontmoeten. Toen Ria naar het toilet ging heb ik haar adres gevraagd.
En nu zitten we hier.’ Gert barstte in een harde, ongegeneerde lach uit.
Ronald lachte aarzelend mee - hij wist niet goed hoe te reageren. Toen keek hij
achterom. Thea was druk in gesprek met Daan, en haar hoge stem werd kracht bijgezet
met allerlei handgebaren. Daan knikte, zijn ogen schuin naar beneden gericht. Ronald
keek weer voor zich, naar de voetsporen in het zandpad. Waarom vertelt Gert me dit
verhaal, ging het door hem heen, we kennen elkaar nauwelijks. Hij had zich een
verkeerd beeld van Daans vader gevormd. Waarom had hij zich zo laten afschrikken
door Gert, zich zo opgelaten gevoeld - had het met Daan te maken? Hij bedacht met
spijt dat hij nu pas Gert onder vier ogen sprak. En hij voelde zich gesterkt, zodat hij
direct de woorden sprak die in hem opkwamen. ‘En Daans moeder?’
Gert keek hem zijdelings aan. ‘Denken jullie dat ik haar vergeet? Ik weet wat Daan
ervan vindt, maar hij zegt het me niet. Weet je, zij was de eerste die ik belde toen...’
Hij stopte, zuchtend. ‘Ik weet wel wat mensen denken.’ Nu keek ook Gert achterom,
en hij glimlachte plotseling, niet naar Thea of Daan, zo leek het, maar door iets in
hemzelf. ‘En jullie...’ zei hij met een hardere stem, ‘onafscheidelijk nog steeds,
begreep ik van Daan?’
‘Is dat wat Daan zegt?’ Ronald wist wel dat Daan dat beeld van hen ophield naar
anderen. ‘Het gaat goed,’ zei hij toen, en hij wist niet wie hij daarmee geruststelde.
Ze hielden tegelijk stil, alsof ze beiden zo het gesprek een wending wilden geven.
Ronald zocht naar woorden, maar zijn hoofd leek leeg. Waarom gebeurde alles zo
snel? Een half uur geleden keek hij nog op tegen de wandeling, nu voelde hij zich
ongedurig, bang dat de avond te snel voorbij zou zijn. Iets in Gert raakte hem, al wist
hij niet wat. Er was zoveel waarover hij zou willen praten. Maar hij besefte dat het
moment verstreken was. Ze hoorden Daans en Thea's voetstappen en keken
tegelijkertijd om. ‘Wat gaan we doen?’ riep Thea hen toe.
Ronald staarde slechts voor zich uit, wilde haar opgewekte gezicht niet zien. Zijn
blik ging langs de roze lichten van de verspreide lantaarnpalen, die verloren in de
lucht leken te zweven, boven de plek waar ze met hun vieren stonden. Hij zag hoe
de gloed aan de horizon steeds smaller werd, en in strepen uiteenviel. De hemel was
donkerblauw geworden, en de rijen bomen vóór hen begonnen samen te smelten tot
een zwart, ondoordringbaar geheel. Ronald huiverde, de kou werd steeds voelbaarder.
Daan doorbrak de stilte. ‘Waarom gaan we niet gewoon terug?’
Thea keek van hem naar Gert. ‘Goed,’ zei ze, en Gert en Ronald knikten. ‘Maar
laten we langs het water teruglopen.’ Ze wees naar rechts, waar een bruggetje
zichtbaar was tussen twee heuvelruggen. De weg
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splitste er in tweeën - rechtdoor naar de overkant, of de heuvel op, een smal pad dat
al snel onzichtbaar werd tussen het gras op de steile helling. ‘Kom op,’ zei ze, ‘we
kunnen nog best een stukje klimmen.’
Ronald gleed regelmatig weg op het rotspad. Zijn enkels begonnen zeer te doen,
maar Gert leek nergens last van te hebben. Thea en Daan liepen voor hen uit, steeds
moeilijker zichtbaar in de invallende nacht. Hun stemmen klonken hard, en de
schaterlach van Thea deed Ronald afvragen waarover zij spraken. Vertelde Daan
haar soms over hem, of hun relatie? Of over zijn vader, een voorval uit zijn jeugd
misschien? Ronald staarde naar hun donkere gestaltes; Thea bewoog zich uitbundig,
af en toe rennend, alsof ze Daan uitdaagde tot iets.
Op een vlak gedeelte haalde Ronald Gert bij. Hij haalde diep adem en de koele
lucht versterkte hem. Rechts van hen zag hij hoe de heuveltop scherp afliep, naar de
bedding toe van de rivier. Even stonden ze beiden stil, en staarden voorzichtig naar
beneden; door het donker leken ze boven een diepe kloof te staan. Ronald luisterde
naar het onwerkelijk harde ruisen van het water.
‘We hebben daar vorige week nog gezwommen,’ zei Gert, ‘je moet oppassen want
het is er ondiep.’ Hij rechtte zijn rug. ‘Kom, straks zijn we hen kwijt.’
Ze liepen het pad verder af. Ronald realiseerde zich dat ze al snel terug zouden
zijn, en met hun vieren aan tafel schuiven. Zou de sfeer veranderd zijn, na vanavond,
of zouden ze dezelfde schijn moeten ophouden van de afgelopen dagen? In gedachten
zag hij Daan al voor zich, en de vragende uitdrukking op zijn gezicht. Ronald zuchtte.
Hij wilde snel het gesprek met Gert weer op gang te brengen, maar wist niet hoe.
Hij voelde zich opgesloten in zijn bedachtzaamheid, het almaar zoeken naar het juiste
handelen.
