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Aan C.
‘The tigers of wrath are wiser than the horses of instruction.’
WILLIAM BLAKE: The Penguin Dictionary of Quotations
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Op de hoek van de straat
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De jongensbroekzak
Tjee! Wat is er met m'n Pietje gebeurd? m'n ondeugd van een Pietje Bell? - dacht ik,
toen ik voor 'n hernieuwde ‘confrontatie met jeugdhelden’ De Vlegeljaren van Pietje
Bell las.
Je moet zo'n jaar of tien geweest zijn, in de tijd van deze boeken; dit deel had ik
blijkbaar nooit gelezen, er werd geen snaar van herkenning aangeslagen, het was een
mal, pedant Pietje, in elk geval mijn Pietje niet.
De eenvoudige schoenmaker die Pietjes vader was en luisterde naar de naam Jan
Plezier heeft in De Vlegeljaren carrière gemaakt, bezit een pracht van een winkel op
betere stand, en Pietjes moeder weet niet waar ze het meest trots op moet zijn: ‘op
de splinternieuwe meubeltjes, de hevig artistieke schilderijtjes, het mooie behang,
het bloemetjes-tapijt’. En Pietje zelf, de Rotterdamse straatjongen, is een babbelziek
jongmens geworden die als hij iemand de waarheid wil zeggen niet meer, op z'n
echt-Rotterdams, met zijn vuisten werkt, maar meer op z'n echt-Haags zijn dictionaire
opent. Als de jongste bediende op een kantoor waar Piet komt solliciteren hem een
opschepper noemt steekt Pierre van wal: ‘Opschepper? Wel jou
driedubbelovergehaalde kwartjesfonograaf, als jij denkt, je ongepatenteerde spreekbuis
zo wijd tegen mij te kunnen openzetten, dan zal ik je een knal op je eetsalon verkopen,
dat je de rest van je leven nodig hebt, om de tandarts af te betalen.’
Echte mannentaal, geheel passend bij hevig artistieke schilderijtjes... Piet heeft,
om zo te zeggen, de ‘gave des woords’ ontwikkeld. 't Is een echte scholier geworden,
met een ‘buitenmodel’ vocabulaire, waar niet weinig Frans bij is. Met de meisjes en
jongens van de korfbalclub ‘De Vrolijke Bende’ eet hij gebakjes bij een lunchroom
‘American’, heeft hij het dólletjes in
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een Melksalon ‘De Sierkan’, rookt hij Turkse cigaretten, 't is een heertje geworden!
Hij kent zelfs, de enige keer dat dit in de boeken van Pietje Bell voorkomt, een kleine
aanvechting van liefde voor een rijke jongedame, éven maar... ‘Bell... je bent 'n
swell!’ En ook maar even komt zijn oude avonturendrang boven als hij zich, als jong
journalist, in de onderwereld begeeft en daar een zaak tot klaarheid brengt, maar de
echte sfeer van het boek ligt in uitstapjes naar de IJsbaan, met meisjes tegen wie Bell
en zijn vrienden ‘wurm’ zeggen en ‘garnaal’, waarna ze samen ‘anijsmelk, korstjes
en polkabrokken’ nuttigen, en zijn echte ondeugendheid beperkt zich tot het bedenken
van een Amerikaanse verkoopstunt voor zijn vader, die duizend zware,
uit-de-mode-geraakte schoenen in voorraad heeft, die wel willen wegvliegen als Piet
ze in een kranteartikel heeft aangeprezen als wonderschoenen uit ‘echt’ nijlpaardleer.
Heus enig allemaal, maar 't is geen jongensboek meer, 't is een echte nufjesroman,
een typisch jaren-twintig-boek, dat moest beantwoorden aan het moderne levensgevoel
van een met de eerste boeken over Pietje Bell meegegroeid publiek.
Een quasi-snotneus in een ‘jofel’ boek, waarvan het destijds waarschijnlijk
wemelde. Niet langer de echte Pietje, meer een mietje.
Pietje Bell, de wáre ondeugd, vond ik terug in de delen Pietje Bell, De
goocheltoeren van Pietje Bell, de Nieuwe Avonturen van Pietje Bell en Pietje Bell
is weer aan de gang. De laatste drie zijn geschreven kort of ver na De Vlegeljaren
(resp. 1924, 1932 en 1934; de allereerste Pietje Bell dateert van 1914) - de volgorde
van verschijnen loopt dus niet parallel met het klimmen der jaren bij Pietje; van het
meegroeien met het lezerspubliek werd afstand gedaan (wat ook moeilijk anders
kon) en er werden steeds boeken aan toegevoegd die weer de jongensstreken van
Pietje Bell beschreven: gewoon een kwestie van tussenschuiven. Zo verscheen De
zonen van Pietje Bell al in 1922, terwijl Pietje in Pietje Bell is weer aan de gang van
1934 tien jaar is en dus nog lang geen vader; in de latere boeken haalt Pietje zelf veel
streken uit die lijken op, of regelrecht ontleend zijn aan de ondeugendheden van zijn
zonen die al aan een lezersgeneratie eerder waren gepresenteerd: een ingewikkelde
gang van zaken
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die er mede debet aan is dat in de boeken, als je ze leest in de volgorde van Pietjes
groei, allerlei zaken niet kloppen, nieuwe figuren opduiken, oude verdwenen zijn,
doden weer tot leven worden gewekt, belangrijke aspecten vergeten worden en dat
het wemelt van anachronismen. De mirakelse sfeer die van die boeken uitging als je
ze, enfin men kent het sjabloon, stiekem met zaklantaarn en al in je bed las, is
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de indruk dat het handig in elkaar gezette
maaksels zijn, snel lap- en plakwerk dat koste wat het kost moest beantwoorden aan
wat de ouderen dachten dat de modieuze wensdromen en verlangens van de nieuwste
worp jongeren waren.
Alle ingrediënten van een jongensdroom à la jaren twintig waren in de Pietje
Bell-boeken aanwezig. De sleutelwoorden daarvoor zijn Amerika, vliegtuigen,
clubleven, electriciteit. De delen uit die jaren kwamen tegemoet aan behoeften die
al ruimschoots werden bevredigd door allerlei zich nadrukkelijk als ‘moderne
jongensboeken’ presenterende verhalen, zoals Het radio-spook en De televisie-kelder
van Jac. Berghuis Jr. waarover uitgeverij Kluitman als volgt de loftrompet stak: ‘Met
recht staat boven de suggestieve bandtekening vermeld: modern jongensboek. Het
is hyper-modern! Al de boys, die genoten van Berghuis' vorig geesteskind zullen
ook dit appreciëren. De vele liefhebberijen van leerlingen der 5de klasse hbs:
padvinden, dansen, knutselen, radio, autoën, schaatsenrijden worden er vrolijk en
animerend in behandeld; doch het mooist van al is Puck's uitvinding: het
televisie-apparaat, waardoor handelingen van personen op grote afstand, op een doek
geprojecteerd worden, terwijl men die handelingen uitvoert! Ook nu wordt door dit
toestel een misdaad, het vervalsen van bankbiljetten, aan het licht gebracht! Het zou
mij niets verwonderen indien jongens door dit boek aan het experimenteren sloegen!’
Ook in Pietje Bell in Amerika (1929!) komt de televisie enkele malen voor: ze is daar
voor Pietje al net zo'n groot wonder als de radio en de sprekende film, waarover hij
opgetogen naar zijn ouders schrift. Amerika is het land van de ongekende
mogelijkheden, zonder smet of blaam, iedere krantenjongen of schoenpoet-
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ser wordt er miljonair, wat heet, in boeken als deze móét je schoenpoetser zijn geweest
om ooit miljonair te kunnen worden. Spirit, aanpakken, doorzetten, altijd alles in het
groot.
Het spreekt me nu niet aan en het sprak me toen niet aan. Zoals ik bij de Max Havelaar
altijd blij ben wanneer we de groene gordel van smaragd en al die exotica verlaten
om terug te keren tot de binnenkamercultuur van Droogstoppel en het Hollandse
achtertuintje, waar het zó verstikkend en benepen is dat sarcasme een levensnoodzaak
wordt en het vertrouwde, herkenbare je de humoristische strot toeknijpt, zo wilde ik
in jongensboeken ook steeds de vliering op en niet de Wijde Wereld in.
Wie over de boeken van zijn jeugd schrijft geeft onvermijdelijk iets van zijn
autobiografie prijs. Het zij zo. Wat me als circa tienjarig kind (onbewust) parten
gespeeld moet hebben bij jongensboeken met zulke verduveld ondeugende,
zwartharige jongenshelden, is een soort homoërotische sfeer die het voorspel vormde
voor de maanzieke idealiseringen en dromen in dat meest godvergeten tijdperk van
je jeugd, als je zo'n dertien, veertien jaar bent. Dat zijn nu eenmaal geen leeftijden.
De wereld van de ‘echte’ Pietje Bell-boeken is helemaal een jongenswereld, en
hoewel er vanzelfsprekend nergens een bewuste toespeling op homoseksualiteit
gemaakt wordt, komt een daarvoor gevoelige jongen (en bij Jupiter! waren wij
gevoelig! Wreed harnaste de wereld onze kinderlijke ziel...) bij Chr. van Abkoude
op een andere manier aan zijn trekken: door de principiële wijze onder meer waarop
meisjes en vrouwen worden afgedaan als dom of vinnig, log of bloedeloos,
onbeduidend of kakelend, net goed genoeg voor de linnenkast. Dat is natuurlijk
allerminst netjes van de heer Van Abkoude, en het begint al meteen recht goed op
de eerste bladzijden van het eerste deel, waar Jan Plezier, vader van een dochter, nog
maar één onvervulde wens heeft: een zoon, jazeker! Om eindelijk eens iemand om
mee te ravotten te hebben. En één van Pietjes vroege streken is zijn voorstel aan
Annetje, een zevenjarig klassegenootje, om ‘broertjes’ met elkaar te worden: ‘Pietje
vond het veel aardiger als Annetje een jongen was en daarom zei hij haar, dat ze haar
schooljurk moest uittrekken en een pakje van hem aandoen. Zo deed Annetje en in
het jongenspakje zag ze er kluchtig uit.’
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Ook geeft Pietje zonder één spoor van wroeging een meisje Spaanse pepertjes te
eten... Meisjes komen niet zo van harte uit Van Abkoudes pen, zijn óf ‘spinnetjes’
óf onbeduidende engelen en typerend is later ook het huwelijk van Pietje Bell: van
alle diepe zieleroerselen wordt hem enkel de eenzaamheid te machtig, hij vraagt een
oude vriendin, Mien Kuyer, over wie we praktisch nooit iets extra's vernomen hebben,
‘of ze niet voorgoed zijn levenskameraad wilde worden, lief en leed met hem delen
en zijn kousen stoppen’, waarop Mien zegt: ‘Allright kokkie...’ en meteen daarop
worden op één bladzijde, hopsakee, maar liefst drie zonen geboren, waarna de
jongensavonturen weer vrolijk herbeginnen. (‘Ik vergat mijn liefde, maar ik vond
mijn hoed terug.’)
De vrouwengestalte neemt boosaardige vormen aan in tante Cato, een zuster van
Pietjes vader, die uitermate gierig is, uitermate mager en bepaald niet op Pietjes
streken gebrand. Bovendien torst ze een reusachtige wrat op haar neus. Bij herlezing
bleek ik veel vergeten, maar uitgerekend tante Cato stond in mijn geheugen gegrift
of zij aan de gebeurtenissen een speciaal licht verleende... Een zwak voor met verve
getekende karikaturen en typetjes waarmee ik, vrees ik, nogal behept ben, samen
met een zwak voor groteske vrouwen en angstwekkend dominerende sekreten. Tante
Cato is me dierbaar gebleven, ze geeft Pietje reliëf en betekenis. Zoals die ondeugd
haar probeerde te helpen, een touwtje om haar wrat bond terwijl ze sliep om daar
vervolgens hard aan te trekken... Zoals hij, met een touwtje door de planken van de
zoldering, haar kunstgebit liet dansen in de waskom, het geheel door een bundel
maanlicht beschenen en met tante Cato, verstijfd van schrik, rechtop in bed... Wat
mankeert daaraan? Altijd als Pietje ergens komt ‘beginnen de dingen te gebeuren’,
om een geliefde uitdrukking van de auteur te gebruiken, altijd wil hij goed doen en
loopt het met brand, ellende of eenzame opsluiting af, kortom, met catastrofes en de
grootste catastrofe van al was tante Cato. Dat Pietje het zo filantropiek bedoelde kan
me niet schelen en kon me dat, hoop ik, als kind ook al bitter weinig. Dat het altijd
slecht afliep, dát was attent van Van Abkoude.
Er werd in al de Pietje-Bellboeken geruststellend weinig gemoraliseerd: het brave
zoontje Jozef van de drogist Geelman, de buurman van de Bells, die altijd zo keurig
zijn sommen maakte,
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zulke prachtige verzen kon zeggen en dol op schoolgaan was (‘Jozef had geen tijd
meer, die snakte er naar om zijn huiswerk te maken’ en ‘Jozef zat te smullen van
grote sommen’), is het toonbeeld van verveling, middelmaat en geborneerdheid:
zowel vader als zoon Bell hebben ‘schuw’ hekel aan hem. Ook de zondagsschool,
die Pietje uit een soort plicht af en toe bezoekt, wordt voorgesteld als een climax van
akeligheid, als iets wat werkelijk nergens toe dient. Pietje Bell was geen boek voor
christelijke families. En, nogmaals, geen boek voor meisjes.
Dat blijkt al evenzeer uit het tweede gegeven dat mij, naast tante Cato, als zeer
klein kind naar de keel greep, uit de mystiek van de jongensclub namelijk. De
korfbalclub De Vrolijke Bende uit de, ik zal maar zeggen ‘hypermoderne’ boeken,
is geaffecteerd en verwaten, met die gansjes van meisjes die almaar willen snoepen,
nee, de échte club was die van De Zwarte Hand, met Pietje als roverhoofdman.
Geïnspireerd door de verhalen over Lord Lister richt Pietje met zijn vrienden Engeltje
en Peentje een bende op, met een bloedecht rovershol. ‘Ons hol moet een groot
geheim blijven.’ ‘Ja ja, een groot geheim.’ Zeer suggestief vond je die vooral geheime
bende, en het moment bij voorbeeld waarop twee nieuwe aspirant-leden, Kees
Wortelman en Jaap Willemsen, als vazallen ingewijd worden.
‘Geduldig in afwachting van de dingen, die komen zouden, zaten de twee jongens
op een kist tegen de muur.
Pietje Bell zette een grote hoed op, die met een rode veer versierd was. Zijn
adjudants, Peentje en Engeltje, hadden rode mutsen op het hoofd. Pietje plaatste zich
aan de tafel, waarop een groot boek lag met witte vellen. Een nieuwe pen lag in
gereedheid.
“Adjudants, blinddoek de nieuwe leden,” sprak de roverhoofdman.
Ogenblikkelijk sprongen Peentje en Engeltje op en bonden doeken voor de ogen
van Kees en Jaap.’
De jongens worden ‘ontgroend’ doordat men ze op een plank in de lucht laat
zweven, waarbij ze het gevoel krijgen of ze in een vliegmachien zitten, en door wat
pijn omdat ze met hun vlakke hand op een plank slaan, terwijl hun wijsgemaakt is
dat ze Peentje een klap zullen geven, en Van Abkoude vervolgt: ‘Toen werden de
jongens de doeken van de ogen genomen en moesten ze hun handtekening in bloed
zetten.
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“In bloed?” vroeg Jaap verschrikt.
“Ja,” sprak Pietje Bell op onverbiddelijke toon. “Je moet een sneetje in je arm
maken en met het bloed je naam zetten.”
De jongens gehoorzaamden en zetten hun handtekening met bloed in het
roversregister.
Toen moesten ze de eed van trouw afleggen.
Pietje las voor: “Ik zweer trouw aan de geheime Roversbende De Zwarte Hand
en beloof gehoorzaamheid aan de Hoofdman. Ik beloof alle geheimen te bewaren en
aan niemand ter wereld de plaats van samenkomst te verraden.”
“Zeg nu op plechtige toon: Dat zweer ik,” vervolgde Pietje.
“Dat zweer ik,” zeiden Jaap en Kees.
“Dan verklaar ik u bij deze als leden van de Roversbende te zijn aangenomen.”
Daarmee was de plechtigheid geëindigd en konden de duistere werkzaamheden
van de bende een aanvang nemen.’
Je wilde, na dat gelezen te hebben, maar één ding: onmiddellijk zelf zo'n bende
oprichten. Nu, er zijn wat Zwarte Handen versleten. Alles was zeer geheim. (Toen
we een keer uit onze anonimiteit traden om tijdens een Zeer Speciale Historische
Tentoonstelling het rijgkorset van mijn moeder, tegen betaling van twee cent, te doen
doorgaan voor de Baljurk van Marie Antoinette - welke laatste naam onvermijdelijk
de nodige spelfouten moet hebben bevat -, was het dan ook meteen mooi mis.) Oh,
het was een eer bij de bende te mogen zijn en tot adjudant geslagen te worden, met
die absolute gehoorzaamheid aan de leider, zo typerend voor jongens: ‘Gij daar met
uw melkboeren hondenhaar, kniel voor mij neder en zeg mij uw naam!’
Ik herinner me dit gebulder van Pietje nog al te wel. U moet weten, ik was een
beetje een pervers jongetje, en dat al zo vroeg. Gelukkig is het later helemaal
rechtgetrokken. Maar de magie van het geheime genootschap bleef, al bleek je
uiteindelijk beter te kunnen ademhalen in genootschappen met jezelf als enige lid.
Het was een magie waar in elk geval nooit meisjes deel aan konden hebben, zoals
zij ook nooit het je van het zouden begrijpen van de wondere betovering van een
geledigde broekzak: de inhoud van een jongensbroekzak vormt de adembenemendste
landkaart van
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zijn handel en wandel. Van Abkoude wist hiervan. In het eerste boek van Pietje Bell
komt uit Pietjes zakken te voorschijn: straatklappers, die patsh! pátsh!! deden op de
straatstenen; stukken krijt, gevonden in meesters krijtbakje, om op iemands rug te
schrijven: te huur; een koperen knoop om gloeiend heet te wrijven op je mouw en
die dan ineens op de hand van een ander te drukken; een glazen knikker met
slingerslangetjes; een stuk schoenmakerspek, waar je de halve wereld mee aan elkaar
kon laten kleven; een hoopje touw; een lege patroonhuls; een fluitje; een stukje drop;
een ganzepoot, waar je zo leuk aan trekken kon; een lucifersdoosje met een dode
vlinder erin; een balletje stopverf; een vergeten pepermuntje; een eindje kaars; een
oude pen en ten slotte een stuk afgeknaagde wortel of peen. En in De zonen van
Pietje Bell heet het: ‘Toen voelde Piet in zijn zak en haalde daaruit onder andere een
oud klosje zwart garen. Hij had verder niet veel in die zak, alleen maar een eindje
touw, stukjes kleurkrijt, een grijs geworden stukje drop, dat hij gauw in de mond
stak, een koperen knoop, een lucifers-doosje met een dode vlinder erin, een fluitje,
een afgedankt zakmes van pa, een halve cent, vishaakjes en een vergeten olienootje.’
Lichtende passages waren dat, verre perspectieven openend, wondere inventarissen,
literatuur dus!
In de bende De Zwarte Hand werden allerlei rituelen uit de wereld der volwassenen
geïmiteerd, of liever: alleen de uiterlijke schijn ervan. In zijn poging om ‘net echt’
te lijken spreekt Pietje, uit naam van de bende, tante Cato tijdens een
welkomstceremonie op het station toe met ‘Hooggeachte en Weledele Heer Tante
Cato!’ - maar het is vooral de hiëratische, autoritaire structuur van de bende (er is
op zeker moment zelfs een laaiende strijd om het leiderschap gaande tussen Sproet
en Pietje - er dreigt muiterij...) die toch de wereld van de volwassenen weer naäapt,
hoezeer de bende in schijn ook tegen die wereld is gericht.
Want je zou de indruk kunnen krijgen dat deze boeken een kiem van revolutie
bevatten, met zo'n vader die álles leuk vindt van zijn zoon, mits het maar ondeugend
is (‘Zo'n jongen toch! 't Is een reuzentiep!’), en met die oerdomme politiemacht en
sombere zondagsschoolterreur waarmee onze belhamel het steeds aan de stok heeft.