Maar wat viel er nog te bereiken? Morgen zouden hij en Daan vertrekken, en Gert
en Thea verzekeren dat ze het naar hun zin gehad hadden en ze nog eens op zouden
zoeken. Daarna gingen ze op vakantie, en konden ze alle sluimerende ergernissen
vergeten - ze waren immers weer samen. En als ze terugkwamen zouden ze opzien
tegen een nieuw bezoek, aan Gert en Thea of aan wie dan ook. Dezelfde problemen
zouden zich keer op keer herhalen. Hoe lang kon dat nog goed gaan?
Ronald werd opgeschrikt door een scherpe, korte gil - Thea, realiseerde hij zich
direct. Een moment later hoorde hij een zacht, dreunend geluid en toen niets meer.
Hij keek naar de plek waar hij Thea en Daan vermoedde, maar zag niets in het donker.
Hij bleef staan, gedachtenloos, maar zijn lichaam spande zich. Alles om hem heen
leek stil, in afwachting van wat zou gebeuren. Naast hem zag hij het vertrokken
gezicht van Gert, de mond die zich opensperde alsof hij iets wilde roepen. Maar
Gerts gezicht stond ineens strak. ‘Thea,’ zei hij enkel tegen Ronald. Gert sprintte
weg, het zand knarsend onder zijn schoenen. Ronald volgde hem op de voet.
Al snel werd de gestalte van Daan zichtbaar, ineengedoken in het gras naast het
voetpad, tegen de top aan. Zijn hoofd hield hij tussen zijn handen geklemd. Hij richtte
zich op zodra hij Gert en Ronald hoorde, wankelend. ‘Thea! Ze is gevallen!’ riep hij
hen toe met overslaande stem.
Gert knielde naast hem neer, ging op zijn buik liggen en keek de diepte in. Hij
strekte zich zo ver voorover dat zijn voeten los kwamen van de grond. Toen richtte
hij zich in één beweging weer op.
‘Ik zie haar niet,’ zei hij, terwijl hij naar beneden bleef kijken. Hij wend-
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de zich tot Daan. ‘Waarom deed je niets?’ vroeg hij snel maar kalm.
Daan sloeg zijn ogen neer, zonder iets te zeggen. Ronald stond bij hem en wilde
Gerts vraag herhalen, uitschreeuwen bijna. Daan vertrok zijn mond, alsof hij zocht
naar de juiste woorden. Maar Gert wachtte niet; hij begroef zijn handen in het gras
op de richel, en liet zijn lichaam tot over de top heen rollen. Ronald zag hoe de handen
hun grip verloren. Gert gleed langs de steile, aflopende helling omlaag, eerst langzaam,
toen met een angstwekkend geluid van vallende stenen en schurende schoenzolen.
Toen Ronald vooroverboog zag hij het grote, gestrekte lichaam, de armen die naar
houvast zochten. Plotseling kwam Gert tot stilstand, niet in het water, maar op wat
de bedding van de rivier moest zijn.
‘Gaat het?’ riep Ronald hem toe.
Het was stil. Ronald kon alleen Gerts schouders en rug onderscheiden; hij zat
gebukt, leek het. Toen hoorde hij Gert praten, en direct erna Thea. Hij verstond ze
niet, maar ze spraken op rustige toon. Ronald voelde zich opgelucht en gebaarde
Daan, die nog steeds bij het pad zat, bij hem te komen. Naast elkaar staarden ze naar
beneden, wachtend, totdat Gerts stem hard weerklonk: ‘Ze is hier. Het is in orde!’
Ronald riep dat hij en Daan het pad terug zouden lopen, naar de brug, en Gert en
Thea zouden ophalen. Ze richtten zich op. Ronald probeerde zich een voorstelling
te maken van het tafereel daar onder hen. Hoe hadden ze ooit aan de liefde van Gert
voor Thea kunnen twijfelen, ging het door hem heen. Gert had geen moment
geaarzeld. En hij en Daan? Zij stonden hier, onwennig met elkaar door de situatie
waarin ze terecht waren gekomen. Daan lachte ongemakkelijk lachte, en Ronald zag
schaamte in zijn ogen. Ronald zweeg - wat hij ook zei, het zou niets veranderen. Hij
keek uit over de donkere vlakte aan de andere kant van de rivier. Het ruisen van het
water viel hem ineens weer op, en de opkomende wind deed hem huiveren. Aan de
horizon was bebouwing zichtbaar, van een vakantiecomplex of woongebied. Daar
ergens, waar dan ook, was waar hij zijn moest, niet hier. De hemel boven hen leek
bijna zwart geworden, slechts onderbroken door een enkele fonkeling. Ronald voelde
een plotselinge leegte, alsof het moment van spanning iets uit hem had weggetrokken.
Maar hij was zeker, zekerder dan hij in lange tijd geweest was. Daan pakte hem bij
de arm. Ze omhelsden elkaar, kort, voordat Ronald zich losmaakte.
Erik Brus
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Estou sozinho, estou triste, etc. (Caetano Veloso)
De magnetron, elektrische moeder, piept mij naar de keuken
Een diepvriesmaal, startsein voor de derde inning:
de overpeinzing, de minste vermoeienis
Ik eet alleen
wat ik met een lepel eten kan
Ik ben bij J. Of in B. Hoe zouden ze mij ontvangen?
Ben ik mooi in junglenevel? En: hoe kom ik aan het geld?
-De radio souffleert het nieuws
De krant ligt open
De TV staat op een achtergrond
Ik sta in het volle leven
-1
2
3
4
5
6
7
8

's Avonds klinkt muziek: bossanova
Een fles bier ligt op een boek
Het boek ligt op schoot
Een lijf gedrapeerd op een bank
De bank op het schild van een schildpad
Een schildpad op het schild van een schildpad
De schildpad op een schild van een schildpad
Enzzzzzz...
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Batterijen voor een generatiedichter
Ik heb eens één seizoen lang batterijen gespaard om op een geschikt moment naar
een ‘generatiedichter’ te werpen. Ook als ik niet luisterde, speelde mijn walkman
verder in mijn montycoat.
Op een dag had ik vijftig batterijen AAA. Ik rangschikte ze op mijn bed, zoals De
Ongeschorene in een Sergio Leone film. Toen wierp ik ze tegen het gipsen muurtje.
Eerst één voor één, maar al gauw met klauwen tegelijk.
Ik testte de batterijen uit op mijn Marlon Brando poster (een foto uit de tijd dat
hij alleen in uniform nog sexy oogde); ik trainde mijn werpkracht op flesjes geschift
malt bier; precisie op de gecastreerde kater van mijn altijd afwezige carrièremakende
vriendin.
Toen was ik zeker van mijn zaak.
Toen schafte ik mij een heuptasje aan.
Toen was ik klaar.
Ik kocht een kaartje Crossing Border.
Serge van Duijnhoven deed weer mee.
Richard Dekker
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(Post Factum)
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Dit is de Houtensestraat. Aan beide zijden van de Houtensestraat loopt een trottoir.
Op de hoek van de Houtensestraat staat een huis. Het is het huis van mijnheer Wodzie
Winkelpeep. Op de stoep voor het huis van mijnheer Winkelpeep zit een poes. Het
is Knakker. Knakker is de poes van mijnheer Winkelpeep. Knakker kan niet in het
huis. De deur van het huis is dicht. Knakker heeft honger. Hij blaast. Maar mijnheer
Winkelpeep doet niet open. Bij de deur staan twee melkflessen. Er ligt ook een krant.
Op de krant ligt een uitgedroogde cavia. Het is Lotte. Lotte is de cavia van mijnheer
Winkelpeep. Lotte is uitgedroogd want Lotte heeft niet van de melk gedronken. Want
cavia's lusten geen melk. Toen is Lotte van de vreselijke dorst omgekomen. Knakker
zag dit al aankomen. Hij is toen heel slim geweest. Hij had de derde fles melk
omgegooid. Zo kwam de melk eruit. Dat was gisteren. Nu drinkt Knakker niet meer
van de melk. Het is warm en de melk is al aardig aan het verzuren. Knakker houdt
niet van zure melk. Daar moet hij van braken. Dat geeft vlekken. En wie mag de boel
dan weer opruimen? Mijnheer Winkelpeep! Daar baalt mijnheer Winkelpeep van.
En als mijnheer Winkelpeep baalt slaat hij Knakker. Knakker wordt dan altijd heel
erg vals. Dan bijt Knakker altijd Lotte. Dat vindt Lotte niet prettig. Als dat gebeurt
moet Lotte janken. En als Lotte jankt kan Knakker niet slapen. En daarom heeft
Knakker alleen gisteren van de melk gedronken. Nee, Knakker moet niets van Lotte
hebben. Hij mijdt dan ook wijselijk verder ieder contact met haar. Hij wendt zich af
van de voordeur en loopt verder. Hij komt bij de struik. Achter de struik is gras. Het
gras loopt door tot aan de achtertuin van mijnheer Winkelpeep. Knakker kruipt onder
de struik door en loopt naar de achtertuin. Daar ziet hij Jantje lopen. Jantje is de
kleine buurjongen van mijnheer Winkelpeep. Jantje is wanhopig. Hij zoekt al twee
dagen zijn vlieger. Maar dat interesseert Knakker niet. Knakker houdt niet zo van
Jantje. Hij vindt Jantje een beetje een nerd. Jantje ziet er ook wel lullig uit. Hij loopt
op twee krukjes. Van het ziekenfonds. Daarom kon Jantje niet goed de vlieger oplaten.
En daarom is hij de vlieger kwijt. Had Jantje maar moeten gaan dammen. Maar dat
kan Jantje niet. Jantje is geestelijk niet helemaal in orde. Hij is jarenlang misbruikt
geweest. (Door Lotte, de cavia van mijnheer Winkelpeep.) Jantje ziet nu Knakker
lopen. Hij zwaait. Hij is niet meer bang voor de poes. Als Knakker hem nog een keer
iets doet komen de mannen in witte jassen hem oppakken. Die nemen Knakker mee
en doen dan vivisectie met hem. Dat weet Knakker. En Jantje weet dat Knakker dit
weet. Daarom is Jantje niet meer bang voor Knakker. Knakker ziet Jantje zwaaien.
Hij zet een hoge rug op en blaast terug. Knakker weet inderdaad van de mannen in
witte jassen. Maar daar heeft hij schijt aan. Hij wil Jantje bijten. Het liefst in de strot.
Maar ja. Jantje loopt verder. Hij kijkt naar de bomen. Jantje denkt dat daar zijn vlieger
moet zijn. Knakker loopt door een plas water. Op de plas drijft een zeepbel. De
zeepbel spat uiteen. Jantje loopt nu naar Knakker toe. Hij wil Knakker aaien. Jantje
is heel dapper. Maar daar struikelt hij over een zemelap. De zemelap is een beetje
nat. Jantje wrijft over zijn knie. Jantje's knie doet au! Knakker miauwt want hij ziet
iets lekkers op de tegels bij de rozenstruik. Jantje niet. Jantje ziet een ladder. De
ladder ligt naast de rozenstruik in het gras. Jantje hinkelt tussen de treden door. Hij
doet erg zijn best. Hij haalt de overkant. Jantje heeft niet eenmaal misgestapt. Nu
ziet hij een emmer liggen. De emmer ligt onder de rozenstruik. Hij ligt op zijn kant.
En hij is nog een beetje nat van binnen. Jantje loopt naar de tegels bij de rozenstruik.
Daar ziet hij Knakker. Knakker likt gre-
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tig aan vreemd rood water. Jantje voelt aan het vreemde rode water. Het lijkt wel
tomatenranja. De tomatenranja kleeft aan zijn vingers. Jantje ruikt er aan. Het riekt
een beetje naar gesmoord varkensvlees, denkt hij. Dan loopt hij om de struik en is
hij weer blij. Want Jantje ziet nu zijn vlieger liggen. De vlieger ligt naast het hoofd
van mijnheer Winkelpeep. Jantje pakt de vlieger op. En hij schrikt. De houten punt
is afgebroken. In mijnheer Winkelpeep zijn oog. Nu is Jantje boos. Want Jantje zijn
vlieger is kapot. Voorzichtig trekt hij aan de punt. De punt geeft gemakkelijk mee.
Samen met mijnheer Winkelpeep zijn oog. Jantje kijkt naar zijn vlieger en naar de
houten punt. Nu kan hij de vlieger weer maken. Nog één keer buigt hij over mijnheer
Winkelpeep heen. Mijnheer Winkelpeep zijn hoofd ruikt ook naar tomatenranja.
Jantje staat op en draaft heen met de vlieger. Jantje houdt niet zo van varkensvlees.
Bovendien moet hij de vlieger maken. Hij heeft nu een houten punt met een echt
oog. Dan kan de vlieger zien.
Yorgos Dalman
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[De derde]
DE DERDE DIMENSIE VAN PASSIONATE THEO VERHAAR DRAAGT VOOR
OP INTERNET
HTTP:/WWW.PASSIONATE.CLUB.TIP.NL
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Noordereiland
Mislukte schrijvers hebben een mislukte slechte jeugd gehad.
Liever dan door een dokter die met me meeleeft word ik behandeld door een
dokter die eerder doodgaat.
Bij de BRT denken ze dat er leven op Mars bestaat omdat er bodemmonsters
zijn aangetroffen.
Halve auteurs hebben de pech dat er geen halve uitgevers bestaan.
Stripfiguren zijn voor hun leven getekend.
Mensen met een streng geweten herken je aan de felheid waarmee ze zich
verdedigen als ze door niemand worden aangevallen.
De NRC zou een betere krant zijn als ie wat aan kwaliteit verloor.
Ogen zijn de ergste paparazzi.
De grootste zwakte van veel mannen is dat ze ertoe neigen de aardigheid van
andere mannen uit te leggen als zwakte.
Je planten groeien harder als je slist.
Spreekkoren in voetbalstadions weerspiegelen slechts de wens om de
wedstrijdleiding te democratiseren.
Kees Versteeg
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Klein Englandspiel
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Stortemelk
Koud buitengaats wakkert de wind,
verdwijnt de zon achter de golven
waardoor het schip, bijna bedolven,
zijn koers stampend en dreunend vindt.
De ouwe zet de automaat
op noord-noordwest, terwijl zijn beter
ik (sinds anderhalve week) de ether
afstroopt op zoek naar haar piraat...
Ik bid dat niemand mij herkent
van het beknopt signalement
dat elk half uur wordt afgegeven:
verstekeling / geheim agent /
alles is hem om het even /
het gaat om geld en goed en leven
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Leith Harbour
Kleums staan ze op de lege kade
in de avondluwte van de loods,
drie geile engelen des doods,
hun lichaamstaal laat niets te raden.
‘Wordt weer een lange, wilde nacht,’
grinnikt de kok, die nauwelijks even
zijn hand ten groet heeft opgeheven
en naast mij aan de railing wacht:
‘De dames is het nooit te laat
voor real Dutch gin en zeemanszaad.’
Je zult nog heel wat moeten leren
eer je je rol van buiten kent,
vol twijfel of ooit alles went,
met haast geen kont meer om te keren.