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

19
Pietjes zusje Martha (ook hier is de vrouw weer het reactionaire element) wil
voortdurend een ‘heertje’ van hem maken, iets wat zijn grootste weerzin oproept,
maar de rijke jongen met wie zij getrouwd is, Paul Velinga, die vindt hij weer wel
geweldig. Als hij bij hen te logeren is noemt hun dienstmeisje hem ‘jonker’. ‘Stel je
voor,’ denkt hij dan, ‘jonker Pietje Bell uit het schoenenpaleis uit de Herenstraat.
Dan was zijn vader een graaf en zijn moeder een barones. Een beetje kale barones
dan zeker, want een echte barones zou haar zoontje, de jonker, geen boterhammen
met stroop geven, maar pudding voor zijn ontbijt en mokkataart voor zijn middageten.’
Pietje komt dan ook enkele malen in aanraking met ‘echte’ jonkertjes, die dure
dingen eten en vreemde dingen doen. Daaraan zie je voor wie deze boeken geschreven
werden; voor jongetjes uit ‘gewone’ gezinnen met beschaafde armoe: het
hogerop-willen staat centraal, wat ook duidelijk blijkt uit de noeste arbeid van vader
Bell, die daardoor een steeds mooiere winkel krijgt. Ik heb het hier, nogmaals, over
de jongensavonturenboeken van Pietje Bell, niet over die weliswaar originele, maar
toch onechte vervolgen, waarin het hogerop-willen abnormale vormen aanneemt,
met een deftig Pietje dat neerkijkt op het vulgus van de straat en naar Amerika vertrekt
om daar in een ommezien puissant rijk te worden. Nee, alleen over het straatjongetje,
vies en brutaal. De ‘hogere milieus’ zijn voor hem, ondanks alle komische ondertonen,
iets begerenswaardig hoogs en vreemds.
Zorgelijke marxistische notities! (En zó eenvoudig, dat je nog eens gaat begrijpen
waarom juist de sociologie zoveel lichtgewicht aantrekt. Er is geen kunst aan.) Je
hebt er als kind weinig mee van doen. Het was de magie van de jongenswereld met
zijn geheimen en zijn simuleringsdrang (het spelen van circus, het spelen van
roversbende, het spelen van minder onschuldige dingen) die je in de jaren vijftig, de
jaren waarin ik deze boeken las, voorzag van een van vrouwen gereinigd encadrement.
Sedertdien is het door Jan Rinke en Bueno de Mesquita steevast knipogend afgebeelde
en vooral guitige knaapje in zijn matrozenpakje ingeruild voor menig mens van vlees
en bloed, niet altijd met evenveel genoegen. Er blijft uit die jaren het door weedom
en spijt gepantserde geheim over, dat je nimmer waagt open te breken en waarover
je ook niet
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péínst om het open te breken. Daar hebben Pietje Bell en zijn kornuiten, buiten hun
schuld en héél zijdelings, toch ook wel mee te maken.
Eigenlijk had ik gehoopt dat dit iets ‘grappigs’ over Pietje Bell zou worden. Maar
hij is zelf zo leuk, moppig en astrant dat je er, al lezende, neerslachtig van wordt,
geheel in de stemming voor een ernstig slotwoord. Ook had ik dus gehoopt iets heel
persoonlijks uit ‘mijn vroegste jaren’ op te vissen, iets wat zo'n aardig en toch geheel
eigen cachet verleent aan een met zovelen gedeeld onderwerp. Iets héél specifieks,
dat je zeggen zou: ‘God, wat is dat bijzonder.’ Dit is al evenmin gelukt. Biechten,
daar heb ik het niet op begrepen. En zelfs elke schijn van autobiografie is gefantaseerd
- wat heet? - knarsend bijeengemalen met de fantasie van een molensteen.

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

21

Sex-Sondertruppen
Elke zichzelf als volwaardig bewegingskunstenaar beschouwende danser woont in
Amsterdam-Zuid. Als je tegen je vrienden mag zeggen: ik woon in Oud-Zuid, dan
klinkt ook dát heel solide, dan ben je zeker iets, dat niet mis is. En helemáál aan de
top van deze hiëratische ladder staat het magische achter het Concertgebouw.
Indien iemand Achter Het Concertgebouw woont, of op z'n minst wénst te wonen,
dan weet je met je ogen dicht dat het om een prima ballerina gaat, of om een
gerenommeerde toneelspeler, die allang niet meer op de planken maar nog stevig op
de pay-roll staat, of om welke andere gevierde, derderangs kunstenmaker ook.
Zelf woon ik dus in de Kinkerbuurt.
Dit door Heere Heeresma eens zo meesterlijk tot Komrijkwartier omgedoopte
stadsdeel vormt, ondanks mijn aanwezigheid, een verbazingwekkende bron van
oncultuur. Het staat werkelijk achter noch voor, links noch rechts van één schijn van
een Concertgebouw. Op een bevolking van zo'n honderd vijftigtot tweehonderd
duizend mensen vind je er niet één boekhandel.
Toch lezen de mensen er. En lezen de kinderen er.
En dat jonge tuig leest er dezelfde stripverhalen als het jonge tuig achter het
Concertgebouw, de merendeels uit België geïmporteerde en in Spanje gedrukte
gruwel-, geweld- en griezelstrips, die dan op de jongens- en meisjeskamers in
Oud-Zuid verstopt liggen onder een stapel in-keurige Kuifjes en knusse Suskes en
Wiskes, maar die in Oud-West bij honderdduizendtallen per jaar worden verslonden,
geheel in het openbaar.
In een van de strips- annex pornografiewinkeltjes in deze volksbuurt spreek ik op
een zaterdagmiddag de eigenaar. Klanten lopen in en uit. Het zijn vooral kinderen
en de ‘opgroeiende jeugd’

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

22

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

23
die zich hier te lezen voor een heel weekend aanschaffen. Strips die vallen onder
noemers als wild-west, science-fiction, Tweede Wereldoorlog, geheime agenten,
detectives, griezelen en primitieve erotiek. Op deze laatste, de erotische strip verhalen,
staat met grote letters vermeld: Stripverhaal voor volwassenen. ‘Dat staat er natuurlijk
op om het voor kinderen aantrekkelijker te maken,’ verklaart me de middenstander
trouwhartig. Als ik hem vraag door welke leeftijdsgroepen deze werkelijk
bloedstollende en zelfs voor mijn doen reactionaire werkjes worden aangeschaft,
waarin vrouwen uitsluitend spiernakend rondlopen en door mannen worden
gevierendeeld, behakt, bespoten en betrappeld, antwoordt hij: ‘Ach, niet door kinderen
van acht natuurlijk. Maar vanaf zo'n jaar of tien, twaalf.’ Van deze zogeheten
stripverhalen voor volwassenen, zo verzekert hij me nog, verkoopt hij er gemiddeld
zo'n duizend per week. En beladen met tweehonderd strips voor de somma van dertig
gulden verlaat ik de winkel. Na lezing mag ik ze weer terugbrengen, waarvoor ik
dan vijftig procent van de aankoopsom, zijnde vijftien gulden, terugontvang. Na
lezing besluit ik echter het grootste gedeelte achteloos in de prullenbak te gooien,
onder een laag verdriet, waaroverheen weer een flinke dosis lachen, gieren, brullen.
Waarom, dat zal ik u uit de doeken doen.
Strips als deze borduren, zoals te verwachten is, steeds maar weer voort op
eenzelfde stramien, de meest onwaarschijnlijke situaties worden uitgedacht, alleen
om er een aantal vaste en noodzakelijk geachte ingrediënten in onder te kunnen
brengen. De bedenkers van deze strips zijn allang blij als ze weer eens kunnen inhaken
op wat zij als actualiteiten beschouwen, de actualiteit van de voorpagina's van de
Telegraaf- en hormonenpers, zoals daar zijn de aanbidding van de Satan (de affaire
Manson), de gijzeling, de kaping, de bombrief ook, die we al bijna weer vergeten
waren, en de altijd sterk tot de verbeelding sprekende wereld van de junkies. Zodra
er in ‘de wereld om ons heen’ iets gebeurt grijpen de ontwerpers het met beide handen
aan, want ze snakken naar wat uiterlijke variatie voor hun tienduizenden titels. Iets
zelf verzinnen: daarvoor is in dit genre geen plaats. Er is een stramien, dát en dát, en
de rest is gemakzucht. Het komt voor dat ze in verschillende verhalen haast identieke
tekeningen gebrui-
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ken. En de tweede bron van gemakzucht, waarzonder de heren nergens zouden zijn,
is hun cursus Eenvoudige Psychologie. Hierdoor weten ze (denken ze) precies wat
hun lezertjes in hun onderbewuste hebben en ook wat er zoal latent in sluimert, zodat
de omslagen van de verhalen prompt vol al of niet gecamoufleerde fallussen staan.
Op de omslagen van de oorlogsstrips signaleerde ik granaten in volle vaart, geweren
die juist afgaan, de lopen van tanks in opvallende houdingen, u ziet, erectie op erectie.
Er wordt gemanipuleerd met deze erecties, en met orgasmen, frustraties en
vooroordelen, dat een beginnend schrijver uit de psychologische romanschool het
ze niet zou kunnen nadoen; en als altijd is de band tussen sexualiteit en geweld
onontkoombaar.
Onnodig te zeggen dat een en ander de repeterende snelheid van een mitrailleurvuur
bezit en gepaard gaat met de grootst mogelijke minachting voor en vernedering van
vrouwen en met de bekende stereotiepen van negers, Chinezen, communisten en
invaliden.
Hoe heten nu deze strips, die door de volks- en andere kinderen met rode oortjes
worden verslonden? (Men prijze de taal, en gans het volk daarbij, waarin je zonder
een centje pijn iets met je oren kan verslinden.) Je hebt in de eerste plaats, om het
begin van een inventaris te wagen, gebaseerd op mijn tweehonderd titels, zulke losse
series als Tim zonder vrees (weinig knokken, dus slappe kost), Vigor (verhalen uit
de Tweede Wereldoorlog, vol angstig op elkaar lijkende mannen met brede nekken
en vierkante koppen, zodat je al veel te snel de draad van het verhaal kwijt bent),
Rick Random, de detective in het ruimte-tijdperk (allerminst spannend), Durfal, de
man zonder vrees (de naam zei het dus al; grote tekeningen vol suggestie van vaart
en kracht en met zó'n beknopte tekst, dat je van een record mag spreken) en al die
andere Batmanderivaten: De Flits (contra de Spiegelman en de Tol, ‘de twee
topschooiers’), Thor, de X-mannen, de Wrekers & c., die avonturen beleven vol van
een schijnbaar allerwildste fantasie, maar in wezen van elke fantasie gespeend, door
de uitgever aangekondigd als ‘verhalen die het bloed in je aderen doen stollen!’
‘Krijg de rillingen over je rug!’ en ‘Knijp je tenen bij elkaar!’ Fragmenten arm en
been vliegen, joelen en hoereren over de pagina's, gloeien-
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de kolommen stijgen omhoog als een idioot, alles moet kapot, vernietigd, doorboord,
verscheurd, uiteengereten, en wel onder een regen van zulke werkelijk ijzingwekkende
kreten als FWOOSH! EEEOOEEI! FZAK! THAK! THAP! KRASH! BRAK! ZAP! THOOM!
KRAKK! SPROK! ARGHH! en KLANG! Het is de puremagie van de Amerikaanse,
vernauwde denk wereld. Het CIA-cementvloertje voor de kinderziel, waarop nooit
iets moois mag groeien.
Voorts zijn er de Classics-series. De Groene Lantaarn, de Shock-classics, de
Griezel-classics, de Strijd-classics, de Geheim-agentclassics en waarschijnlijk nog
wat meer.
En ten slotte de al genoemde stripverhalen voor volwassenen van tien jaar en
ouder: Zip (op groot formaat), Jungla (een vrouwelijke Tarzan), Walalla (een blonde
Indiaanse), Messalina (een geval uit de klassieke oudheid), Lucifera (inderdaad: de
minnares van de duivel), Jacula (de koningin der Vampieren), Hessa (de
nazi-aanvoerster van de Sex-Sondertruppen die uit zijn op de vernietiging van de
man, een strip waarin de associatie
dood-SS'ers-drugs-seks-geweld-en-wie-weet-wat-nog-meer wordt gelegd), Jolanda,
De Sade, Terror en Oltretomba (wat nu eens geen vrouw is, maar zoveel wil beduiden
als outretombe-griezelen!)
Elk van deze series kent op zijn minst tientallen titels, soms veel meer. Het is
verleidelijk om deze titels, als vondsten van aanspreekbaarheid, eens op te sommen,
maar ik moet me tot een paar beperken: Bezeten van haat, Werk voor een beul, Bloed
in de woestijn, Het aasgierennest, De kus des doods, De zelfmoordvloek, Tot de dood
ons verenigt, Dodelijke huiveringen, Orgie van bloed, De witte borsten van de
Maimuna, en: Spreek of ik ruk ze af!
Het wordt tijd dat ik een indruk geef van de inhoud van een niet al te bizar verhaal
(meestal immers is de bizarrerie zo opgevoerd dat een inhoud volkomen ontbreekt).
Daarvoor neem ik, zo neutraal mogelijk: Drug-vogels vliegen niet! (uit de serie
Groene Lantaarn en uitgevoerd in felle groenen, gelen en paarsen). Het verhaal zet,
meteen al, in de hypocrietste toonaard in: ‘Sommigen vinden misschien, dat het nu
komende verhaal niet had moeten worden verteld... anderen zullen als argument
aanvoeren dat dergelijke gebeurtenissen geen ontspanningslektuur zijn... ze
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kúnnen gelijk hebben! Maar dat vinden WIJ niet... Omdat wij deze edele schepsels,
menselijke wezens, hebben gezien in al hun ellende... lager dan dieren... levend in
een ondenkbare HEL! We hebben ze gezien... We waren kwaad... en dit verhaal is
ONS PROTEST!’
Het daaropvolgende verhaal is dus niet van protest en verontwaardiging doordrenkt,
maar van voornoemde hypocrisie, van geweld en mallotigheid. Iemand uit een bende
junkies schiet bij een straatoverval met een antieke kruisboog op een voorbijganger
die zijn overvallers toeroept: ‘Ga maar liever 'n VAK leren!’ en die zelve Groene Pijl
blijkt te heten. Deze Groene Pijl waarschuwt een zekere Groene Lantaarn (‘geen
kwaad zal mij ooit ontgaan!’) Samen zoeken ze de junkies op, en vinden allereerst
iemand die ‘van binnen in brand staat’ omdat hij ‘opeens ZONDER’ zit. Na een gevecht
met elektrische stoten en ook heel gewoontjes met een bijl, gaat Groene Lantaarn
vliegend af. (De lucht dus door.) De scène verplaatst zich dan naar de bende, zijnde
een Chinees en een neger, die tot hun ‘ontsnappingstrip’ zijn gekomen omdat ze ooit
werden uitgescholden voor, let wel, pindaman en nikker. Een van hun metgezellen
is Speedy, de pupil van Groene Pijl, die al maanden zoek is en nu dus verslaafd blijkt,
maar tegen Pijl en Lantaarn zegt dat hij de handelarenbende van binnenuit wou
oprollen. Het hele gezelschap, Speedy en P. en L., gaat vervolgens wederom vliegend
af. (De lucht door.)
‘Weet je,’ zegt Pijl tegen Lantaarn, ‘natuurlijk heb ik de pest aan die handelaren
omdat ze spekuleren op de zwakheid van hun prooi... maar dat wil nog niet zeggen
dat ik kapot ben van verslááfden!’ Zodoende wordt de strijd voortgezet (‘als die
snuiter daar geen verslaafde is, ben ik Moeder de Gans!’ zeggen ze, als ze in
pikdonkere nacht iemand bij een vliegmachien zien scharrelen). Ze vinden de bende,
maar worden neergeslagen en met ‘drugs’ ingespoten. Daarna bellen de dealers en
junkies gezamenlijk de politie.
Maar deze vindt de thans monsterachtig hallucinerende Pijl en Lantaarn niet, daar
Speedy ze tijdig in veiligheid heeft gebracht. Deze Speedy vertelt, als de Groene P.
hem vraagt waarom mensen zich zo willen ‘vergiftigen’: ‘Stel nou 's dat 'n jonge
knul iemand kent, waar hij tegen opziet... 'n oudere man!’ zegt hij, met
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open, jongensachtige blik, waar vast nog wel iets goeds van kan komen, in
tegenstelling tot negers en Chinezen, ‘en neem dan 's aan, dat de oudere man
weggaat... het land doortrekt... anderen leert kennen en z'n jonge vriend laat barsten!
Dan... zou die knul iets anders nodig hebben in de plaats van die vriendschap... En
dat zouden... DRUGS kunnen zijn!’
Wie verzint het?
Het kan dan ook niemand verbazen dat kort daarop de Groene Pijl, de oudere man
dus, ontdekt dat Speedy, zijn eenzame en in de steek gelaten pupil, spuit. ‘O, lieve
God! Je bent aan de drugs!’ roept Groene Pijl. Einde van deze aflevering van het
verhaal.
Ik zei het al, dit verhaal is, vergeleken bij de rest, een wonder van samenhang en een
mirakel van geloofwaardigheid. Heel wat bonter gaat het er in de pure gruwelstrips
toe, waarin mensen levend worden verbrand, voortijdig worden begraven, luidkeels
te pletter vallen van geenszins onaardige hoogten en achtervolgd worden door asgrau
we nachtmerries. Maar ook hierin wordt voor een thematische vervlechting niet
teruggedeinsd : ik las zelfs een verhaal over een ex-geheim-agent die astronaut werd
maar eigenlijk een weerwolf was: op de maan waant hij zich ten slotte veilig, maar
toch valt hij er voor zijn collega-astronauten door de mand als hij begint te blaffen
en akelig van gedaante verandert zodra daar... de aarde opkomt! Dáár had hij even
niet op gerekend!
Geen middelen ook worden geschuwd om de kinderkaken te doen klapperen dat
het een aard heeft: eenzame opsluitingen, aan stukken gesneden lijken, vampieren,
bloed; en van de opgejaagde slachtoffers, meestal vrouwen, krijg je de indruk dat ze
nog eens extra uitgeleverd worden, omdat ze om meestal onbegrijpelijke redenen
steeds geheel uitgekleed schijnen te moeten rondlopen: zo wordt de lezer naar de
kant van de macht gemanipuleerd, en doet hij zwepend en ranselend op een weerloze
prooi mee met de sterke.
In al die verhalen met quasi-naakte vrouwen voor twaalfjarige volwassenen komen
steeds dezelfde typen voor: of het nu apachevrouwen zijn, druïden wijfjes of
Messalina's, ze hebben hetzelfde Jacqueline-Kennedy-achtige en onweerstaanbare
golven van sadisme opwekkende kapsel en dezelfde breed-scharnierende
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mond en vochtige oogopslag. Speelt zo'n verhaal in de klassieke oudheid, zoals
Messalina, dan komen we, geheel vanzelfsprekend, lesbische potjes tegen bij de vleet
(die natuurlijk wél moeten wijken voor de Verrukking die Man heet), maar Nero
blijft eruitzien als een geblondeerde Batman en Julius Caesar als een Scandinavische
autocoureur.
Zo ziet ook Hessa, het hoofd van de Sex-Sondertruppen van de SS, eruit als een
echt hedendaagse blondine: iets als de vrouw van Gerard Cox. De verhalenserie
onder deze naam vormt een waar hoogtepunt van ziekelijkheid en
flamingantenfantasie. ‘Gooi sex en oorlog niet door elkaar,’ zegt onze geüniformeerde
Hessa (maar niet zo geüniformeerd dat haar borsten niet te zien zijn) tegen een
onduidelijke vriendin, een gravin die de smerigste naziavonturen bijwoont in een
onveranderlijk avondtoilet, en die haar antwoordt: ‘Ik haal ze altijd door elkaar, schat,
want ze zijn allebei even gevaarlijk.’
Het is duidelijk dat er in zulke verhalen wel meer door elkaar gehaald wordt.
Waar in de echte mannenverhalen (schieten uit wraak of eergevoel) de
psychologische haarlemmerolie van het orgasme steeds om de zo-en-zoveel bladzijden
wordt uitgegoten in tekeningen van uit elkaar spattende mensen, onderdelen of
combinaties van die twee, kunnen de ontladingen in de verhalen met vrouwen in de
hoofdrol, de ‘strips voor volwassenen’, dus plaatsvinden doordat mensen echt met
elkaar naar bed lijken te gaan, nou ja, echt: doordat mannen zich op vrouwen leggen.
Ook hier is het zó geconstrueerd dat het met een vaste frequentie de agressie opwekt
of ‘prikkelt’. De aanduidingen van geslachtelijke omgang zijn van éénzelfde pot nat
als wanneer er mensen zonder ledematen in invalidewagentjes voor de tram worden
geduwd of wanneer SS'ers in een bordeel een naakte negerin van de balustrade gooien
en haar in een vrije val aan flarden schieten.
Wat is de waarde van al die onzin? Wat de waarde daarvan voor de kinderziel is weet
ik niet, want ik heb geen verstand van de kinderziel. Wel weet ik dat alles ten zeerste
zinspeelt op de frustraties van de gezonde, godvrezende, gezagsgetrouwe staatsburger
die, liggend op zijn Peluwtje van Vrouw, met zijn Machti-
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ge Pijl alle kwade demonen, volksvreemde elementen incluis, overwint.
Nu ze in de prullenbak gaan ben ik blij ze gelezen te hebben. Niet bepaald om het
artistieke ervan: de meeste verhalen zijn slecht en klungelig getekend, ook al staan
er niet onverdienstelijke kunstgrepen in, zoals bepaalde kleurcontrasten, uitsneden
van details en het sotto-in-su-perspectief-de opname van iets van onderen naar boven
met een sterk vertekende werking, waarvan iets dreigends uitgaat. Nee, dan was ik
eerder blij dat ik in een van de bovenaardse verhalen, naast lichtgevende skeletten
en zich snel ontbindende lichamen, iets zag wat ik nog nooit gezien had, maar nu
eindelijk eens gezien heb, namelijk de afbeelding van 'n ziel!
En hoewel ik daar dus erg mee was ingenomen, ja, reuze verguld mee was, verheugt
het me toch nog het meest eens aanschouwd te hebben langs welke kanalen, en in
wat voor astronomische oplagen, de mensen al in de kinderspeeltuin schrootrijp
worden gemaakt.
En dat zoiets toplectuur is bij de jeugd uit de Kinkerbuurt, en achter het
Concertgebouw een verholen leesavontuur, is maar 'n kwestie van nuance.
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Een Mystery Tour in een tijdmachine
Het stereo-effect in het geluid, de suggestie van ruimte, is gemeengoed geworden,
het is ten zeerste geperfectioneerd. Aan stereobeelden, de suggestie van
drie-dimensionale diepte schenkt niemand aandacht. Geen mens bekommert zich er
om.
Nu is het begrijpelijk en zelfs wenselijk dat de consument (‘de werkman’, zoals
ze hem in het meer anachronistische dan anarchistische radioprogramma De Rooie
Haan hardnekkig believen te noemen) zich niet bekommert om iets wat hij niet nodig
heeft; maar het gebrek aan interesse wordt wel heel vreemd als we bedenken dat het
stereo-kijken, de stereoscopie, in de negentiende eeuw een ongekende populariteit
heeft beleefd, en zowel technisch als artistiek hoogtepunten van kunnen bereikte.
Experimenten die er zelfs ná de Tweede Wereldoorlog nog zijn geweest, zoals
drie-dimensionale films die het publiek in de zaal met een rood-groene bril diende
te bekijken, zijn allemaal doodgebloed of bleken een stuntje voor één keer. De
bemeging van het beeld schijnt de behoefte aan suggestie en identificatie voldoende
te bevredigen. Een hijgende maar platte Brigitte Bardot schijnt levensechter dan een
roerloze maar gevulde. Een hijgende én gevulde lijkt abundantie, net als de modernste
stereo-installaties voor huiskamergebruik. Dus zijn de diepteplaatjes historie
geworden, gezellig vermaak uit een verleden tijd en, zoals bij alle trivialia, een sociaal
leerzaam beeldenarsenaal. Ik spreek hier niet over de dieptewerking die door de truuk
met de rood-groene bril wordt bereikt (die in de negentiende eeuw ook werd toegepast,