Dunnet Head
Na deze nacht vol drank en seks
(kan ik dus niet zo goed meer tegen)
rijst in een dicht gordijn van regen
mystiek een vuurtoren-complex,
een laag en krijtwit om de noord
gelegen godvergeten oord
boven een grauwe oceaan,
lokatie voor een kille moord.
Het wordt mij ijselijk te moede,
koortsachtig tracht ik na te gaan -waar kom ik ook al weer vandaan,
wie zegt dat ik in koelen bloede?
Dan grijp ik in een angstreflex
het script dat ik heb meegekregen...

Passionate. Jaargang 4

51

Kyleakin
Veilig haventje, precies op maat,
schoongespoeld en opgewreven,
met niet meer dan een stuk of zeven
antieke vissersschuiten. Hier gaat
en komt het veer naar Skye, ‘The misty
Isle’. De kade is omzoomd
met fish 'n chips en overstroomd
door bergbeklimmende toeristen.
Huiverend in de avondkou
bid ik dat ik hier mag blijven
(mijn afspraak aan de overkant -Jezus, dit loopt uit de hand)
zie ik topzware bergen drijven
dwars door een mist van pruisisch blauw.

Pub in Portree
Grote vazen lekbier drinken
aan de ongelikte bar,
mee-eten van een portie schar
die anders toch maar staat te stinken.
't Is hier eenvoudig maar okee,
niks om je over te verbazen -de vettig aangeslagen glazen,
het overlopen van de plee
achter de deur, het slome praten
over de visvangst en het weer,
Celtic, de Rangers en oud zeer.
Dus sein ik simpelweg in code:
houd alles voor u in de gaten /
was getekend X / uw bode
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Yorkshire Dales (1)
Beneden in de diepste dalen
ligt het dorpje Halton Hill,
gehucht als men dat liever wil,
voor niemand valt hier iets te halen.
De afspraak was tegen half acht,
een veld vol Keltische idolen
en onbewoonde vosseholen -al uren dat ik op hem wacht.
Op afstand trekt een kudde schapen
verwijten blatend mij voorbij,
tegen mijn koude rechter dij
voel ik het dodelijke wapen.
Mist kruipt traag de heuvel op,
dit kost of mij of hem de kop.

Yorkshire Dales (2)
Nu zit ik even met een kater:
een ex-majoor met snor die wipt
zo weggelopen uit het script,
een slappe hoed, een donkere bril,
maar voor de rest beleefd en stil -te weinig storm voor een glas water.
Argwanend tuurt hij op de kaart
als hij mij, half en half verscholen
tussen twee Keltische idolen,
ten langen leste heeft ontwaard.
‘You're not on here,’ zegt hij bezwaard,
alsof men hem daar had bestolen;
waarna hij mij heeft aanbevolen
me te voorzien van snor en baard.

Passionate. Jaargang 4

53

Zigeunermeisje in Northumbria
Adieu vermomming om den brode,
weg met het slopende gewacht
op inhoudloos bericht in code.
Zie hoe de hemel openlacht
tussen de grauwe stapelwolken -de adel gaat op vossenjacht,
de boer verzorgt zijn bijenvolken,
(heel in de verte klinkt een schot)
de koeien worden straks gemolken.
Recht voor mij uit een donkere god
die meterslange vlammentongen
brutaal de lucht inslingert tot
waar een kleine, tengere jongen
slim jonglerend een hele rij
toverballen heeft rondgezongen
en daarnaast bloemenplukkend zij,
het duizendmaal gekopieerde
meisje van het schilderij...
Prince, ik wou dat u mij leerde
de gratie waarmee zij zich bukt
(de eeuwen dat ik haar begeerde!)
telkens als ze een klaproos plukt.
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Schutten in Goole
Buiten op de rivier glinstert het licht
loom op het doodgelopen tij. Twee klonen
van Big Brother, je reinste epigonen,
houden hun wapen strak op mij gericht
Maar ik duik onder in dit laatst gedicht -voor de chicanes van contactpersonen,
noch voor gedonder van privé demonen
ben ik op deze Engeland-reis gezwicht.
De deuren van de sluiskolk eindelijk dicht,
begint de wereld zich opnieuw te tonen,
daar staan de huizen waar de mensen wonen.
Hallo, ik krijg een Jaguar in 't gezicht
waarin twee blonde poezen onheil spellen.
Nou en, ze kunnen mij nog meer vertellen.