en op ansichtkaarten tot in de twintigste eeuw bleef bestaan, afglijdend tot
smakeloosheden als bolronde, bloedende harten bovenop de tóch door een keurig
wolletje bedekte boezem van de maagd Maria), maar door stereoscoopplaatjes in
een stereoscoopkijker te plaatsen.
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Stereoscoopplaatjes (stereographs) bestaan uit twee opnamen van hetzelfde beeld,
uit een iets ander standpunt opgenomen (net als onze beide ogen dat doen). Als we
nu door een binoculaire lens naar die twee plaatjes kijken, vallen ze over elkaar heen;
we krijgen dan ‘de versmelting in de hersens van twee ietwat verschillende beelden
die afzonderlijk door onze twee ogen gezien worden tot één beeld met dieptewerking’,
aldus de definitie van H. en A. Gernsheim in The History of Photography (Oxford
University Press, 1955). Het resultaat is verbluffend. De charme van deze illusie is
zo groot, de werking zo suggestief, dat je niet begrijpt dat deze uitvinding, die eens
‘het optische wonder van de eeuw’ heette, nu zo is uitgestorven, of enkel nog in
Viewmasters met domme plaatjes voor zuigelingen zijn bloedeloze bestaan rekt.
In bijna elk huis vond je toen een stereo-kijker. Omstreeks 1900 en daarna was
dat vooral de open kijker, een Amerikaans model dat wel iets weg had van een
motorbril op een monôclehandvat, maar ik geef zelf verreweg de voorkeur aan de
gesloten houten kast, waarin via een uitklapbare spiegel licht op de afbeelding wordt
weerkaatst. In die gesloten kast is de illusie namelijk compleet: een ogenschijnlijk
saai kiekje van een landschap gaat er leven, bloeit er op (bergen en ijsschotsen en
hangbruggen zijn als decor uitermate geschikt): je houdt als 't ware de adem in, achter
die paar huizen doemt nóg een huis op dat je nimmer tevoren zag, dáár kronkelt een
pad omhoog; en waarom staat dat raam open, daarginds? hoe zou het zijn gekomen
dat gene steen zo los zit?
Uit de intieme confrontatie met die doodse beelden (op de vroege platen komen
geen mensen voor, want die zouden voor de camera maar bewegen) komen verhalen
los, de wisselwerking tussen het gebodene en de fantasie is sterker dan bij een gewone
foto ooit het geval kan zijn. Dood papier wordt tastbaar, met de extra-aantrekkelijkheid
van het clandestiene. De stereoscopie heeft ook iets spookachtigs.
Wanneer Simon Vestdijk in het bezit van een stereoscoop was geweest, zeg ik
altijd maar, dan waren zijn verhalen nooit zo plat geweest (plat, plat als een dubbeltje;
niet platvloers) wat bij voorbeeld zijn landschaps- en kostuumbeschrijvingen betreft,
zo plat als ze nu vaak, door het teveel bekijken van twee-dimensionale foto's uit De
Aarde en haar Volkeren zijn geworden.
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De uitvinder van de stereoscopie is sir Charles Wheatstone; zijn spiegelstereoscoop
dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Met de komst van de handzamer
prismastereoscoop van sir David Brewster, omstreeks 1850, kon de commerciële
opmars beginnen. De eerste tien jaren was het een ware rage, daarna zakte het weer
weg, net als de hele belangstelling voor fotografie (een curieus fenomeen), om na
zo'n twintig jaar, tegen de jaren negentig weer tot bloei te raken, tot ver in deze eeuw:
de fotografie was binnen ieders bereik gekomen. Miljoenen plaatjes werden er
verkocht.
Wat waren de onderwerpen op de vroegste plaatjes? Landschappen (reiskiekjes),
Victoriaanse binnenhuisjes met doodstil poserende mensen, beeldhouwwerken, als
het maar stil stond. Het standbeeld De Griekse slavin van Hiram Power was niet
alleen op de Great Exhibition van 1851 een groot succes, ook in de populaire kunst,
op cartoons, prentbriefkaarten. Het was een geaccepteerd beeld, Kunst! en zelfs
koningin Victoria was in hoogsteigen persoon dat ‘schandaal’ wezen bekijken. Dus!
Maar de pornografische associaties van de slavin waren duidelijk: het beeld duikt
daarom zo dikwijls op, omdat het voor die tijd de grenzen van het erotisch-toelaatbare
aftastte.
Er komt voor de stereoscopische kaart een invalshoek bij: men was er zich bewust
van de grens van het technisch-haalbare. Het beeld kon, louter stereoscopisch gezien,
populair worden omdat het een halfnaakte vrouw betrof die, uit wat voor hoek je
haar ook nam, tot in alle details stil stond. Ze bewoog onder geen beding.
Zo is er voor het feit dat een afbeelding op dat-en-dat moment populair is, altijd
sprake van een convergentie van redenen. De Griekse slavin was opzienbarend, maar
we zouden haar niet zo dikwijls terugzien als ze niet zo dubbelzinnig was geweest
en gebleven (de ansichtkaart) en aanvankelijk ook niet zo'n geduldig model.
Eenzelfde samenkomst van redenen moet er zijn geweest voor de onvoorstelbare
populariteit die Manets Déjeuner sur l' Herbe (of varianten daarvan, interpretaties,
imitaties, parodieën en tableaux-vivants) in de galerij van de volksverbeelding genoot.
Je komt dat schilderij werkelijk overal weer tegen, in een of andere vorm. Het had
bij z'n eerste expositie nogal opzien gebaard, om het zacht te zeggen. Het was een
schandaal van jewelste. Dit
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schijnt een eerste voorwaarde. Eerst na het schandaal komen de verdere redenen voor
levensvatbaarheid in de triviale kunsten in aanmerking; er zijn meerdere duidelijke
redenen te noemen, maar voor de stereoscopie interesseert ons nu vooral: dat een
stilleven van mensen met een omlijsting van boomtakken (al waren die ook van
karton) op de voorgrond een gegarandeerd diepte-succes was. En altijd bleef er die
‘stoute’ associatie met het schandaal. Zo verschenen vorig jaar ook reportages als
‘met Jan Cremer op reis’ in zulke door en door hypocriete bladen als Margriet en
Viva. Commerciële, triviale kunst en amusement zijn per definitie hypocriet. Zie de
televisie.
Ook de uitvinders van de stereoscopie hadden aanvankelijk hoge idealen. Sir David
Brewster beschouwt een collectie stereoafbeeldingen als een instrument in de visuele
educatie, en hij beschrijft anno 1856 de stereo-verwachtingen van de toekomst met
een verve en argumentatie die zó op het optimisme over de audio-visuele ‘middelen’
van nu kan slaan. Maar op wat militaire en medische toepassingen na bleek het wat
minder educatief uit te vallen - ‘with increasing popularity, a lowering of taste set
in; the stereoscope became the poor man's picture gallery’, aldus de Gernsheims. Er
zijn meer optische instrumenten geweest die, aanvankelijk de hoop van
opvoedingsgezinde highbrows met een speciale voorliefde voor de minder bedeelde
klassen, al weldra het uitsluitende speelgoed (en zoethoudertje) van die minder
bedeelde klassen werden, waarbij de zich van spijt verbijtende highbrows het nakijken
hadden. Zie de televisie.
De Gernsheims reageren met bovengeciteerde uitspraak als highbrows van
uitzonderlijke klasse - namelijk op iets van 'n eeuw her; zoiets mag je ‘je beklag
doen’ noemen! Ze zijn, en dat doet eigenlijk lieftallig aan, bezorgd over de opkomst
van iets wat allang weer verdwenen is. Hun goedbedoelde, maar overbodige beklag
gaat zelfs zover dat ze de spookplaatjes, de afbeeldingen waarop een model uit het
fotografische beeld is weggelopen, zodat er in stereo iets als een geestverschijning,
een soort vlokkige wolk ontstaat, ‘a rather tasteless novelty’ noemen.
Toch was het gewoon een aardig huiskamerspelletje, dat juist door iemand als
Brewster in zwang was gebracht. Het beantwoordde aan de Victoriaanse smaak en,
wat belangrijker was, het
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werd geschikt geacht om aan te tonen hoe schijnbaar irrationele dingen door optische
illusies konden worden opgewekt. Het nam angst weg. Dat dit de bedoeling was (iets
leerzaams in een spelletje, zo ongeveer als de Vara het zich nu voorstelt dus) blijkt
uit een boekje van Brewster uit 1833, dat ik hier voor me heb liggen: er staan aan
Walter Scott gerichte brieven in over Natural Magic. Allerlei fantasmagorieën worden
daarin optisch verklaard, spookschepen, fata morgana's. Er staan ook hoofdstukken
in over anamorfosen en automatische schaakmachines, en een paar portretjes waarvan
je slipjes papier kan optillen zodat er weer andere portretjes ontstaan; kortom, alle
animo en interesse waren al aanwezig bij de man die vijfentwintig jaar later zo van
Spirit Photographs zou houden, van de ‘pseudo-röntgenfotografie’ (zoals Otto
Schilling het in zijn Handbuch der Stereoskopie - Leipzig, 1910 - noemt), nadat hij
in zo'n belangrijke mate had bijgedragen tot de ontwikkeling van de stereoscoop, die
in al zijn variaties het belangrijkste amusement zou worden van de negentiende eeuw,
en daarna spoorloos verdween. Zie, zo hoop ik, ooit eens de televisie.
Het is welbeschouwd eigenaardig dat het zolang heeft geduurd voor iemand, in de
diarree van heruitgegeven Victoriana, eindelijk eens met een boek over stereoscopie
op de proppen kwam. Dat is er nu. Het is een grote doos, met daarin het uiterlijk wat
protserig uitgevallen boek van John Jones, Wonders of the Stereoscope, (Jonathan
Cape), en, verstopt in nóg een quasi-boek, een plastic geval waarin zich een
stereo-kijker en achtenveertig plaatjes schuilhouden. De kwaliteit van de plaatjes is
redelijk, de eenvoudig uitgevoerde, open en scharnierende kijker brak al meteen toen
ik hem uit de doos haalde; en wel ter hoogte van een van z'n meest edele delen, het
scharnier.
Dus de plaatjes maar door een van mijn eigen kijkers bekeken. Mijn eerste kijker
(met kaarten) kreeg ik op veertienjarige leeftijd toen, ten gevolge van de naoorlogse
geboortegolf, de middelbare school waarvan ik vrucht na vrucht plukte moest
uitbreiden, en het natuurkundig laboratorium en panopticum, dat er nog precies zo
uitzag als bij de oprichting van de school in de jaren negentig van de vorige eeuw,
genadeloos werd opgeruimd, i.e. de straat op werd gekwakt.
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Jones' keuze van de plaatjes bleek goed; alle genres kwamen er wel in voor.
Dat waren, zoals gezegd, huiskamerscènes, landschappen (Views of Switzerland,
Vues d'Italie, Voyage en Espagne, Ansichten vom Harz, er waren er soms wel
duizenden per reeks); en verder ondeugende scènes en komische tafereeltjes. Ten
slotte alles wat in aanmerking kwam. De platjes waren er in allerlei technieken. Twee
technieken konden Jones en zijn uitgever echter niet laten zien, de glasplaat en de
doorkijkkaart. De glasplaten zijn zeer helder (omdat het licht erdoor valt) en geven
dus een sterkere werking, en de doorkijkkaarten bieden de vreemdste surprises. (Het
spel van teleurstelling en verrassing speelt trouwens een belangrijke rol op het moment
dat de kaarten in de kijker worden geschoven - een lichte opwinding, een nerveuze
trilling van de wimpers: zal de diepte meevallen, gering of grandioos zijn, hoe echt
zal het lijken, of blijkt het nep? Ook dat laatste kwam voor: de firma rekende dan
maar op de bereid willigheid van de suggestie.)
In doorkijkkaarten werden lagen met kleur en met gaatjes en inkepingen
aangebracht; je zag in de kijker dan, als het licht erdoor viel, verlichte ramen en
kandelaars met brandende kaarsen; en de juwelen om de armen en hals flonkerden
echt. Soms moest je een precair even wicht zien te vinden tussen het licht dat op de
kaart en het licht dat door de kaart viel. Op de mooiste doorkijkkaart die ik aan de
geboortegolf heb ontrukt, zie je een doodstil, leeg stationnetje. Kleurloos, niets.
Schuif je hem in de stereoscoop dan is het opeens nacht geworden, op de rails staat
een dreigende locomotief. Rood sproeit het onder de machine, de lampen zijn aan.
Ook in het stationnetje, en zelfs in een huis verderop brandt licht achter de ramen.
De suggestie wordt gewekt dat daar koortsachtig iets wordt bekokstoofd; maar wat?
't Is een artistiek juweel, 't tzou een hele roman zijn, als Vestdijk nog leefde.
Jones put voor zijn tekst veel uit Gernsheims History. Zelf betitelt hij het
stereo-kijken als a mystery tour in a time machine. Daar zit wel iets in, want de
plaatjes op zich zelf zoggen weinig, eerst in de tijdmachine-doos komen ze tot leven,
zorgen ze voor intoxicatie. De platen zonder doos zijn niets. Je kan het publiek (‘de
mensen’, zoals de kampvuurachtige vakbondsbestuurders
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dat nu hardnekkig believen te noemen, met dat weggemoffelde, maar geraffineerde
zuchtje nadruk op het woordje ‘de’, dat van hun solidariteit moet getuigen) - je kan
ze geen stereo-kaarten geven zonder viewer; dat besefte men; vandaar wellicht dat
zo'n ambitieuze uitgave lang op zich liet wachten; vandaar ook dat ik zo'n uitgave,
hoe salontafelachtig ook uitgevoerd, wel moet aanbevelen; mits u een tube wonderlijm
bij de hand houdt.
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Mausolea van visuele aberraties
Prentbriefkaarten hebben een korte, maar krachtige rol gespeeld in de geschiedenis
van de ‘imagerie populaire’. Die rol is nu uitgespeeld en sedert lang overgenomen
door stripverhalen, platenhoezen, televisie. Vóór de ansichtkaart waren er de
volksprenten, de catchpenny prints, de houtsneden bij straatliederen. Maar al
veranderde het medium steeds, de rol bleef dezelfde: een Levend Museum van de
Volksverbeelding te zijn, een Visuele Galerij voor de lagere standen, het Journaal
van de middenklasse, de klasse tussen paupers en burgerij.
De prentbriefkaart is, welbeschouwd, nog maar van recente datum. Ze kent een
ingewikkelde voorgeschiedenis, er gingen meerdere fasen aan vooraf, die te maken
hadden met uiteenlopende topics als drukgeschiedenis, internationale postale
reglementen en sociale bevrijding, maar in het laatste decennium van de vorige eeuw
was de ontwikkeling toch op gang gekomen. Miljoenen kaarten werden er jaarlijks
verstuurd. De bloeitijd van de prentbriefkaart duurde zo'n vijfentwintig jaar: de eerste
wereldoorlog maakte aan de bizarre en vaak uiterst verfijnde vlucht die dit medium
had genomen een einde, en niet alleen daaraan.
‘De prentbriefkaarten zoals die sedert de jaren voor de eeuwwisseling tot aan het
einde van de eerste wereldoorlog werden gepubliceerd,’ zo schrijft Barbara Jones in
het voorwoord bij het door haar en William Ouellette samengestelde Erotic Postcards
(London Editions, 1977) ‘bieden, voorzien van data, de geschiedschrijvers een
ongekende hoorn des overvloeds aan gedetailleerde en nauwgezette informatie,
doorgaans zeer betrouwbaar, omtrent het reclamewezen van destijds, omtrent de
esthetische voorkeuren, de agricultuur, architectuur, luchtvaartgeschiedenis,
tentoonstellingen, mode, etiquette, handel en nijverheid, omtrent
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moppen, vorstenhuizen, scheepvaart, toneel, stadsplanning, treinen, trams en uiteraard - oorlog.’
De erotiek ontbreekt in dit rijtje, omdat de rest van het boek daarover handelt.
(‘Uiteraard.’)
Het ligt dan ook voor de hand dat, als er over kaarten wordt geschreven, dit gebeurt
in de vorm van een cultuurhistorie in anekdoten of van een sociologische benadering.
Het gaat er dan om: wie stuurde de kaart? wie ontving hem? wat wilden ze elkaar
zeggen?
Het is de benadering van bij voorbeeld George Orwell en Benny Green. De vroegste
daarvan is (uiteraard weer) George Orwells essay The Art of Donald McGill (1941)
‘Donald McGill’ is een van de weinige artiestennamen die op de kaarten
voorkwamen, en zijn beeldentaal woekert nog tot op heden in badplaatsen en
kuuroorden voort, zij het in slappe, slecht-getekende imitaties: de bolronde dames
in badpak, die eerder op uit worsten en meloenen gestructureerde dragonders lijken
dan op afgezanten van het zwakke geslacht; de scharminkelige echtgenootjes die in
de schaduw van hun matrimoniale kolossen naar bevallige schonen op het strand
loeren, en wel met hun ogen op hun navel en hun tong in het schelpenstrand; het
geknijp in zwembroeken door buitenechtelijke vingers of zeekrabbetjes; al die
dubbelzinnige situaties, mét het schunnige rijmpje erbij.
Het zijn deze kaarten die Orwell tot bespiegelingen over de arbeidersklasse
verleidden, zelfs tot opmerkingen over de aard van de mens in het algemeen. Want
inlichtingen hieromtrent trof hij niet aan op de kansel, noch op het politiek
spreekgestoelte, noch in de memoires van leiders, noch in de allerlaatste dichtbundel.
Er waren perioden dat prentbriefkaarten voor bepaalde lagen van de bevolking
hét expressie- en communicatiemiddel vormden, en dus zijn ze een goudmijn voor
de kennis van die-en-die periode en die-en-die bevolkingslaag.
Op onderhoudende, al is het iets te uitgelaten wijze, plaatst de al genoemde Benny
Green de prentbriefkaarten in het kader van hun tijd in zijn I've lost my little Willie!
(Ik ben mijn Janneman kwijt!) A celebration of comic postcards (Elm Tree
Books/Arrow Books, 1976). Gewaagd, ondeugend en ordinair zijn de kaarten die hij