Klaas de Wit
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Een reisje naar Parijs
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Zes miljoen joden. Dat is veel. Dat is bijvoorbeeld meer dan - maar nee, het is
ongepast dat getal uit te drukken in stukken zeep, kaarsen en mensenleren handtasjes.
En toch, het is haast onbegrijpelijk, er zijn mensen geweest die het hebben berekend,
mensen die dat belangrijk vonden, mensen die er misschien zelfs genoegen in schepten
met die zieke getallen te spelen.
Ik moet mijn bedoeling, de absurditeit van dat getal van zes miljoen uit te leggen,
anders onder woorden brengen. Een ander voorbeeld. Stel dat men deze zes miljoen
in angst gestorvenen zou willen herdenken. Als je ervan uitgaat dat het plechtig
oplezen van een volledige naam vijf seconden kost, dan kun je twaalf namen per
minuut oplezen, dat is zevenhonderdtwintig per uur, zodat er in totaal ruim
achtduizend uren nodig zijn. Als men tien uur op een dag doorleest, zal het uiteindelijk
meer dan twee jaar kosten voor de lijst in zijn geheel voorgelezen is. Twee en een
kwart jaar! Dat is haast langer dan het kostte om alle zes miljoen over de kling te
jagen.
Ik heb die getallen al eerder genoemd, bij allerlei gelegenheden, ik kan het niet
vaak genoeg herhalen. Ik ken het weerwoord ook: maar de joden werden niet een
voor een vermoord. De schaamteloosheid! Ik heb het over zes miljoen door een
boosaardige waangedachte omgebrachte mensen, onschuldigen, opeengepropt in
goederenwagons, die even onder de douche moesten om de vuiligheid af te spoelen.
En dan krijg ik te horen: het sommetje klopt niet.
Mijn naam is Jurgens, we kunnen niet allemaal Cohen heten. Ik heb het gezien,
ik heb er gelopen, ik heb graven gegraven, ik heb er overgegeven, ik heb er nauwelijks
gegeten, ik heb er zelfs geslapen. Nu nog kan ik niet naar het toilet gaan zonder
herinnerd te worden aan die penetrante stank van de mensen voor en achter mij in
de rij, van mezelf ook. Geen spier werkt meer als het oordeel, links of rechts,
langzaamaan dichterbij komt. Vlak voor mij griste een oude man de baby uit de
armen van zijn kleindochter. Met die daad verdiende hij voor haar, een vrouw alleen,
een werkkracht, een bruikbaar klompje mens, negen dagen extra in de hel. Ik weet
het aantal dagen precies, vraag me niet waarom. Ze stuurden me de kant van het
uitstel op.
De absurditeit van zes miljoen, er zijn mensen die geen notie hebben, die niet eens
in de buurt komen. Zo hoorde ik ooit, nadat ik ergens een klacht - terecht of ten
onrechte, dat laat ik in het midden, het is ook niet belangrijk - had ingediend, de
jonge knul achter me mompelen: ‘Jou zijn ze vergeten te vergassen.’
Ik ben teruggegaan en heb gezegd: ‘Ze zijn me niet vergeten. Ze hadden er gewoon
geen tijd voor. Ze werden in hun werk gestoord.’
Vervolgens heb ik hem een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe het er in
een gaskamer toegaat, het geworstel, de strijd om het laatste beetje lucht. Ik zou het
mooi gevonden hebben, als hij me gesmeekt had op te houden of, liever nog,
onpasselijk was geworden, maar zover kwam het helaas niet. Hij keek maar, met
holle ogen, en zweeg.
Ander voorbeeld: er is ooit een serie op de televisie geweest met de naam ‘de man
van zes miljoen’. Zes miljoen is een abstract begrip, het is zo groot dat niemand het
echt begrijpen kan. Mijn angst: dat het zo onbegrijpelijk is dat het op den duur
onmogelijk zal worden geacht. Dat is de tirannie van het rekensommetje. Welke
naam zal het langst overleven: Anne Frank of Adolf Hitler? Ik weet helaas het
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anders zou men hem misschien ooit nog eens gaan waarderen om zijn liefde voor de
architectuur. Zulke dingen gebeuren, misschien zijn ze zelfs onvermijdelijk. De eerste
honderd jaren echter zullen de doden, de overlevenden, de ontsnapten en hun directe
nakomelingen met rust gelaten worden. Dacht ik.
Ik ben geen verbitterde kabbalist die leeft van zijn obsessie voor de nalatenschap
van de man met de streepsnor, versta mij niet verkeerd. Evenmin ben ik echter iemand
die bereid is te vergeten en opnieuw te beginnen. Ik kan woedend worden wanneer
men het zwijn oppoetst, een verse krul in zijn staart legt en het een patriot of zoiets
noemt. Hier is mijn stelling: een nationalist is een fascist die bang is als racist
ontmaskerd te worden.
In dit soort dingen ben ik niet redelijk, zoals ik meestal pleeg te zijn. Ik kan aan
het koken gebracht worden als het krulletje begint te zwiepen en de stront eronder
vandaan komt. In de krant las ik over een Parijse hoogleraar met de naam Legrand,
die twijfelde aan de holocaust. Die waanzin duikt vaker op, maar ditmaal was het
een hoogleraar en wat nog erger was: het werd hem nauwelijks kwalijk genomen.
Hij behield zijn baan aan de universiteit. Er waren wat schermutselingen in de pers,
daar bleef het bij. Het is nu drie maanden geleden, de zaak is afgekoeld, maar onder
het oppervlak smeult zij verder en vreet om zich heen.
Zo'n smerige Fransoos! De Fransen en de Duitsers zijn altijd het ergst geweest.
Die hebben ook altijd mot over wie er nou superieur is. De Fransen vochten niet
tegen de Duitsers omdat dat fascisten waren, ze vochten tegen hen omdat het geen
Fransen waren. Op het moment hebben ze even een wapenstilstand gesloten om de
dreiging van de Middellandse Zee het hoofd te bieden. In Duitsland is al een trotse
SS-er opgestaan om het gepeupel te leiden, maar daar heerst toch ook nog een soort
schaamte om de verloren oorlog.
De Fransen voelen zich als natie nog steeds superieur. Op die grond menen ze het
recht verworven te hebben als blinde woestelingen om zich heen te slaan en alle
internationale wetten met voeten te treden. Naar het land van deze perfecte lieden
ben ik nu op weg. Ik zit in een zespersoons coupé, waar naast mij nog twee mensen
zitten, een oudere vrouw en een jongeman. We remmen af voor Antwerpen, ook al
zo'n fascistisch oord. De vrouw staat op, pakt haar handtas en een plastic tas van een
schoenenzaak. Loopt het gangpad op. Als we stoppen zie ik haar nog voor het raam
voorbijlopen.
De jongeman en ik zijn nu alleen. Hij kijkt me een beetje raar aan, misschien heeft
hij een hekel aan mensen die ongevraagd hun verhaal doen. ‘Meneer,’ zegt hij,
‘volgens mij generaliseert u teveel. U gooit mensen zomaar op een hoop, dat is
onrechtvaardig tegenover veel Fransen.’
‘Hebben die stokbroodvreters ooit hun excuses aangeboden voor hun gecollaboreer,
hun wassen Vichy-neusjes?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Nou dan, bemoei je niet met dingen waar je geen verstand van hebt.’
‘Ik denk alleen dat het niet goed is haatgevoelens te blijven koesteren. De Fransen
zoals u ze schetst, bestaan alleen in uw verbeelding.’
‘En die zes miljoen joden, denk je soms dat die ook bedacht zijn? Poef, uit het
niets aan mijn brein ontsproten? Nou?’
‘Nee, die zijn niet bedacht, die zijn stuk voor stuk echt, allemaal,’ fluistert hij.
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wereldgeschiedenis wil schrappen en jij vraagt me of ik daarbij een beetje op zijn
apathische landgenoten wil letten. Wat een geneuzel. Wanneer ben je geboren?’
‘1968.’
‘Zie je wel, je weet van toeten noch blazen. Waarschijnlijk opgevoed door
anti-autoritaire ouders, verwend, nooit een centje pijn gehad. En dan mij proberen
de les te lezen.’
‘Ik begrijp uw onverzoenlijkheid niet. We zijn in deze tijd juist bezig de
verschillende landen samen te brengen, om in de toekomst oorlog te voorkomen.’
‘Wat een illusie.’
‘De Europese gedachte...’
‘Donder op!’ Ik sta op, pak mijn zwarte aktentasje van de zitting naast me. Er zijn
genoeg lege coupés in de eerste klasse.
Om vijf uur in de middag rijden we het Gare du Nord binnen. Ik haal mijn tas uit het
bagagerek boven me en ga op zoek naar een postkantoor. Ik doorzoek het telefoonboek
op de naam Legrand. Daar zijn er veel van, maar er is er gelukkig maar één met de
voorletters X C V M achter elkaar. Zorgvuldig schrijf ik het adres en het
telefoonnummer over in mijn notitieboekje. Dan vertrek ik weer.
Parijs schijnt een mooie stad te zijn, maar ik neem niet de moeite haar echt in me
op te nemen. Ik kijk uit naar een boekhandel, want ik heb een plattegrond van Parijs
nodig. En iets anders, een boek, een dik boek over de oorlog, met name over de
jodenvervolging, liefst een met veel gruwelijke foto's. Die zijn gewoon te koop, ook
hier, iedereen kan het weten. Ik kies er een uit en tel mijn francs; het zijn er nog meer
dan genoeg. Bedachtzaam geef ik het boek en de kaart aan het meisje achter de kassa.
Ze heeft zwart haar, gekoolde wimpers en ze draagt donkere oorbellen en een zwarte
coltrui. ‘Een goed boek,’ zegt ze, terwijl ze het inpakt in stevig bruin papier.
‘Heeft u het gelezen?’ vraag ik. De woorden klinken onzeker in een taal die ik
nooit gebruik.
‘Nee,’ antwoordt ze met een glimlach, het pakje overhandigend. Misschien had
die jongen met zijn slappe praatjes toch gelijk en generaliseer ik te veel.
Ik zoek het adres op op de plattegrond. Het kost me moeite om de smalle weg in
het noord-westen te ontdekken. Met de metro is er moeilijk te komen, ik zal een taxi
moeten nemen. Ik kijk op mijn horloge, het is al tegen achten, ik zal eerst eens wat
gaan eten. Na een eindje rondgelopen te hebben, loop ik op goed geluk een Algerijns
restaurant binnen. Er is geen keus. Ik krijg couscous overgoten met een saus van
kippenvlees, aubergine, paprika en andere groenten, met daarbij een salade van
roodgerande veldsla en komkommer. Het is voortreffelijk eten voor een lage prijs
en ik doe er op mijn gemak een klein uur over. Dan betaal ik en houd een taxi aan.
Om een reden die ik zelf niet begrijp, geef ik een zijstraat op van de straat waar ik
eigenlijk zijn moet. Terwijl we op weg gaan, schrijf ik de naam en het adres van
Legrand op het bruine pakpapier.
Het is een tamelijk groot huis uit het begin van de eeuw, schat ik. Als alle huizen
hier is het aan de buitenkant grauw en smerig. Naast de deur zit een bel en daaronder
een koperen naambordje met in krullerige letters de naam Legrand erop. Het bordje
is onlangs nog gepoetst. Ik bel twee maal kort achter elkaar en even later doet een
vrouw van middelbare leeftijd open. Ze draagt een gebloemde zomerjurk met roze
als
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hoofdkleur. Haar korte bruine haar draagt ze met een scheiding in het midden. In
mijn beste Frans, zorgvuldig gewogen en gerepeteerde zinnen, vraag ik naar haar
man. Ik laat het pakje zien en zeg dat ik er een persoonlijke boodschap van de afzender
bij heb.
Even kijkt ze me onderzoekend aan, maar ik kom kennelijk beschaafd en
overtuigend over, want ze gaat hem roepen. Hij verschijnt op sloffen, de bovenste
twee knoopjes van zijn overhemd geopend. Hij glimlacht zelfs. Het lijkt erop alsof
hij een pakje verwachtte. ‘Bent u de Legrand, die de omvang en de waarheid van de
holocaust in twijfel trekt?’ vraag ik met een blik op het adres op het pakket. Hij knikt
vaagjes, opent zijn mond om zijn visie uit te leggen. Achterdocht schittert plotseling
in zijn ogen. Dan schiet ik hem twee kogels door zijn hoofd.
Zijn vrouw, die op het geluid afkomt, ziet misschien nog eerder dan ik het
neergestorte lichaam. Ze kijkt geschrokken, maakt een beweging in mijn richting.
Maar ze bedenkt zich en buigt zich grienend over haar dode echtgenoot. Ik besluit
dan zelf maar de politie te bellen. Op dat moment voel ik mezelf sterk genoeg om
met het wapen in mijn hand de moord te ontkennen. Ik voel me sterk genoeg om te
ontkennen dat dit dode lichaam ooit gestorven is. Ik voel me zelfs sterk genoeg om
te ontkennen dat er ooit zo iemand als Legrand bestaan heeft.
Delft, augustus 1990
Christian Jongeneel