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

41
behandelt. Tenminste, zo waren ze bedoeld. Vele komen ons nu voor als zoet en
kinderachtig, maar het gaat om het effect en de functie van toen.
De kaarten gingen waarschijnlijk soms iets te ver, maar nooit te ver. Ze werden
immers vervaardigd door de een stapje hoger gelegen laag, de drukkers en de
uitgevers, met hun puriteinser cultuur. Aldus Benny Green.
Maar omdat de kaarten niet door één monopoliefirma werden vervaardigd en er
blijkbaar geen invloed aan werd toegeschreven, horen we van Orwell: ‘Niets in de
kaarten wijst op een poging een kijk op de dingen te bewerkstelligen die acceptabel
is voor de heersende klasse.’
Dus: de kaarten werden door (of: uit naam van) en voor het volk gemaakt, met
een tolerantieplafond dat uiteindelijk door de drukker werd bepaald, maar dat zeer
hoog kon liggen, vanwege die specifieke eigenschap van veel van die, vooral Engelse
kaarten: de dubbelzinnigheid, het double entendre.
De gelijkenis met nu populaire tv-comedies is treffend.
Door highbrows worden zulke comedy-series altijd met veel misprijzen en
hoofdschuddend bekeken. Ze vinden ze goedkoop, vulgair. Het is, zeggen ze, je
reinste zedenverval.
Zulke zuurkijkers zijn er altijd geweest. Zoals nu af en toe een smalende
intellectueel, een wereldvreemde boekenwurm nog wel eens wil namopperen over
de tv en deze maar een treurbuis noemt, zo was voor vele hooggestemde
volksverlichters van toen de brievenbus, waardoor deze hele wereld van lichtzinnige
prentjes met hun openlijk zichtbare teksten binnenschoof, ongetwijfeld een goddeloze
treurspleet, en meer niet.
(Ook wat de nouveaux riches en de adel betreft is alles bij het oude gebleven: nu
lachen ze luid om alle tv-comedies, omdat ‘de gewone man’ die zo leuk vindt, en
destijds verstuurden ze ansicht na ansicht, omdat ze ook toen al niet konden lezen
of schrijven.)
We laten dit voor wat het is. Benny Green gaat uitgebreid op cartologische
mogelijkheden voor dubbelzinnige situaties in, en hij verklaart waarom speciale
genres zo populair zijn gebleven, waarom specifieke raakvlakken tussen menselijke
uitingen zo geschikt bleken om er sexuele toespelingen in te verstoppen: het
strandleven (bloot), de mode (met als extraatje de hoedenpin als
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wapen tegen aanranders), de sport (de ballen en de keu) en treinen (ondeugende
coupeetjes, zo gezellig met zijn tweetjes).
Er stond op al die kaarten nog iets anders dan er stond. Maar omdat de onschuldige
uitleg altijd mogelijk bleef, kon je de zedenmeester triomfantelijk met zijn eigen
ergdenkendheid beschamen.
Ook bij de talloze kaarten uit de eerste wereldoorlog, met hun soldaten en stellingen
en bajonetten en vlaggen, stond er niet wat er stond. Niets van de slachting en de
ellende, van de schande en het boerenbedrog van ‘the Great War’ is erop terug te
vinden. Wat de soldaten in hun loopgraven van thuis kregen toegestuurd was lief en
zoet, en de kaarten die ze terugzonden waren idem dito. Smachtend lag Jan Soldaat
op het slagveld met een wolkje boven zijn hoofd waarin roze en korenblauw zijn
geliefde, benevens zijn dierbare ouders zich aftekenden, en thuis handhaafden ze, in
ruil daarvoor, heilig het geloof dat loopgraven tot de rand waren gevuld met viooltjes
en eau de la reine.
In Nederland, dat wel mobiliseerde maar neutraal bleef, konden de kaarten iets
minder weeïg en optimistisch zijn. Daar sijpelde nog wel eens iets reëels op door.
Ik heb hier een kaart voor me liggen waarop een groep lachende soldaten staat, met
trekharmonika en grote dozen Bensdorp's Melkreepen en Bensdorp's Mokkareepen,
terwijl ze op houten borden voor zich met krijt hebben geschreven: ‘Leve de Dienst’,
en daaronder in kleinere letters ‘meisjes’, zodat je ‘Leve de Dienstmeisjes’ leest en
verder nog de leus: ‘Leve de Burgerpas!’ En achterop die kaart staat: ‘Waarde Ouders,
uw brief ontvangen en gezien dat u gelukkig goed gezond zijt. Ik bevind mij ook in
goeden welstand. Dinsdag kom ik thuis met 2 dagen. Het is hier hard dienstkloppen.
Als ik thuis ben zal ik u wel meer vertellen. Het is Vrijdag en wij hebben vanavond
van 10 tot Zaterdag 12 uur oefeningen. Nu tot Dinsdag. Wees hartelijk gegroet van
uw zoon, Jan [Komrij].’
Zulke terloopse oneerbiedigheden zouden onuitspreekbaar zijn geweest als het er
echt om spande. In alle landen waar bloed vloeide, mateloos veel bloed, riolen,
rivieren van bloed, in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland zijn de oorlogskaarten
poeslief, poëtisch, idyllisch, zo idyllisch als de hel.
Dat maakt ze tot bijzondere kaarten, leerzame. Want niemand
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heeft het, en we hebben het ook hier niet gehad, over al die saaie kaarten van bruggen,
wegen, buitensingels, dorpsaanzichten, stationsgebouwen, hoofdstraten en andere
topografische bezienswaardigheden. Dat zijn de vervelendste kaarten, en typerend
genoeg de enige die nu nog zo'n beetje floreren (‘Groeten van de Akropolis’). Het
gaat hier enkel om groteske, geheimzinnige, veelzeggende, grappige of pornografische
kaarten. De surrealisten verzamelden die al.
En zulke kaarten werden ook verzameld in het boek Fantasy Postcards van William
Ouellette (Sphere Books, Ltd., 1976).
Er zijn veel soorten bizarre kaarten. Er zijn er met glitter en met zijde, er zijn er
met bewegende ogen en piepertjes, er zijn kaarten waardoor je je vingers of je neus
kan steken om zo de afbeelding te complementeren (de laatste keer dat ik deze
scurriele gimmick zag toegepast, was twintig jaar geleden in een Snoepje van de
Week van De Gruyter - en 10% en betere waar). Veel van de vroege kaarten vertonen
fraaie florale motieven en emblemen in de trant van Walter Crane en Alphonse
Mucha. Een bron van vreugde zijn ook altijd weer de kaarten met keurige
jongemannen wier lippen helderrood zijn bijgetekend en die van die roze blosjes op
hun wangen dragen. Er zijn sadistische kaarten en kaarten die je iemand kon sturen
om hem ten zeerste tot wanhoop te brengen. Dat waren meest Franse en Duitse,
Zwitserse en Oostenrijkse kaarten.
Al deze vindingrijkheid is verdwenen. Je komt alleen af en toe nog een ‘dieptekaart’
tegen, een vliegtuig of een pantserkruiser of een roodborstje dat je, niet door zo'n
rood-en-groen brilletje, maar door een soort verribbelingsproces, lijkt het wel,
driedimensionaal ziet. Als je zo'n dun kaartje vasthoudt is het of je een heel nogablok
in je hand hebt. Huiveringwekkend.
Maar Dada, de onzin en het toeval, de kronkel en de waanzin, de onschuld en het
Beest zijn dood in de kaartenbranche.
In de kaartenbranche.
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De hormonenindustrie
Er heerst nog veel analfabetisme in Holland. Als we de mensen meerekenen die
nauwelijks kunnen lezen en maar 'n paar woorden kunnen schrijven (hun eigen naam
bij voorbeeld), dan zijn er in Nederland een half miljoen analfabeten. Dit hebben de
onderzoekers ons meegedeeld. Eén op de twintig Hollanders zou 'n analfabeet zijn.
Persoonlijk vind ik deze schatting aan de lage kant. Tijdschriften als Story,
Weekend, Mix en Privé lijken me betere graadmeters. Story gaat er prat op
achthonderdduizend abonnees te hebben, en vier miljoen lezers. Er moeten dus
minstens vier miljoen analfabeten in Holland zijn.
Want 't is duidelijk dat al die abonnees maar een paar woorden kunnen lezen.
Weekend beloofde onlangs ‘alles’ te onthullen over het ‘geheime’ liefdesleven van
Elvis Presley, verpletterend zou de waarheid zijn! Maar als je dit ‘schokkende
omslagverhaal’ ten einde had gelezen, waren er nog geen dertig seconden verstreken.
Er staat in die vodjes nooit één artikel waarvan de lezing meer dan dertig seconden
in beslag neemt.
Er zijn er onder die vier miljoen lezers ongetwijfeld heel wat die zelfs na dertig
seconden al 'n stekende koppijn van 't lezen hebben. Voor dit soort houden deze
tijdschriften er speciale rubrieken op na, Menne over mensen, Hans van Willigenburg
praat even met u bij, Ingrid hoorde..., Met reporter Ger Lammers achter de schermen
(mat vertel je me nou?) - het geheim van deze rubrieken is dat je ‘alles’ wat maar
enigszins ‘verpletterend’ is aan je geliefde tv-ster binnen drie tot tien seconden kan
hebben verorberd. Daarna mag je, doodmoe, zolang als je wilt plaatjes kijken.
Maar owee, als er op zo'n plaatje toevallig een boek staat! Bij de rubriek van Hans
van Willigenburg in Mix stond altijd 'n fotootje
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waarop hij bij 'n boekenplankje achter een portable schrijfmachine zat, 'n echte
alfabeet dus. Een lezer reageerde verontwaardigd op deze foto. Zijn gebelgde
gebarentaal was door Hans als volgt ontcijferd: ‘Die boekenkast en schrijfmachine
behoeven niet wekelijks terug te komen: zonde van de ruimte!’
Waarop Hans, in zijn oneindige goedheid, vijf foto's van zichzelf laat afdrukken,
zonder boekenkast, dus met 'n optimaal gebruik van de ruimte, en de lezers vraagt
er daaruit zelf maar één te kiezen.
De analfabeten worden op hun wenken bediend. ‘Vlot en pittig’. ‘Zonder moeilijk
gedoe’.
In samenwerking met ‘een bekende psycholoog’ stelde Privé tien richtlijnen op
voor een leuke dag. Eén daarvan luidt; ‘Neem wat tijd voor uzelf. Nadat u bent
opgestaan, maar voor u aan de dagelijkse routine begint, zou u een half uurtje iets
moeten doen, waar u veel plezier in hebt. Bijvoorbeeld met uw kinderen spelen, een
korte wandeling maken, of een paar bladzijden uit een fijn boek lezen.’
Een paar bladzijden! Dat is héél gewaagd! Dat duurt zeker twee minuten! Daar
krijg je ruggemergkanker van, een páár bladzijden! Privé balanceert met dit oneerbare
voorstel, ja deze wanhoopspoging om haar lezersbestand door geestelijke uitputting
niet onaanzienlijk uit te dunnen op 't randje. Of doemt hier de lelijke drift tot
opvoeding op? Nee, zeker niet. Want dan zouden de oneerbare voorstellers, de makers
deugen. Het zijn juist de makers van deze tijdschriften die niet deugen.
We moeten het niet bij de analfabeten zoeken, dat was maar gekheid. En luchtig
gejok. Met analfabetisme kan je 't best een heel eind schoppen. Het voorbeeld van
André van der Louw bewijst ons dat iemand, zonder ooit een boek te hebben gelezen,
nog heel goed burgemeester kan worden van 'n middelgrote gemeente. We moeten
het zoeken bij de analfabeten die alle anderen voor analfabeten verslijten.
Het zijn absurde mensen, die de blaadjes als Mix, Privé, Story &c. volschrijven;
er borrelt een bouillabaisse van cynisme en domheid in hun hersenpan. ‘Ze geven
de mensen wat ze willen.’ Goed. Maar daarna gaan ze ervan uit, met een ijzeren
rechtlijnigheid, dat ‘de’ mensen nooit iets anders willen, of het nu dag is of
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nacht, of het nu hagelt of tropisch bliksemt, dan gezanik over televisiesterretjes en
adellijke prinsessen. De stumperds zouden zich liever om zeep helpen dan één moment
verstoken te blijven van het wonderstrottenhoofd van Marco Bakker of de kunstnier
van Ank van der Moer.
Waarnaar verlangt de mens, volgens deze vodden?
Hij verlangt naar de driehonderdste keer dat Ton Lensink vertelt dat het toneel
hem de keel uitkomt. Het wordt knap vervelend, dat verhaal, maar men verlangt
ernaar.
Er wordt ook, jaar in jaar uit, véél verlangd naar de Zangeres Zonder Naam, die
zo mooi kan klagen en steeds weer in haar eigen woorden vertelt hoe goudeerlijk ze
is. Daar krijgt men niet genoeg vin. Daar is een warm verlangen naar.
Brandend is het verlangen dat heerst naar prinsessen en prinsen. Vier miljoen
lezers en lezeressen in Nederland worden geacht in onmacht te vallen, zodra prinses
Irene vertelt dat ze zelf haar portaaltje wil schrobben! En dat terwijl bij Mies
Bouwman ook niet meer dan twee keer in de week een werkster komt... Assepoesters,
ocharm!
Extra veel brandend verlangen heerst naar prins Bernhard. Aan dit verlangen kan
tegenwoordig ruimschoots worden voldaan omdat hij door de vodjes niet alleen is
opgenomen in het royalistische circuit, maar ook in dat van Aage M., Richard Nixon
en Al Capone.
Tenslotte willen de gedwongen analfabeten graag horen dat hun idolen ziek zijn.
Iedere ster in Story, Privé, Mix en Weekend is zo ziek als 'n hond of op z'n minst op
't nippertje aan de dood ontsnapt. Door-het-oog-van-de-naald-verhalen, daar kikkeren
ze van op. 'n Stervende vrouw, overdekt met vreselijke zweren, is genezen in Lourdes.
Pia Beck heeft op vrijdag de dertiende haar bekken gebroken. ‘De Tumbleweeds
keken de dood in de ogen’ (ze hadden 'n aanrijding). Vader Abraham stapt lijkbleek
uit een roeibootje nadat hij ‘behoorlijk’ in de piepzak had gezeten, daar het bootje
hardnekkig naar een rotsblok koerste. Prins Bernhard heeft nog maar een jaar te
leven. Donald Jones zijn benen moeten worden geamputeerd. Gerard Cox heeft nog
maar veertien dagen.
Gut, daar horen we, analfabetische stumperds, van op. Dat smaakt naar meer. Dat
is wat we willen horen. Zó herkennen we ons zelf. We zijn erg ziek. Dank u zeer.
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Maar wie is zieker? Er zijn vier miljoen patiënten... natuurlijk. Er is veel pijn. Zieker,
evenwel, zijn de anesthesisten.
Het zieke deel der Nederlanders krijgt de wekelijkse vodjes Mix, Story, Privé en
Weekend toegediend als medicijn. De redacties van die tijdschriften noemen we zo:
de heelmeesters van het zieke deel der natie. Maar: heelmeesters die hun patiënten
‘geven wat ze willen’ zijn stinkende heelmeesters.
‘Er borrelt in hun hersenpan,’ zei ik, ‘een bouillabaisse van cynisme en domheid.’
De domheid is dit: ze geven de mensen niet wat ze willen, maar wat ze bekend
voorkomt. De parasitaire pers leeft op de sterretjes van de tv, omdat iedereen die
sterretjes kent. De treurbuis heeft de weg geëffend. De buisblaadjes plukken de
vruchten. Ze plukken de vruchten van de grootste gemene deler, een deler die, zoals
we weten, vervloekt royale vruchten draagt. Het sociale credo, ja de altruïstische
kreet ‘dat ze de mensen geven watze willen’ is niets dan dit: domme hovaardij.
Het cynisme is dit: de heelmeesters doen niet meer dan de diagnose stellen. Ze
verkondigen hun publiek dat het ziek is, en presenteren het meteen de rekening. Ze
verdienen aan hun lezers door ze toe te bijten dat ze hopeloze gevallen zijn, dat ze
niet deugen en dat ook nooit zullen doen. ‘Dat wordt dan één gulden vijftien,
mevrouw.’
Ronduit slingeren de woekerdieren van de treurbuis je in het gezicht dat er van
alles aan je ontbreekt. Je benen zijn te vet. Je bent te dom om je diploma's te halen.
Je kop is raar. Je verdient te weinig. Je haar valt uit. Je borstomvang is ook niet om
over naar huis te schrijven.
De aasgierorganen voeden zich met de gevoelens van minderwaardigheid die ze
bij hun lezers en lezeressen veronderstellen. Vooral Privé is er goed in, omdat de
hoofdredacteur, Henk van der Meyden, zelf als het ware is opgetrokken uit
minusgevoelens, met een plebejische variant van vrouwenhaat als fundament.
De heelmeesters genezen niet, maar brengen kortstondige troost door hun aas voor
te houden dat hun zo beroemde en rijke idolen er nóg beroerder aan toe zijn.
En inderdaad: je leert leven met je spraakgebrek, wanneer je
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éénmaal Rob de Nijs hebt horen zingen. (In zijn nieuwste levenslied, dat we een
maand lang dagelijks op de treurbuis ten gehore zagen brengen, en waarin een
pederastische nymfomane een onschuldig jongetje verkracht, tot genoegen van heel
een volk, zingt de heer Nijs immers: ‘Ik was een man toen ik de son in de see sag
sinken’, of iets wat even subtiel en smartelijk klinkt.)
En je leert met je armoede leven wanneer je hoort waarom René van Vooren een
zwembad bij zijn huis heeft. Story: ‘Dat zwembad heeft hij alleen maar laten
aanleggen uit puur zelfbehoud.’ Van Vooren probeert de zwemkunst ‘machtig te
worden’ omdat hij vreest dat fans hem nog eens in het water zullen gooien... Zo groot
is de last die op de roem rust!
De lezers zijn ziek, dus ze kunnen, week in week uit, de ziekte krijgen, zoveel ze
willen. Tegen betaling wordt ze de ene kwaal na de andere voorgeschoteld, met
peterselie en 'n klontje boter. Henk Molenberg lijdt aan slapeloosheid. Romy
Schneider had een buikvliesontsteking (‘nauwelijks had ze zich van deze schok
hersteld of een auto-ongeluk kostte haar bijna het leven’). Ank van der Moer lag in
het ziekenhuis. Rita Hovink lag voor de drieëndertigste maal in het ziekenhuis. Maar
nu is ze weer dolgelukkig, want ze heeft twee nieuwe borsten! ‘Openhartig’ en
‘exclusief’ praat Rita Hovink daar zelf over, honderduit. Openhartig betekent dat
geen onsmakelijk detail over tepels van polyethyleen ons bespaard blijft, en exclusief
dat ze de hele handel aan twee van die tijdschriften tegelijk opbiecht. Waarlijk, dit
soort blaadjes lijkt nog 't meest op een medisch bulletin.
En welke ziekte, naast de televisie, hebben de meeste mensen gemeen? In deze
idiote tijd, die wij zonder trots de onze noemen?
Dat is de vetzucht.
Op elke pagina vind je daar wel iets over. Een dikke buik bestrijd je door eens wat
minder te vreten, mevrouw, sorry dat ik 't zo zeg, zo rond borstig zeg, maar ik ben
nu eenmaal niet als de vogelaar die liefelijk op de fluit speelt en intussen de vogels
fopt - maar thans is het zo gesteld, dat je een dikke buik bestrijdt door te klagen over
een dikke buik. Zo steekt ons eerloos consumptietijdperk in elkaar.
De pafferige Henk Molenberg ontvangt de redactie van Story met een doos
roomsoezen en klaagt vervolgens over zijn buikje.
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Een ‘buikje’, zo heet in ons eervergeten tijdperk een kolossale buik. Als je een ‘buikje’
hebt, dan heb je een pens van jewelste.
Ank van der Moer leefde zelfs in haar ziekenhuis op zemelen en yoghurt.
Het zieke deel der natie slaat nu zijn vrije tijd stuk met geweeklaag over corpulentie.
Dus: deze tijdschriften staan er vol van. ‘Hoe het afliep met de Limburgse dikzak’.
‘Rotterdamse arts laat u bijna een pond per dag afvallen’.
Het vodje Privé, onder redactie van die heilmasseur van het positieve denken, en
als altijd de brutaalste van het stel, paart zonder blikken of blozen de twee gevreesde
ziektes, de nieuwe en de klassieke, aan elkaar: een dokter beveelt, in zijn rubriek,
tegen kanker een hongerkuur aan.
Een hongerkuur? De heilmasseur Van der Meyden moet hebben ingezien dat onder
zijn lezers en lezeressen er niet één in staat zou zijn zo'n ridicuul advies op te volgen.
Er moet een storm van protest zijn geweest. Want al een week daarop beveelt Privé
het uitbundig eten van abrikozen en perziken als geneesmiddel bij uitstek tegen
kanker aan. Dat klinkt al beter.
In organen voor het zieke deel der natie gedijen medische advertenties het best.
Nú blijft het nog bij vermageringspillen en muggendoders, maar ik voorspel dat over
vijf jaar in Story et alia de volgende produkten zullen worden geadverteerd:
steunzolen, pruiken, spataderkousen, schriftelijke cursussen dieetkunde, toupets,
eikehouten beha's, Big Mama Panties met kruisen tegen vulvovaginitis, zetpillen, de
Tros, korsetten, weegschalen en amuletten.
Omdat het fijn is om jezelf te zijn.
We hebben ons een tijdlang onder de vier miljoen lezers van Mix, Weekend, Story
en Privé geschaard, en gezien dat 't verkapte medische bulletins zijn. We konden er
ook in lezen hoe de wereld van vier miljoen Nederlanders eruit moet zien.
Moet zien.
Want dat de vervaardigers van deze vodjes de lezers ‘geven wat ze willen’, dat
hebben weal: domheid genoemd en: hovaardij. De vervaardigers van deze vodjes
geven slechts uiting aan de frustraties die ze ook zelf kennen. Ze zetten hun lezers
en lezeressen slecht voer voor, want ze hebben zelf een bedorven maag.
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De wereld zoals die er van de parasitaire pers uit moet zien, is op z'n zachtst gezegd
schokkend. Vier miljoen Nederlanders lopen rond met een ‘wereldbeeld’ dat armzalig
is, en om akelig van te worden. Het is deerniswekkend ook. Het is erger dan kanker.
Op alle hoeken van hun geestelijke straten staat een zangeresje. Ze zingt daar niet,
ze valt er af. Of ze ontwikkelt er juist iets, te weten haar buste. Want ‘vrouwen die
een stevige, goed gevormde boezem bezitten weten maar al te best wat een heerlijk
en opwindend gevoel dit geeft. Een mooie buste trekt de aandacht, wekt
zelfvertrouwen en geeft iedere vrouw, ongeacht haar sociaal niveau, een
hartverwarmend gevoel van eigenwaarde,’ aldus Lous Haasdijk in een interview in
Mix.
Lous Haasdijk is geen zangeresje, zoals u misschien mocht menen, maar een
juffrouw die op de tv tussen twee programma's door haar heerlijke toet vertoont en
dan even bah-bah doet met haar lipjes. Ze wordt daar niet voor gegeseld, zoals u
opnieuw mocht menen, en terecht, maar krijgt er een flink salaris voor. (De wereld
zit wonderlijk in elkaar.) Hoe het ook zij: terwijl in het geestelijk wegenpark van de
Story-lezeressen op elke hoek een zangeresje staat om daar af te vallen, hangen uit
al hun immateriële zolderramen tv-omroepsters die bah-bah doen.
In dit wereldje van zesderangs zangers en verschoten sterretjes (zo duikt met 'n
toch wel aangrijpende manie elk jaar weer Ramses Shaffy op om ons mee te delen
dat hij, nagenoeg als de jury van de Nijhoffprijs voor vertalers, nog steeds met lege
handen staat), in dit wereldje is ook altijd een vast clubje kadavers te gast, definitief
verschoten sterren, dooien die naar het schijnt in 't hiernamaals een uitgaansvereniging
hebben opgericht. Daarvan zijn bij voorbeeld Ester & Ofarim, Romy Schneider, Nina
en Frederick, Wim Sonneveld en Farah Dibah lid. Ze zijn niet weg te branden. Ze
bestaan allang niet meer, maar omdat ze node gemist kunnen worden, vrolijken ze
na soms tientallen jaren nog elk partijtje op, door met hun knoken het angelus te
kleppen en een de profundis te spelen op een verdwaalde ellepijp van Shirley Temple.
De wereld van vier miljoen Nederlanders ziet eruit als een voddenmand. Een
handjevol tv-sterren bepaalt de normen en wetten ervan, de huwelijksduur en het
kapsel. Het is er allemaal even lelijk. Er is nooit eens plaats voor iets moois.
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't Is heel aardig, bij voorbeeld, om eens te zien hoe Kunst en Antiek in onze medische
vlugschriften aan bod komen. Want Kunst en Antiek komen er wel degelijk in aan
bod. Maar er wordt, dat spreekt vanzelf, de analfabeten een heel andere Kunst en
Antiek geboden dan de werkelijke Kunst en Antiek. Ook wat dit betreft heeft de
wereld van Story en Privé niets met de echte van doen.
Oh, 't hoofdstuk Antiek is nog heel begrijpelijk: in dit geval heeft de onechte
wereld niet alleen op papier, maar ook in de meest stoffelijke zin allang plaats gemaakt
voor de echte. Wandel eens langs de talloze winkels en markten die de laatste jaren
zijn verrezen, kijk goed uit uw ogen, en u zult zien dat 't voor velen daar nauwelijks
verschil maakt of ze er een bordeel of een antiekhandel op nahouden. Menigeen die
‘een paar vrouwtjes heeft zitten’, heeft er nu ook een nering in lampetkannen en
lampekappen bij. In die wereld is alles mogelijk. Voor 'n vernikkelde fietsketting
vragen ze je honderd gulden. Altijd dragen die eh... antiekhandelaars dikke bundels
vol bankbiljetten in hun achterzak. Duizend gulden laten ze je, zonder met hun ogen
te knipperen, neertellen voor een deerlijk veronachtzaamd eierrek, dat op een
vuilnishoop nog zou hebben geschreid, stilletjes geschreid van schaamte.
Dit zijn, zo blijkt uit de heelkundige vliegende blaadjes, de Oudheden waarmee
de Sterren zich bij voorkeur omringen. Want op talrijke foto's mag je ze temidden
van hun ‘spulletjes’ aanschouwen.
‘Helemaal in klassieke stijl ingericht is de huiskamer van de woning van Ben
Cramer,’ lees je, en in een kunstzinnige drang die lof verdient wordt eraan toegevoegd:
‘Hij voelt er zich lekker op z'n gemak.’ Op de foto zie je de heer Cramer dan als het
ware ingeklemd tussen de eierrekken. En lekker op zijn gemak zit hij op een
verzilverde lampetkan. Helemaal klassiek!
Of je leest over Corry Konings, wie dat verder ook moge zijn (ze schijnt te zingen):
‘Op de antiekmarkt liepen Corry en haar Piet uren rond om al de verzamelde koopwaar
goed te bekijken.’ Op de begeleidende foto wordt het je dan vergund te aanschouwen
hoe Corry Huppelpup opgetogen naar een roestig kasregister loert, terwijl haar Piet
een wellustig oogje heeft laten vallen op... nee, niet dáárop natuurlijk! - maar op een
al evenzeer naar roest hunke-
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rende kruising tussen een vernikkelde fietsketting en een verzilverde lampetkan.
Of je leest over een Ciska Peters (wéér iets dat zingt! het wemelt er van, het houdt
maar nooit op): ‘In de keuken van haar fraaie huis maakt Ciska vaak de heerlijkste
hapjes klaar.’
En wat zie je? Wat mág je zien?
In de fraaie huiskamer van Ciska Hieperpiep staat in vol ornaat een geheel uit
eierrekken opgetrokken kloostertafel te pralen. Maar in de keuken prijkt fier slechts
één voordeelblik Weense knakworst. Met 'n innemende glimlach, ja als de gepoetste
lampetkan zelve, poseert Ciska naast dat ene blik met knakworst: ‘In de keuken van
haar fraaie huis maakt Ciska vaak de heerlijkste hapjes klaar.’
Ze bedonderen je waar je bijstaat. Nu dus: de Kunst.
Knakworsten, mits formidabel van lengte, zijn in de tijdschriften Story, Privé, Mix
en Weekend ‘heerlijke hapjes’.
Een roestende schuimspaan en een wankel theezeefje zijn: antiek.
De zingende borrelworstjes van de treurbuis zijn wonderkinderen zonder weerga.
Het is de smaak van de bordeelhouder waarmee we worden geconfronteerd. De
bordeelhouder heeft zijn ambachtelijke dressoir (van massief karton) volgestouwd
met schuimspanen, theezeefjes en sieraden, sierlijk als fietskettingen. De
bordeelhouder lepelt, terwijl hij naar Veronica luistert, heerlijke hapjes uit
voordeelblikken.
't Zijn de pooiers, die in deze tijdschriften hun eigen voorkeuren en frustraties
exploiteren. En er zijn onder het publiek, dat als een vrouw is, velen met een zwak
voor pooiers. Of liever schrijf ik: voor bordeelhouders, want het woord pooiers
ontspruit maar node aan mijn pen.
Zo krijgen we in Story, Privé etc. geregeld verhalen te lezen over de ex-kraker
Aage M., die in Goes een bordeel heeft geopend. Die verhalen zijn altijd enthousiast
en lovend. Aage M. staat op de foto's steevast te stralen tussen ‘zijn’ meisjes. ‘Het
is toch zo'n lieverd, hij doet alles voor ons,’ roepen zijn meisjes. Niet alleen is in de
parasitaire pers een knakworst een heerlijk hapje, een pooier
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(laat mij die lui maar noemen zoals ze heten) is er ook een filantroop. De ene
bordeelhouder prijst de andere. Laatst werd ons toevertrouwd dat arme Aage
‘overhoop met zichzelf’ lag. Dat stak 'm niet in gebrek aan vrouwen, zo werd er
geruststellend aan toegevoegd. Nee, 't was meer iets... zakelijks, een tekort aan
contanten, leek me eerder. Een daling in de cash-flow. 't Was heel erg. Maar, zo
besloot de bordeelhouder van het blaadje die dit voor ons opschreef, ‘we hopen voor
Aage dat-ie het gauw weer wat makkelijker met zichzelf krijgt.’
Nu, dat hopen we zeker. Want 't is geen manier van doen, wanneer je als ‘de goed
heid zelve’ de hopman bent van een bordeel vól meisjes die met je dwepen, en tóch
nog ongelukkig. Dat slikt het romantische deel der natie niet. Wie was niet graag
zelf een pooier (het moet, het moet) of zou, mits tot 't in voortdurende staat van
emancipatie verkerende geslacht behorend, niet liefst voor Aage M. willen werken?
Zo komt het dat lezers hun favoriete sex-exploitanten en straatmadelieven soms
te vuur en te zwaard verdedigen. Enige tijd geleden stond er in de Volkskrant een
ingezonden brief van de heer H. Treuren uit Ridderkerk waarin deze de ‘linkse
intellectuelen’ verweet niets af te weten van ‘wat er in de arbeiderswereld leeft’,
telkens als ze zich smalend uitlieten over de Tros en Veronica. Want dan zagen ze
brutaalweg de ‘bijna mystieke band’ tussen de ongeschoolde arbeiders en deze
omroeporganisaties over het hoofd. ‘Het doet mij denken,’ zo besloot deze ridder
van de droevige figuur, ‘aan de vele kritiek op bladen als Story waarin de
arbeidersvrouw kan meeleven met het wel en wee van haar favorieten zonder door
linkse politici betutteld te worden.’
Het stond er! Jawel!
Zo'n man doet mij denken aan een schildpad, die met luide uitroepen van
enthousiasme de smaak en de geur aanprijst van schildpadsoep.
De heer Treuren en zijn arbeidersvrouw zullen het bordeel waarin ze huizen wel
anders noemen. Een huis van plezier, een massagesalon. In hun wereld heet een
knakworst een heerlijk hapje, grootmoeders theezeefje antiek en Aage M. Florence
Nightingale.
't Is maar hoe je het oppoetst. Zoals je het noemt heet het. Henk
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van der Meyden slaagt er met Privé in zijn hoogstpersoonlijke obsessies, te weten
impotentie en nymfomanie, om te toveren tot verhalen over zingende borrelworstjes
en toneelspelende theezeven, zonder de woorden impotentie of nymfomanie ook
maar één keer te noemen. Inmiddels zijn ze de scharnieren waar élke zin in Privé
om draait.
Zoals je het noemt heet het. De oudheden die bij de bordeelhouders op de
bordpapieren kast staan heten antiek. Dat is de norm. Knakworst is een
verhemeltestreler. Inbreken is prinselijk. En wat is kunst? Kunst is waar de
bordeelhouder met zijn verstand bij kan.
't Komt zelden voor in deze blaadjes: kunst. Maar ik wil 't tot slot van deze
bespiegelingen over vier miljoen Nederlanders vermelden. 't Is zo kenmerkend voor
de dubbele moraal van de bordeelpers.
De straat wordt steeds onveiliger, je waagt je kind niet meer alleen te laten, maar
een tot pooierdom vervallen ex-crimineel wordt bejubeld. De erotische mankementen
worden gekitteld met de zweep van het schijnfatsoen. Als de kunst ter sprake komt,
geschiedt dit steevast met grote minachting voor kunstenaars.
Hoe doen ze dit? Door schilders naar voren te halen die net zo lelijk schilderen
als u op zondagmiddag. Die de kwast hanteren zoals Norbert Schmelzer de piano.
(De kunstenaars Carel Willink en Anton Heyboer, die we elke week in alle vier
blaadjes tegenkomen, tellen niet mee. Het gaat hier slechts om de paringsdrift: bij
de eerste om hoe hij het doet, en bij de tweede om hoe vaak.)
Ach, u kent die schilders... een verlopen kasteelheer, verbitterd omdat de
Nederlandse staat niet zijn tweehonderd damherten in olieverf en dertig eekhoorns
in gouache à raison van de belachelijk lage som van vijf miljoen gulden wil kopen,
de artiest die in cafés en restaurants portretten maakt ‘omdat hij te trots is zijn hand
op te houden’, de godvrezende tekenaar van de natuur die vindt ‘dat de mensen recht
hebben op een begrijpelijk plaatje’, de Larense klaploper die het juist weer ‘te min’
vindt om voor geld te schilderen en beroemd is in Amerika, omdat hij eens met
zesentachtig anderen op een benefiettentoonstelling in Milwaukee heeft gehangen.
Bij allen: wrok tegen de kunst. Het resultaat:
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kalenderplaatjes à la Place du Tertre. Een stoet kleine Van Meegerens.
Alles om aan te tonen dat ook u 'n slapend miljonair bent.
Kitsch en vervalsing, de knakworst als kaviaar, Lous Haasdijk als de prinses van
Lombardije: hiermee beëindigen we onze beschouwingen over de bordeelpers. Ik
ben wederom blij dat die troep de deur uit kan.
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Dialoog over de elite
Het was op de hoek van de Halvemaansteeg, dat ik werd aangeklampt. ‘Mag ik u
aanklampen?’ hoorde ik. Het mocht. Ik werd thuis door mijn hoogbejaarde kat al
voor kerstboom versleten, want hij kwam voortdurend in me hangen, dus deze nieuwe
hoedanigheid: een dukdalf die zich ter aanklamping voorbij de Halvemaansteeg
spoedde, kon er ook nog wel bij.
De vraagsteller was een weldoorvoede vijftiger, klein van gestalte. Hij droeg een
driedelig kostuum, maar 'n aantal met opzet in weerbarstige toonzetting gehouden
haarlokken verleenden hem iets artistieks. Een in zijn vrije tijd schilderende bankier,
leek het. Of een rentenierende toonkunstenaar, in het bezit van zowel een Stradivarius
als een onduidelijk maatgevoel. Hij stelde zich voor. Jammerdal was de naam. Hij
was de hoofdredacteur van Bellevue, het Blijde Tijdschrift.
‘Bellevue, het tijdschrift van de mens van nu? Voor de mens dus die niet van
gisteren is?’ vroeg ik, want ik herinnerde me zoiets in een reclametekst te hebben
gelezen.
‘Precies.’
Jammerdal had een stem die scherp klonk, de stem van een inquisiteur. Nog voor
ik naar het doel der aanklamping kon informeren, brandde hij los.
‘Waarde Komrij, vergun mij je te zeggen dat je een gevaarlijke gek bent.’
??? (Drie vraagtekens, en niet minder, want ik zette grote ogen op).
‘... een gevaarlijke vijand van de massa. Je bent onverdraagzaam. Je bent een
bevoogder van de geestelijk minder bedeelde klasse.’
????? (Heel grote ogen dus).
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‘... je gedraagt je als een elitaire ellendeling. Je bent een gevaarlijke...’
‘Maar mijnheer! Stop! U bent waarlijk te goed. Zo'n stroom loftuitingen doet té
weldadig aan. Vergunt u mij nu weer dat ik u vraag waaraan ik zoveel eer dank?’
‘Het is omdat je je op ontoelaatbare wijze boven het gemene volk verheft... omdat
je vanuit je ivoren toren decreteert wat de mensheid hoort te lezen. Je bent een
gevaarlijke ellendeling, een elitaire...’
‘Stop, al te milddadige Jammerdal, stop!’
‘Een elitaire intellectueel... Je hebt in onze tijdschriften Mix, Weekend, Story, Privé
en Bellevue gelezen, en daarover zéér minderwaardige dingen geschreven.
Bedenkelijke dingen.’
‘Ineens is mij, o bron van liefdadigheid, veel duidelijk. U bent de brenger van de
blijde boodschap. Zeg mij de waarheid en uw hart zal, ook in smarten, opspringen.
Zelfs uw beenderen zullen zich verheugen.’
‘Geen grapjes, Komrij. Dat toontje van je, dat kennen we. Je hebt een vlotte pen,
toegegeven. Maar een vreemdsoortig gevoel voor humor ook. Er is één ding dat je
maar niet wil begrijpen, Komrij. Jij hebt niets te zoeken in onze Blijde Bladen. Niets,
versta je? Jij begeeft je ten onrechte onder 't lezerspubliek daarvan. Je vertoeft daar,
ik zeg het maar ronduit, wederrechtelijk. Je hoort in die groep evenmin thuis als
Prinses Beatrix in pension Zonnegloren te Valkenburg en dominee Abma in de Blue
Note.’
‘Vreemdsoortig gevoel voor humor is besmettelijk, merk ik.’
‘Onze Blijde Bladen, Komrij, worden voor een totaal ander publiek dan voor jullie
elitaire intellectuelen vervaardigd. Onze doelgroep, zoals we dat noemen, bestaat uit
eenvoudige zielen die door het noodlot zijn geplaatst in woningen zonder boekenkast.
Uit personen wier geestelijke rijkdom niet groter is dan door zes schoolmeesters kon
worden aangericht. Uit sukkels die het op de drempel van een boekwinkel al in hun
broek doen van angst. Uit meneren, mevrouwen en juffrouwen die grote moeite met
jouw woordenschat hebben, Komrij! Is je dat duidelijk?’
‘Volkomen.’
‘En wij, de makers van Blijde Bladen als Story en Bellevue,
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geven ons de moeite, hoewel we toch in het bezit van hetzelfde schooldiploma zijn
als jij, Komrij, we geven ons de moeite, zei ik, om te schrijven en te fotograferen op
het peil van geestelijk minder ontwikkel`de mensen. Wij zijn daar niet te beroerd
voor. Is ook dat duidelijk?’
‘Volkomen, o maker van Blijde Bladen.’
‘Het is een prestatie wat die jongens leveren, Komrij. Jij zal nooit eens moeite
doen om het gepeupel te begrijpen. Je verheft je. Je denkt dat je hoog boven de
gewone man bent gezeteld. Je blijft, in tegenstelling tot ons, mensenvrienden, bovenin
je ivoren toren zitten, bekleed met het hermelijn van het intellect en het scharlaken
van de woordkunstenaar, je zwakke kaakpartij verbergend achter je gebalde vuist,
de aandacht van je weke oogopslag afleidend door een stroom van vernietigende
woorden uit je elitaire mond. Het zal jou een zorg zijn, het lot van de misdeelden. Je
maakt het volk belachelijk. Je bent een vijand van het volk! Is je dat duidelijk?’
‘O volkomen, volkomen, maker van Blijde Bladen, en unieke vriend van het volk.
Of liever... nee! Het is me zo duidelijk als modder. Uw woorden zijn mooi. Ze klinken
mooi. Maar zijn ze ook waar? U lijkt edel. Maar is u ook zo? Ik ben blij dat u me dit
alles nog eens zegt, hier op de hoek van de Halvemaansteeg. Ik dank u. Ik hoor zulke
meningen vaak. Uw verhaal is een oud verhaal, dat zo op 't eerste gezicht heel wat
in heeft. U gelooft het zelf. U bent de vriend van het volk, ik de vijand. Jammerdal
is de held, en de schurk heet Komrij. Ja, ik ben blij dat u op deze straathoek uw
gedachten nog eens op 'n rijtje hebt willen zetten. We zullen zien wat ervan overblijft,
van uw gedachtengang. Het is een gedachtengang, dat is duidelijk, die bedoeld is
om uzelf te rechtvaardigen. Zo'n gedachtengang heet 'n witwasser. Maar dat terzijde.
't Is hier winderig, o maker van Filantropische Bladen. Wees zo goed mij naar ginds
koffiehuis te vergezellen. We kunnen daar beschut terneerzitten. En we zullen er tot
de conclusie komen dat u, toen u zoëven uw gedachtengang ontvouwde, over evenveel
inzicht beschikte als een fiets in de oorlog over luchtbanden... Kom, we gaan.’
Daar zat ik tegenover Jammerdal, in een café dat nooit betere
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tijden had gekend. Het formica van de tafeltjes werd opgeluisterd door 'n spikkel
hard eigeel hier en daar, en door de onafwendbare naweeën van de spijsvertering
van de species vlieg. Dat was de enige decoratie. Zelfs Jammerdal stak hier gunstig
af: de knopen van zijn vest glommen en zijn drie artistieke lokken gaven hem in deze
omgeving waarachtig iets gewaagds. Zo lijkt ook de fut van 'n zieke hond, wanneer
hij maar op een kerkhof rondscharrelt, op uitbundigheid.
‘Een gezellig zitje.’
Het was Jammerdal die dat zei. Ik antwoordde: ‘Ongetwijfeld, o even gezellige
vriend van het volk.’
‘Fris, en toch zonder poeha. Zoals in de kantine van ons Blijde Tijdschrift.’
‘Precies.’
‘Efficiënt en toch eerlijk. Een gelegenheid zonder drempels zoals...’
Op dit moment smeet een op de koningin van Engeland gelijkende serveerster
twee koppen koffie voor onze snuit neer, waarbij de helft van de koffie op het
schoteltje terechtkwam, daar jammerlijk een rubberen speculaasje verzuipend, en de
andere helft via het formica op de vloer neersijpelde.
‘... zoals uw Blijde Tijdschrift, Jammerdal. Ja, daarover spraken wij. U riep, zojuist
op straat, u zelf immers uit tot de held van de volkscultuur? Ik was de vijand van de
massa, een elitaire onderkruiper in een ivoren toren. Zo was het toch?’
‘Zo ongeveer, Komrij.’
‘Te beroerd om tot het gewone volk af te dalen?’
‘Zo was het.’
‘Ik ben blij, echt, dat ik dit nog eens uit uw mond kon horen. Een collega van u,
ook een hoofdredacteur, en ook van zo'n Buitengewoon Blij Blad, ja van een ronduit
feestelijk tijdschrift, schreef me letterlijk hetzelfde. Ik dacht eerst dat het een grapje
was. Maar nee. U bent geen grappenmaker. U bent ruimdenkend. Uw gedachten
wereld is zo ruim, dat daarin een koets met vier paarden nog alle kanten op kan...’
‘Kalmpjes aan, Komrij.’
‘Nog alle kanten op kan. Maar goed. We zullen zien wat er aan u schort, o
Jammerdal, o stem van het feestelijke volk. Allereerst
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verraadt u zich door uw woordgebruik. Steeds weer die treurige frasen: ivoren toren,
elitaire houding en... weet ik wat meer. Die bewijzen al meteen dat u geen vriend
van het volk kan zijn, zoals ook een rode lamp in het vensterraam waarachter een
vrouw is gezeten, ondubbelzinnig uitsluitsel geeft over de diepere aard van die
persoon. Ze heeft wel mannen nodig, maar ze is er geen vriend van. Nietwaar? U
loopt met een batterij reusachtig grote lampen op uw hoofd rond, Jammerdal!’
‘Ik zou je toch willen verzoeken om...’
‘Stil. Nu zult u stil zijn. Nu zullen we 't u eens ongemakkelijk maken. Uw eerste
lamp, Jammerdal, wees op uw anti-intellectualisme. Dat is een oud verhaal. U gedraagt
zich graag als een jongen van de gestampte pot. Ook al hebt u, zoals u me daarstraks
op de hoek van de straat toebeet, “hetzelfde schooldiploma” als ik. Dat is uw tweede
lamp, die oplicht. De lamp van uw slechte geweten. Een diploma en tóch gewoon!
Ook daarover hoeven we niet uit te weiden. 't Is genoegzaam bekend. Maar bedenk
dit...’
(Een andere juffrouw, die op Bing Crosby leek, sleurde de koffiekopjes van tafel,
waarbij via een grote boog de zich op het schoteltje bevindende drab toch weer exact,
hoe kan het anders, op mijn broekspijpen belandde.)
‘... bedenk dit: u wilt door zoveel mogelijk mensen worden begrepen... Nietwaar?’
‘Zeker, Komrij.’
‘En ook zij die mensen iets aan hun verstand moeten brengen, willen zo begrijpelijk
mogelijk zijn, is het niet?’
‘Vast en zeker.’
‘Daar staat u dan met u w dappere, niet-elitaire, gediplomeerde afdaling naar de
massa! 't Klinkt mooi, maar je hebt, in die afdalerij, nu eenmaal soorten. Je kan 'n
populaire muts opzetten om er mensen verstandiger, verdraagzamer of noem-maar-op
(er sluimert in die hoek veel moois) mee te maken, maar je kan het ook doen, je moet
het doen, als je de lui geld uit hun zak wil kloppen. Zowel om ze minder dom te
maken als om ze dom te houden, moeten we dezelfde trap af, Jammerdal!’
‘Je had schoolmeester moeten worden, Komrij. Je bent een moralist.’
‘Misschien... heel misschien. Jawel. Maar ik spreek niet over
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mezelf. Ik spreek over de onduidelijkheid van uw gedachten, en over de lampen die
u op uw hoofd meetorst, o maker van Geestrijke Bladen en al te wijsgerige cocu...’
‘Komrij!’
‘U maakt misbruik van mijn woorden, Jammerdal, Woorden zijn mijn specialiteit.
We zeggen hetzelfde, maar bedoelen het tegenovergestelde. Uw popularisering is
een masker, Jammerdal. U gaat op uw knieën bij het volk zitten omdat het lucratief
is. U vertelt het sprookjes. En vervolgens zegt u (en u hult zich als een kameleon in
de kleur van uw tegenstander) dat u een mensenvriend bent... U kwekt met de
dommeriken mee, en noemt het 'n culturele heldendaad. Maar alleen het bestijgen
van een paar treetjes (al is 't maar een paar!) naar de ivoren toren is een daad van
belang, Jammerdal. Dalen is geen kunst. Dalen spekt de zakken. Moeten we u nu
echt de duimschroeven aandraaien?’
‘Maar... maar... 't volk houdt niet van Vondel, maar van voetbal, Komrij! Alleen
van voetbal!’
‘Alleen van voetbal. Maar voor iemand die niets van de spelregels weet, is dat wat
zich op een voetbalveld afspeelt, ook een duistere bedoening, een ridicule magie.
Voetbal lijkt onbegrijpelijk. Je moet er eerst duizenden dingen voor weten. Zo is het
ook met dammen, trigonometrie, ivoorsnijden, bandenplakken...’
‘Hou op! Nu kan ik je werkelijk niet meer volgen, Komrij.’
‘Dat dacht ik al, Jammerdal. U bent 't ergste wat er is: de gediplomeerde domheid.
U blijft mijn eeuwige tegenstander. En die Vondel kan ik ook niet luchten.’
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Kunst
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Over Art Deco en ‘spulletjes’ uit de jaren twintig
Dit zijn enkele bezorgde aantekeningen van een misantroop met maagzuur die een
en ander met lede ogen ziet en overigens ook al niet erg vrolijk is.
Over de avant-garde.
De moderne avant-garde bestaat uit kappers, mode-ontwerpers en homosexuelen,
drie beroepen die weinig om het lijf hebben, zo niet niets.
Drie bezigheden ook die door de blindste putters kunnen worden aangepakt, zonder
enige vooropleiding.
Hun avant-gardisme uit zich in hun smaakvolle voorkeur voor spulletjes. Ze hebben
leuke spulletjes áán, ze sjouwen leuke spulletjes huiswaarts, ze hébben in een mal
gehucht bij Brugge, tussen Koekelare en Oedelem, toch énige spulletjes gezien, de
spulletjes komen hun oren uit.
En een béétje spulletje heet soms nostalgisch of jugendstil of opoespulletje, maar
altijd Art Deco, want niemand weet precies wat dat betekent.
Natuurlijk: het is ook een on-term voor een bepaalde kunstrichting uit zowel de
jaren twintig als dertig; en natuurlijk: wie neemt Alfonso of Christiaan of Ton of
Max of Eugène of Hans iets kwalijk, wanneer ook de kunstcritici en kunsthistorici
weliswaar niet op pumps, maar dan toch met baggerlaarzen aan door deze materie
stampen.
Kunstcritici zijn zeldzaam goed in het kletsen uit hun nek. In begripsverwarring.
Zo was er onlangs op de tv zo'n aflevering van een NOS-kunstprogramma, Beeldspraak,
of Spraakbeeld, of Spraakverbeelding, in ieder geval steevast gewijd aan Hogere
Kunst, Ballet, Mime en Praatjes voor de Vaak. Die aflevering handelde over Kitsch,
en Kitsch was er wederom het tegengestel-