Passionate. Jaargang 4

61

Passionate. Jaargang 4

62

Ten slotte
Dit najaar is het eerste nummer verschenen van Payola, een ‘popliterair tijdschrift’.
Terwijl Hard Gras al jaren een succesvol literair voetbaltijd-schrift is, is er nu een
literair blad over dat andere volksvermaak, de popmuziek. Eén van de redacteuren,
Joost Zwagerman, schrijft in het voorwoord dat Payola niet zozeer journalistiek wil
bedrijven, maar ruimte wil bieden aan persoonlijke, literair getinte bijdragen over
pop. ‘Slechte smaak is niet verboden, slecht schrijven wel.’ Popmuziek wordt zo de
aanleiding voor een literair werk. De lezer, zegt Zwagerman, hoeft niet eens van pop
te houden om het tijdschrift met plezier te kunnen lezen.
Er is op zich niets tegen het scheiden van popmuziek en journalistiek. Het is een
manier om de muziek los te maken van de waan van de dag en een diepere, literaire
dimensie te geven. Maar er schuilt ook een tegenstrijdigheid in. Want popmuziek is
bij uitstek de uitdrukking van het moment waarop het gemaakt is. Juist omdat een
popsong zo direct is, binnen drie of vier minuten een eigen wereld schept en daarna
ook onmiddellijk weer verdwenen is. De popfanaat is altijd op zoek naar de nieuwste
muziek, de opwinding van de eerste of tweede beluistering. Natuurlijk blijf je ook
je favoriete platen afspelen, maar de aanvankelijke adrenaline-stoot ebt onvermijdelijk
weg. Daarvoor in de plaats komt weemoed of een ander sentiment.
Voor mij zijn, om een voorbeeld te geven, The Smiths nog steeds de ultieme
popgroep. Tussen '82 en '88 was iedere nieuwe single van hen (The Smiths waren
bij uitstek een single-groep) een belevenis. Toen ze uiteengingen begon zanger
Morrissey een solocarrière. En hoewel hij zelden meer het niveau van zijn oude groep
geëvenaard heeft, koop ik veel liever zijn nieuwe werk dan dat ik die oude platen
weer uit de kast trek.
Helaas lijken veel medewerkers aan het eerste Payola-nummer liever dat laatste
te doen. Hun onderwerpskeuze zegt voldoende: Elvis Presley, Neil Young, de jaren
tachtig-band XTC, de jaren zestig-held Del Shannon, de steelguitar. Dit gaat gepaard
met veel melancholie, overpeinzingen over vergane glorie, de betrekkelijkheid van
de roem van popsterren.
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Een uitzondering vormt de bijdrage van Serge van Duijnhoven, ‘Dansen op een
bevroren Styx’. Van Duijnhoven probeert wèl de sensatie van het nieuwe, opwindende
te beschrijven, in zijn verhaal over een house-DJ die het publiek teistert met zijn
extreme repertoirekeuze. Maar Van Duijnhovens proza is zo gezwollen, wil zo graag
heftig zijn, dat hij een averechts effect bereikt. Zo beschrijft hij een dansende menigte:
‘Terwijl [ze] elkaars zweet met uitgedroogde tongen uit de bedompte lucht likten,
terwijl ze zich baadden in een fictieve oorlog, zich onderdompelden in een
zelfgecreëerd Armageddon ... ze waren op de vlucht voor de dood, voor het verleden
dat hen op de hielen zat met de botte wapens van haat en wraak. Ze voelden lopen
van kalasjnikovs in hun rug, de blik van scherpschutters die op hen was gericht.’ En
dit gaat zeven bladzijden zo door.
Het enige andere artikel over de muziek van nu komt van Nanne Tepper, die
probeert uit te leggen waarom hij van gangsta rap houdt. Hoe is het mogelijk dat een
Groninger zo gefascineerd is door deze Amerikaanse ghettomuziek? Hij komt niet
veel verder dan uitspraken als: ‘Een real O.G. is in de wereld van de hiphop een
Original Gangster en in mijn wereld van flipflop een originele Oost-Groninger. O
zo.’ Tepper zegt iets over lagere instincten, en dat hij gangsta rap als opera beschouwt.
Hij mag graag vanuit zijn ebbenhouten toren luisteren naar dit perfect verdichte
straatrumoer. Dat is het zo ongeveer. En hoe kan de hiphop uit de creatieve impasse
geraken waarin het - daarin heeft hij gelijk - al jaren verkeert? Teppers oplossing:
gewoon ‘meer muzikanten gebruiken, de sound herzien, de Uzi's en A.K.'s opwrijven.’
Dit soort huiskameranalyses staan wel erg ver van de primaire instincten die de auteur
zo in gansta rap zegt te waarderen.
Hoe dan wèl recht te doen het directe, zinnelijke karakter van popmuziek? P.F.
Thomése laat het zien in ‘De ziel is een eenzame, hete neger’. Dit verhaal heeft het
wat afstandelijkere, literaire karakter waar Zwagerman in Payola's intentieverklaring
op doelt, en verliest toch het wezen van de popmuziek niet uit het oog. Thomése
beschrijft hoe hij een concert in Paradiso van de soulzanger Solomon Burke bezoekt.
Soul was van jongsaf aan voor de auteur de muziek die zijn geheime verlangens
vertolkte: ‘neukmuziek ... het kreunend verlangen van hete negers die dampen van
drift’. Terwijl hij zelf altijd de stijve, oerhollandse jongen was die aan de rand van
de dansvloer stond. Thomése wordt vergezeld door Femke, het meisje dat hij in stilte
begeert. Als Solomon Burke het podium betreedt weet Thomése niet wat hij ziet.
Een ongelooflijk dikke neger met een rode, met hermelijn afgezette koningsmantel,
plus kroon en scepter. Burke wordt aangekondigd: ‘His Majestyyyyyyy ...
Solomooooon Buuuuuuurke!’ De koning gooit alle remmen los, en de zaal staat
onmiddellijk op zijn kop. Zelfs Thomése weet zich even bevrijd uit zijn blanke
keurslijf. Dit is het moment, beseft hij, om zijn meisje te veroveren. Maar ze is
verdwenen, aan de haal met een of andere loser. Hij weet niets beters te doen dan
met een bevriende fotograaf mee backstage te gaan. Daar worden ze door Burke
geroutineerd te woord gestaan. ‘Great, I love you, guys.’ Ze krijgen een foto met
handtekening, dan kunnen ze weer ophoepelen.
Even later staat Thomése ontnuchterd op straat. Zijn meisje is weg, en de soul die
achter hem nog weerklinkt is ineens leeg geworden. Want de betekenis van pop drijft
op de gemoedstoestand van de luisteraar. Het is een verhaal waar alles in zit - de
vervoering van popmuziek, het sterrendom, de ontnuchtering, en ook de weemoed
waar de rest van Payola zo vol van staat. ‘Het bleef nog lang eenzaam in de stad.’
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Society
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Dat Koffie Verkeert in de Van Speijkstraat is gevestigd kan geen toeval zijn.
Op 15 oktober 1932 werd Riekus Waskowsky er geboren.
Redactielid en presentator Richard Dekker (1) overhandigt het eerste exemplaar
aan kunstenaar Andrej Waskowsky (2), de neef van Riekus.
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Geheel in de geest van de herdachte dichter ging men na de korte ceremonie
over tot lezen en drinken.
Henk Houthoff declameert vier drankliederen voor Riekus Waskowsky.