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

65
de van Echte Kunst in, Kitsch was voor de gewone man en Kunst had niveau en
vooral, en daarin kon je, dacht ik, het geluid van een van de medewerkers aan dat
programma, Simon Mari Pruis, herkennen, Kitsch was natuurlijk niet functioneel.
Voor mensen als Pruis betekent kunst functionaliteit of sterven; zodoende kwam hij
er (oh, overjarige discussie) in dat programma toe een typische, zeg maar
Art-Deco-richting als de Amsterdamse School in de architectuur af te doen als nonsens
en luid te schallen, te jubelen en te sint-vitusdansen van vreugde over de bunkers
van Betondorp. De bronskreet van het functionalisme, die door iedere sociologisch,
agogisch of onlogisch georiënteerde student kunstgeschiedenis, die mee wil tellen,
wordt aangeheven.
De gaskamers, meneer Pruis, ik heb het al eens gezegd, díé waren functioneel.
Nee, niet alleen bij die leuke mensen met bééldige spulletjes, maar ook bij die lui
met aplomb is de begripsverwarring algemeen. Doch wat wil men? Golfplatenpersers,
glazuurbereiders, balleningooiers, klosseninzetters, matrassennoppers,
lingerieknipsters, neuzenzwikkers, stempelstellers, zodenstekers, zoutpannenstokers,
zuurkooltrappers, zerkenschavers, zwemvestenmakers en zweedsroggebroodbakkers,
ze hebben allemaal een eerlijk beroep, maar heeft een kunstcriticus of, pereant qui
ante nos nostra dixerunt, een literatuur-, een muziek-, een toneelcriticus een eerlijk
beroep? Je hoeft er, dat is klaar, niet veel voor te weten.
Maar van die geestelijke kappers weer naar de echte! Het is werkelijk
verbazingwekkend hoe in enkele jaren ‘de’ Art Deco, waarvan vóór die jaren nog
niemand gehoord had, een commerciële list is geworden die alles mooi en nieuw
maakt. ‘Ziet, ik maak alles mooi en nieuw. En tweemaal zo duur.’
Elke modewinkel die niet louter boezelaars en verpleegstersschorten verkoopt,
heeft een klap van de molen gekregen; ze heten Garbo, Twenties, Tarzan, Hollywood,
Salty Dog, Laurel & Hardy, en uiteraard... 't Spulletje. Je kan zelfs geheel à la Art
Deco uit eten, of à la half en half Art Deco, wat dan meestal neerkomt op een
combinatie van nostalgie, Grootmoeders Tijd, Aubrey Beardsley, rustieke balpoten
en empire-hengsels, de gekste dingen bij elkaar dus, hetgeen vanzelfsprekend ook
aan het eten te merken is.
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Uiteraard doen de grote warenhuizen mee: in de Bijenkorf in Den Haag, een
bouwwerk van Kramer en een voorbeeld van wat ze dus voor het gemak
Art-Deco-architectuur noemen, word je smoezelig door verkoopkappers naar allerlei
hoekjes met ‘echte Art Deco’ gelokt, die men aldaar tegen typisch eigentijdse prijzen
kan aanschaffen, terwijl het hele Kramer-interieur is afgeschermd, bedekt en verlaagd
met plastic en bordpapieren platen. Opdat we er maar niets van zullen zien. Want de
werkelijkheid bederft de kooplust! De twintiger jaren lijken begeriger tegen een
polyether beschot! Zo worden op grote schaal oude winkeltjes leeg gezandstraald
om er écht oude winkeltjes van te maken.
En de advertenties... De laagste niveaus van communicatie en commercie hebben
binnen de kortste tijd een modieuze, maar sympathieke rage tot iets zo walgelijks
gemaakt dat ik bij god hoop nog eens onverwacht een futuristisch restaurant binnen
te stappen om uit een toekomstkopje een nog niet uitgevonden drankje te drinken.
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De autobiografie van Erté
Erté is in zijn leven tweemaal beroemd geworden. De eerste maal als de
kostuumontwerper en decorateur uit de jaren twintig, werkend in de laatste
internationale, herkenbare stijl die ze nu Art Deco noemen en die voor haar erkenning
lange tijd in het halfduister van een morsige wachtkamer heeft moeten zitten; met
name als gevolg van de weg die de schilderkunst al heel snel weer, afzonderlijk,
insloeg. Erté stond met zijn gestileerde, ragdunne vrouwen in hun decoratieve
gewaden niet alleen; je had Lepape, Iribe en Barbier, en vooral, als grote voorganger,
de Leon Bakst van de Ballets Russes. Maar bij Erté is de stilering, de verfijning, de
droom van de vrouw ten top gedreven. Zijn ontwerpen lijken vaak op lakpanelen;
Byzantijnse miniaturen van vrouwen die fataal zijn door hun ongenaakbare hoogmoed,
hun niets prijsgevende isolement - elke vorm van agressie en erotiek ontbreekt eraan,
het is koud vuur. Erté beeldt de vrouw als verleidelijk af en in zeer exotische gewaden;
maar zijn vrouwen blijven de platte garçonnes van de jaren twintig, zonder heup- en
borstenwerk, zonder de Amerikaanse vetophopingen die later het zwoele sexappeal
van de ware vrouw zijn gaan uitmaken. Zelfs de koude kikkers die ons als mannequin
in Avenue e.d. aanstaren, slanke vruchten van de nostalgie-boom, kijken vaak echt
modern-hitsig onder hun reuzebrillen vandaan, alsof ze ons tenminste nog met de
taal der ogen van hun klieren bewust willen maken. Niets van dat bij Erté. Bij hem
is het wulpse en exotische door de wringer gehaald. Zijn vrouwen zijn
één-dimensionaal en roepen ontzag op, geen begeerte. Zijn modepoppen zijn de
moedergodinnen van platland.
Deze super-marionetten (om een geliefde term uit die tijd te gebruiken) zijn in de
jaren zestig ‘herontdekt’: de decoratie tot
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pure kunst verheven. Erté bleek springlevend te zijn (zij het over de tachtig) en kon
- kwestie van overleven! - dan ook persoonlijk de honneurs in ontvangst nemen die
een heel tijdperk golden. Monografieën zijn inmiddels aan hem gewijd,
tentoonstellingen werden georganiseerd in de grote musea van de wereld;
collectioneurs (nou ja... Günther Sachs, Brigitte Bardot en Barbra Streisand) kochten
zijn ontwerpen, die hij tot op de dag van heden bleef vervaardigen (in dezelfde stijl,
dus met de te verwachten vermindering van spankracht; zijn latere werk is foeilelijk):
meer dan achttienduizend stuks.
In deze stroom van een tweede, dus ‘legendarische’ beroemdheid, met alle daaraan
verbonden industrie, moest onvermijdelijk zijn autobiografie opduiken; nu onder de
titel Things I remember (Peter Owen, Londen) verschenen.
Autobiografieën van balletdansers en toneelspelers of, zoals in dit geval, van
iemand die nauw bij die wereld betrokken was, oefenen een bijzondere
aantrekkingskracht uit. De letter leeft nog, maar de beweging, het bewijs is weg..
Balletdansers hebben hun hersens in hun benen, en dus, als ze ouder worden, blijft
er een huls van ijdelheid over, een Don Quichot met alleen de kiekjes waarop ze
naast mensen staan wier naam nog net niet is vergeten. Wat resteert er van hun
Stervende Zwaan? Een knipseltje. Van hun ruimte-doorsidderende Mélisande? Een
plakboek.
Op aandoenlijke wijze blijkt dan dit gymnastische en acterende pak ook
geïnteresseerd in astrologie, yoga, kaartlezen en christendom. Op de planken
Prometheus, daarbuiten geestelijk kreupelhout. Dát heet tragiek!
Erté kent deze toneelmanie van koffiedik, Noodlot & Co. ook, en ook hij is trots
op zijn kiekjes met beroemde personen. Maar het eerste is bij hem niet zozeer een
vorm van tragiek, omdat hij steeds aan het werk kon blijven en het dus niet uit dépit
doet, en het tweede valt't best te verklaren uit zijn eigen stomme verbazing dat hij
na veertig jaar nog eens een tweede roem ‘mag meemaken’.
Wel (en daarom deze uitweiding) komt zijn autobiografie geheel uit de sfeer van
de mode en het ballet, en hebben zijn herinneringen niets uitstaande met de
mysterieuze decadentie van zijn tekeningen. Hij praat weinig over zijn artistieke
drifve-
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ren, is er een bavard in, toen-ging-ik-daar-naar-toe, en vervolgens deed ik dit-en-dat,
waarbij ik (kijk eens aan!) die-en-die ontmoette.
Romain de Tirtoff (uit de beginletters stelde hij zijn artiestennaam samen, Erté) werd
in 1892 in St. Petersburg geboren. De herinneringen aan zijn vroegste jeugd en aan
de weelde en kunst van deze stad, waaraan hij als zoon van een rijke, adellijke familie
deelhad, vormen de opening van zijn autobiografie. Hij herinnert zich die wereld
uitsluitend in termen van parfum, kleren en ballet. Weinig trek heeft hij zich te wijden
aan de roemruchte familieroeping, de marine, en hij vertrekt al op negentienjarige
leeftijd naar Parijs. Snel is hij daar in staat te werken voor het beroemde modehuis
Poiret. In de jaren '10 bewoont hij een villa in Monte Carlo, in de jaren '20 strekt zijn
faam zich uit tot ver buiten Frankrijk (covers voor het Amerikaanse tijdschrift
Harper's Bazaar, aankleding van talrijke opera's, balletten, films). Dan volgt de
krach. Hij verliest zijn vermogen, de vrolijke epoche is voorbij, na nog wat
stuiptrekkingen van de allerrijksten is het met het glitterwerk gedaan. Erté zorgt nog
tientallen jaren, tot zijn nieuwe roem (hij ziet zelf geen breuk in zijn loopbaan), voor
de aankleding van Parijse operettes, revues en nachtclubvoorstellingen, ook tijdens
de oorlog (het ballet is bij uitstek de kunst van de collaboratie). Revival: Erté verhaalt
ons tot in details wie in de jaren '50 en '60 belangstelling voor hem hadden, en waar:
De droom van een society van louter elegante mensen keert enigszins terug. Hij is
durchaus tevreden; nooit anders geweest ook.
Zo'n vredelievend heer, die op zijn drieëntachtigste, naar eigen zeggen, nog steeds
‘sexuele avontuurtjes’ heeft (als hij tijdens cruises aan land gaat), bovendien een
afkeer koestert van oorlog, stieregevechten haat, en een grote voorliefde heeft voor
katten, vergeeft men dit gebabbel over zijn oude jaren en feit dat hij, wat zijn vroege
jaren betreft, ook al nooit dieper dan de oppervlakte komt. Want het staat geheel
buiten zijn tekeningen. En waar het om gaat is, dat je er anekdoten uit de Gouden
Tijd voor in ruil krijgt! Verhalen over vedettes, toneelspeelsters en gekroonde hoofden
uit een onwaarschijnlijke tijd. Daarom hieruit, in een gevecht tegen de vergetelheid,
een drietal.
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‘Het Casino van Monte Carlo wemelde van schatrijke en excentrieke oude darnes
(die er miljoenen vergokten). Je had bijvoorbeeld een. Deense dichteres die altijd in
het zwart gekleed ging. Ze droeg een enorme hoed met een lange sluier van zwarte
kant die wel anderhalve meter over de grond sleepte. Ze rouwde om de mensheid
die, zoals ze zei, moreel was overleden.’
‘Op de nacht dat Raspoetin vermoord werd was Volodia [de neef van Yoessoepoff,
het brein achter de moord op Raspoetin] in zijn paleis. Hij gaf een dramatisch verslag
van de moord [...] en was ook de bron van een nog nimmer in de annalen vermelde
voetnoot bij de moord op Raspoetin. Omdat Raspoetins sexuele wapenfeiten bij de
dames van het Keizerlijk Hof legendarisch waren, was Yoessoepoff uiteraard
nieuwsgierig naar zijn fysieke proporties. Toen hij het laken dat over het dode lichaam
was uitgespreid optilde, zei hij, met iets van teleurstelling in zijn stem: “Dat had ik
me toch wel veel groter voorgesteld.”’
‘Toen de in de jaren '20 zo beroemde actrice Cécile Sorel in het Casino de Paris
optrad, had ze haar eerste face-lift al achter de rug, maar het resultaat was
allerongelukkigst. Omdat haar nek niet behandeld was, had ze nu een strak spiegelglad
gezicht op een nek die de rimpels vertoonde van een schildpad. Om de zaak nog
erger te maken, had de chirurg de huid van één ooglid te strak aangetrokken. Zodoende
kon ze dat oog nooit dichtdoen, ook niet als ze sliep.
Sommige vrouwen kunnen de mensen wijsmaken dat ze mooi zijn. Isadora Duncan
had dat talent, en ook Cécile Sorel. Sorel had het zó vaak over haar schoonheid dat
de meeste mensen haar op het laatst gingen geloven. Ze was echter, ondanks haar
reputatie, helemaal niet mooi: ze had een grote neus en uitpuilende, kreeftachtige
ogen. Haar bleekroze, geverfde haar accentueerde de hardheid van haar trekken.
Maar ze was pijnlijk gevoelig, wat haar gezicht betreft. Op een van de
tentoonstellingen van de “Salon des Humoristes” hing een karikatuur van haar, van
de beroemde cartoonist Sem. Het leek sprekend. Sorel kwam op de vernissage. Toen
ze de tekening zag, ontstak ze in woede en sloeg met haar ring door het glas waarbij
ze het portret beschadigde.
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Met het verstrijken der jaren werd ze minder agressief. Op het hoogtepunt van haar
carrière verschenen er echter nogal wat vernietigende artikelen over haar in de pers.
Toen een van haar vrienden eens vroeg of die haar pijn deden, antwoordde ze: “Wat
kan het de Arc de Triomphe schelen wanneer er een hond tegen pist?”’
Ik zou, als ik componist was, zoiets op muziek zetten.
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Is er een klassebewustestoel? en andere mijmeringen
Wat is de ideale kamer om in te wonen? Ik kan het u niet zeggen. We hadden pech
op de dag dat ze het woord ‘ideaal’ uitvonden, gewoon maar pech. Ge droomt van
de ideale vrouw, en ge ligt naast een gramstorig nijlpaard. Je bent dus ontevreden.
Het is ideaal om goed te zijn, dus je wordt, je zelf geducht kennende, met de dag
ontevredener. Hoe groter het ideaal, hoe belabberder je humeur. De ideale vrouw,
de ideale godsbeleving, de ideale kamer, de ideale schuimspaan wat mij betreft, ze
kweken legioenen sjacherijnen.
Het marxisme leert dat de omstandigheden de mens bepalen. Tot die
omstandigheden behoort ook de omgeving waarin hij woont, zijn huis, zijn kamer.
Marxisten moeten dus zeker een idee hebben hoe hun ideale kamer eruitziet. Zijn er
een ruimte, een dessin of een streepje denkbaar die bij uitstek de revolutie
aanwakkeren? Welk vertrek wekt 't meest de proletarische prikkel op? Is er een
klassebewuste stoel? Zoals rozegeur de mensen verliefd maakt, marsmuziek op
taptoes ze in een oorlogszuchtige stemming brengt, zoals koeien meer melk geven
op walsen van Strauss, zo vragen we ook: welk vertrek stimuleert de klassenstrijd
het meest? - en het antwoord luidt: het ideale vertrek voor marxisten is de cel. Quod
erat demonstrandum.
Alle architecten en woninginrichters denken dat zij de sleutel voor een ideale
woning hebben gevonden. Ze lijken daarin op zedeprekers die steevast wéten welke
handelwijze 't minst laakbaar is of... in 't geheel niet laakbaar zelfs! en op
zestienderangs literatoren, die je altijd precies kunnen vertellen dat 't zó moet en niet
anders. Ze hebben een dienstregeling voor nobele gebaren en 'n catechismus voor
stelkunde. Poëzie en zedelijkheid, 't is een zeldzaam paar, maar we keren terug naar
de kunstnijveraars.
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Binnenhuisarchitecten weten altijd wat de ideale woning is - dat is de moderne
woning.
En eeuwenlang is de moderne woning de enige woning geweest die door de beugel
kon, het enige houvast. ‘Het begrip “nieuw wonen”,’ zo begint Miep van
Rooy-Berlage haar De nieuwe geest in onze woning, ‘kunnen we vergelijken met de
fee uit het oude sprookje. Zij is op het ogenblik bezig bedrijvig onder ons mensen
rond te gaan, tikt ons vroeg of laat één voor één met haar toverstaf op de schouder
om ons de ogen voor het nieuwe te openen. Wij leren zien, wat de woning kan zijn
en wat zij in de regel is. En vanaf dat ogenblik ontkomen we niet meer aan het
denkbeeld, dat ook wij veranderen, moderniseren willen, dat ook wij aesthetischer,
praktischer, lichter en comfortabeler wonen willen. De een is plotseling zo grondig
bekeerd, dat hij voor niets anders meer oog of oor schijnt te hebben, dan voor een
hypermoderne woninginrichting, waar alles tot op de kleinste kleinigheden toe het
nieuwe ademt. Een ander gaat voorzichtiger te werk, wikt en weegt en begint met
één kamer te moderniseren om te kijken, hoe het hem bevalt en een derde zal het
misschien op nog kleinere schaal doen. Kort en goed, zij zijn allen op de goede weg,
de weg naar de ideale woning.’
Hier is meteen duidelijk dat de hypermoderne goede weg licht betekent, de ideale
woning was er in dit geval een van strakke lijnen, glas, heldere kleuren. In andere
jaren moet het veer donker en warm zijn. Vaak is het ook van alles wat.
Binnenhuistheorieën berusten niet op een voortgaande ontwikkeling, waarbij elke
volgende stap een verbetering of aanvulling is van de vorige, maar wisselen elkaar
af als de seizoenen, ze bezitten alleen waarde zolang ze duren. Ze zijn oneindig
herhaalbaar.
Op een wankele basis groeit 't sterkste geloof. Architecten en decorateurs gaan,
net als mode-ontwerpers en kap... kap... - ik had bijna kappers geschreven - als
capillaire chirurgen, haarsnijders dus, schier gebukt onder de heiligheid van hun taak.
Menig ontwerper ontpopte zich al als 'n Messias. Of dat nu tijdens de
kunstnijverheidsrage in de eerste vijfendertig jaar van deze eeuw was, waarin talrijke
boeken, hele reeksen monografieën verschenen die, op socialistische basis, de goede
smaak wilden bijbren-
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gen, of in de van vurehouten leefkeukens bezeten, van maniakale schrootjesdrift
doorgloeide doe-het-zelf-rubrieken van Margriet of Vrije Tijd. de betutteling ligt er
steeds even dik op. Eendrachtig bestoken de woningadviseurs de naar goede smaak
of opknapbeurten hunkerende mens.
Eendrachtig... De grote ernst waarmee alle ontwerpers uit de jaren twintig de
mensen het voorstel deden, nee opdroegen hun schoorsteenmantels te slechten doet
aan de Missie denken: wég moesten die dingen, en al helemaal als het marmeren
schoorstenen betrof. Wég, wég, wég. Bakstenen schoorstenen was de leus, triplex
schoorstenen desnoods. Als je er maar niets op kon zetten. Het Nederlandse evangelie
was: helemáál geen schoorsteenmantel. Je komt deze ernstige verontwaardiging in
elk boek uit die tijd tegen, deze blinde woede tegen schoorsteenmantels. Het leek of
ze pas vrede zouden kennen als er geen schouw meer overeind stond. En wat kwam
er deze eeuw van zoveel bekeringsijver, van deze pedagogische nijverheidsrage,
terecht? Heel weinig, hoewel de onderwerpen van Berlage en zijn volgelingen en
epigonen toch, op weinig uitzonderingen na (Retera, De Klerk, Boterenbrood,
Wijdeveld), allerkeurigst binnen de grenzen van de Hollandse burgerlijkheid bleven,
vaak saai en stijf, nooit frivool. Wat bleef zijn een groot aantal belangwekkende
voorwerpen, hun theorieën zijn oud roest. Er kwam gewoon weer wat anders.
Wat is de ideale kamer, of dus: het decor waarin je zou willen leven? Je omgeving
is belangrijk genoeg, de kamer is een heilige schrijn, zeggen dichters, een baarmoeder
en een fort tegelijk. Veel dichters hebben een beschrijving gegeven van wat ze
omringde (‘Voyage autour de ma chambre’). Ver gaat Crabbe daarin, met zijn The
Borough. Dat hoort wel tot de mooiste poëzie die er bestaat. Auden beschrijft in zijn
bundel About the House de diverse vertrekken van zijn woning, van de zolder
[...] a schooner on which a lonely only
Boy sails north or approaches coral islands.