Passionate. Jaargang 4

66
Ingrid Huisman (1), redactrice van Zone 5300, in gesprek met Niels Hansson
(2), tegenwoordig medeorganisator van een literair podium in de Laurenskerk
te Rotterdam.
Bobo Bert Heemskerk, altijd scoutend naar organisatorisch talent voor Stichting
Passionate.
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Thea Linschoten (1), uitbaatster van Koffie Verkeert, en Andrej Waskowsky
(2), zoon van de beeldhouwer Edu Waskowsky.
Abonnee's stellen de kwaliteit van het tijdschrift ter discussie. Rinda Scheltens
(1), Johan Quist (2) en Alex Dabrowski (3).
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75B Rotterdam
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Verkooppunten
AMSTERDAM

Island International Bookstore
Westerstraat 15
Boekhandel Athenaeum Spui 14-16
Boekhandel Perdu Proveniersburgwal
86
Scheltema, Holkema Vermeulen
Koningsplein 20

ARNHEM

Hijman Boeken Grote Oord 15

DELFT

De Boekelier Wijnhaven 9

DEN BOSCH

Boekhandel Adr. Heinen Kerkstraat 27

DEN HAAG

Boekhandel Paagman Hendriklaan 217
Ulysses Dennenweg 108

DORDRECHT

Boekhandel Vos & vd Leer P.A. de
Kokplein 129

GORINCHEM

Boekhandel Karakter Gasthuisstraat 36

GRONINGEN

Athena's boekhandel Oude Kijk in 't
Jatstraat 42
Boekhandel Scholtens Wristers
Guldenstraat 20

HAARLEM

Boekhandel Athenaeum Gedempte oude
gracht 70

LEEUWARDEN

Van der Velde boekhandel Nieuwestad
90
Accent boekhandel Oude Doelensteeg
9

LEIDEN

Boekhandel Kooyker Breestraat 93

MAASTRICHT

Boekhandel De Tribune Kapoenstraat
8

NIJMEGEN

Boekhandel Dekker en van de Vegt
Plein 1944 nr. 129

ROTTERDAM

Van Buul Meent 119
Donner Boeken Lijnbaan 150
Dodorama Rochussenstraat 169
Voorheen Van Gennep Oude
Binnenweg 131b
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Oosterboekhandel J. Amesz
Voorschoterlaan 145b
Boekhandel Schiebroek Peppelweg 128a
SCHIEDAM

Boekhandel J.S. van Leeuwen
Broersvest 85

UTRECHT

Literaire Boekhandel Lijnmarkt
Lijnmarkt 17

VLAARDINGEN

Boekhuis van der Draak Veerplein 33

ZWOLLE

Westerhof boekhandel Kleine A 6

Passionate. Jaargang 4

72

Over de auteurs
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Erik Brus ('64)
is fan van Winston Bogarde. Schrijft verhalen, de column Ten slotte, en steekt
ook anderszins wekelijks vele uren in Passionate. Beweegt zich voort op maat 42
zonder noppen.
Yorgos Dalman ('73)
is veelschrijver (De Ruigte, Mosselvocht, Zoetermeer, etc. etc. etc.). Schrijft
meestal ook zijn eigen bizarre biografieën, maar kreeg daar deze keer de gelegenheid
niet toe. Schoenmaat rechts 43, links 43 ½.
Richard Dekker ('69)
is glossy-fanaat. Liet een carrière als barman in Brazilië schieten voor een baantje
bij de NS. Maakt (onder andere) gedichten en draagt voor. Draagt ook schoenen,
maat 44.
Christian Jongeneel ('69)
is voorbijganger. Schrijft over alles wat passeert en verkoopt zijn bevindingen
voor veel geld aan kranten en tijdschriften. Had ooit schoenmaat 46, nu 45. Reden
onbekend.
Jeroen Mettes ('78)
is didgeridoo-virtuoos. Had liever films gemaakt, maar probeert het als schrijver
omdat hij niet met mensen overweg kan. Haalde eerder Mosselvocht en Zoetermeer.
Vindt zijn schoenmaat (39) niet om te lachen.
Jan Seveke ('25)
is ervaren Amsterdammer. Geboren en getogen als tekstschrijver, werkt sinds twee
jaar aan gedichten, debuteerde vorig jaar in de Poëziekrant. Draagt schoenmaat 42.
Thomas Verbogt ('52)
is auteur. Van bijvoorbeeld de verhalenbundels Geen danstype (1995) en Gebroken
glimlach (1996), beide verschenen bij Veen. Schoenmaat 43, aldus bronnen in zijn
nabijheid.
Theo Verhaar ('54)
is in het Duits vertaald. De Nederlandse originelen van zijn gedichten verschijnen
bij De Harmonie. Binnenkort volgt zijn vijfde bundel, Nawakker. Zijn opgegeven
schoenmaat 9 laat zich vertalen als 41.
Kees Versteeg ('59)
is hofaforist. Houdt zich verder bezig met politiek, maar kwam erachter dat niemand
zijn mening deelt. Gaat dus maar door met schrijven. Maatje 42.
Klaas de Wit ('25)
is al veertig jaar actief. Op het literaire front. Blijft Jan Seveke een klein half jaar
voor als oudste publicist in Passionate. Schoenmaat? ‘Zou ik niet eens weten.’
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