tot het toilet:
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Seated after breakfast
In this white-tiled cabin
Arabs call the House where
Everybody goes,
Even melancholics
Raise a cheer to Mrs.
Nature for the primal
Pleasures she bestows.
[...]
Mind and Body run on
Different timetables:
Not until our morning
Visit here can we
Leave the dead concerns of
Yesterday behind us,
Face with all our courage
What is now to be.

In de negentiende eeuw dicht De Génestet zijn ‘Jong-Hollandsch binnenhuisje’:
's Wintersavonds houd ik mij
In mijn bezig leven
Graag, als 't mag, een uurtje vrij,
Zoo van zes tot zeven,
Dan is 't vroolijk woonvertrek
Vol gezelligheden;
Nieuwspapier en boekenrek
Laat ik meest met vrede;
En genietend staar ik om,
Met mijn dank verlegen,
In het dier baar heiligdom
Van mijns Heeren zegen.
[...]

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

76
't Leven is mij lief en waard
In dat hartlijk uurtje,
Levenslustig in den haard
Knapt het knettrend vuurtje;
Bij der vlammen heldren gloed,
Schept men fantazietjes,
Neuriet, stillekens en zoet,
Ras vergeten liedjes;
Allervriendelijkst begeleid
Door het lief geluidje,
't Liedje der gezelligheid,
Uit het stoomend tuitje.

In deze gedichten zien we de drie steeds terugkerende functies die aan het huis worden
toegeschreven: de mogelijkheid tot (re)creatie, inkeer en gezelligheid. Maar wat moet
in dat huis staan, om deze mogelijkheden ten volle te benutten? Moet het donker of
licht zijn, een ratjetoe of een laboratorium, weelde of soberheid, een tempel of het
stomend tuitje?
Ik kan het u, nogmaals, niet zeggen. Als ik denk aan hoe ik het liefst zou willen
wonen, word ik alleen maar heen en weer geslingerd. En dat geeft meer duizeligheid
dan houvast.
De ene dag zie ik me graag zitten in een overvolle ruimte, schilderijen in heavy
battalions boven elkaar, in alle hoeken etagères met het ene luxe prol na 't andere. 't
Zwermt er van worteldoekse aanvechtingen, in koortsachtige afwisseling getuigen
foliant en kandelaar van hun horror vacui. Veel kentia's in sprakeloos kleurrijke
potten. Tapijtgriep. Antimakassarmalaria. Ik ben gelukkig.
De volgende dag besluit ik mijn voorkeur te doen uitgaan naar een lichte, lege
ruimte. De vloeren zijn er van wit marmer. De wanden zijn klinisch. De zoldering
is onberispelijk. Het ruikt er naar verse rozen, maar er is geen bloem te zien. Je ziet
ternauwernood de deuromlijsting en het enige ornament aan de onafzienbare wand
is een in aluminium gevat schutblad. Ik voel me er best op m'n gemak.
Ik ben echt zeer wisselvallig in die dingen. Nu eens trekt me een elegant leven in
een lustwarande op Capri, een andere keer lijkt me een volstrekt onopvallend bestaan
in een gesoigneerd en proper pensionnetje in Vlaanderenland het ultieme.
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De echte keus begint pas bij de voorwerpen die om je heen moeten staan. Mooi is
niet moeilijk; maar er zijn veel soorten lelijkheid. Ik begin m'n ondulerende
besluiteloosheid, m'n aapachtige geslinger, kwijt te raken bij voorwerpen die me
antipathiek zijn. Ik kan veel hebben. Een citer, ‘made in Saxonia’, een dichtbundel
van Robert Hamerling in gotische fractuur en een prentje van Spitzweg - dat heeft
wel iets. Maar een delftsblauw bord, een kristallen luchter en twaalf apostellepeltjes
- nee.
Nu neem ik aan dat u geen smaak heeft, en, hoor ik u zeggen, ‘u twijfelt ook al
zo’ - daar moet ik u toch even uit de droom helpen. Ik werd wel heen en weer
geslingerd, zoals ik zei, maar van Twijfel was bij mij geen sprake; 't is zuiver
Esthetisch Eclectisme, dat spreekt. Twijfelen doen nosotros niet.
Goed, u hebt dus geen smaak. Dan kan ik u één kunstgreep aan de hand doen, één
list die altijd lukt. Wat niet in uw ideale kamer thuishoort, ja, alles wat lelijk is, staat
in het huis van degene die u het meest verafschuwt.
Loer dáár vrijmoedig naar binnen en lazer alles naar de trottoirkant wat u daarvan
ook zelf op magazijn hebt.
't Is net als met Van Agt.
Altijd als ik iemand hoorde uitleggen waarom de Drie van Breda moesten worden
vrijgelaten, dacht ik: gut, daar steekt wat in.
Maar dan luisterde ik naar een ander die vertelde waarom ze juist moesten blijven
brommen, en dan vond ik: groot gelijk. Het klopt wat hij zegt.
Wat nu? Op zo'n moment is Van Agt niet minder dan een reddende engel; een
feilloos werkende lakmoesproef. Dankzij hem heb ik er een zekerheid bij. Omdat
Van Agt er vóór is, begreep ik dat ik er tégen ben.
Hetzelfde is het geval met iets anders waarvan ik geen verstand heb, de abortus.
Ook daarin huldig ik 't enige standpunt, de mens waardig: het standpunt dat Van Agt
niet huldigt. O die juridische zwartrok, ik knuffel 'm nog eens dood van dankbaarheid!
Dankzij hem weet ik wie ik ben, zoals de adelaar pas écht beseft dat hij vliegt wanneer
bij beneden zich de bunzing ziet kruipen. Ik ben iemand!
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(‘Ik was na de dood van mijn man niemand meer, ik voelde me altijd neerslachtig
en verlegen, maar door uw Van Agt-kuur ben ik weer helemaal de oude! Ik waag
me, terwijl ik ook de jongste niet meer ben, alweer geheel alleen de straat op! Hart.
dank, uw mevr. M. te B. - P.S. Ik heb u bij al mijn vriendinnen aanbevolen.’
‘Ik was ontredderd. Totdat ik van uw Van Agt-tip vernam. Ik kon een week later
weer overal tegen, en ben nu zelfs bikkelhard. Dank! Mej. H. v. L., 's-Gr.’)
Maar ook zonder deze hardhandige methode van eliminatie verandert er, haast
ongemerkt, van allerlei in uw lelijke interieurs. Langzamerhand verdwijnen er
voorwerpen uit, geruisloos, eerloos. Het is de wind van de mode of van ‘de tijdgeest’
die, heel even, ook langs um ten eeuwigen dage tot afzichtelijkheid gedoemde
binnenkamers strijkt. Zo zijn de kolenkit, de rotan plantenpaal waarin je op
verschillende hoogten drie potjes kon hangen en de Picasso-gordijnen wel helemaal
verdwenen.
Het gaat ermee als met de taal. Geleidelijk verdwijnen er uitdrukkingen, op een
dag besef je dat je ze nooit meer hoort. Okidoki. De griebels lopen me over de
grabbels. Ukke wil ook drukken.
Zo was het aan het begin van de jaren zestig in de hoofdstedelijke nichtenkringen
bon ton om op alles met een standaard-schunnigheid te reageren. Toen Beatrix op
een avond met een majoor van het Leger des Heils was gesignaleerd in enkele cafés
voor homosexuelen, ‘interesseerde ze zich voor jeugdwerk’, zo luidde het, mét de
knipoog. Homosexuele paartjes duwden een tramconducteur (die zaten toen nog en
stempelden) een kaartje onder de neus en jubelden ‘Twee gaan er af!’ Luid gegier.
Twee gaan er af! Of, nog wachtend op de tramhalte en doelend op het vehikel dat
aankwam: ‘Wacht nou tot hij staat.’ Gegier. Stáát! ‘De tram komt van de verkeerde
kant’ was ook 'n pientere. Als iemand zei: ‘Ze zijn vast ergens wat aan 't doen,’ over
een onschuldig klusje sprekend, dan was dat al voldoende om een gejoel van jewelste
te ontketenen. Het was epidemisch. Ik hoor het ze nu niet meer zeggen. Het is gewoon
verdwenen. De enige die het nog doet is Albert Mol. Bij hem woekert het
onverminderd voort, je kan 't aan hem nog in de oervorm bestuderen.
Zo duikt ook af en toe weerzinwekkend huisraad op waarvan je
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het bestaan niet meer vermoedde. De zware eiken interieurs met hun
Queen-Anne-imitaties en hun Rembrandteske bruinen en onvoorstelbare plompheid
zijn verdwenen, maar toch duikt nog altijd weer de Oisterwijkse kloostertafel, de
Albert Mol onder de meubelen, op. Het zijn beledigende exemplaren.
Op het tv-journaal zag ik er eens één, ze versloegen een brand, het was een hete
zomer. Ik maakte er destijds deze notitie bij: ‘Tijdens een brandje op het journaal
zag je hoe mensen in opperste nood bezig waren een monstre sacré van een
Oisterwijks dressoir uit hun in vuur en vlam verkerende doorzonkamer te dragen.
Meteen toen ik die kast zag barstte ik in een lachen uit waaraan geen einde leek
te komen, er welde een eigenaardige, wilde vreugde in me op. En waarom?
Uiteraard omdat je in een flits besefte dat hier iets zeer inadequaats aan de hand
was. Ik zag mensen met grote verbetenheid bezig iets te redden watik, met elke vezel
van mijn lichaam en elke millimeter van mijn gedachten, juist in dat vuur zou hebben
gegooid. Er ging hier duidelijk iets de verkeerde kant op.
Ik had het gevoel dat ik iets buitengewoon grappigs zag, en iets ook wat volstrekt
niet klopte. Deze reddingsactie leek al net zo normaal als een chirurg die een operatie
uitvoert om een knipscheer en een decoupeertang in de buik van zijn patiënt onder
te brengen, of als een bevalling waarbij een jonge vrouw een rimpelig mannetje met
gordelroos ter wereld brengt.
Stel, links van mij brandde een vuurtje en rechts van mij stond die kast, die
mengeling van draaiorgel, totempaal en lijkkist, dan zou ik er geen seconde aan
twijfelen of die kast sméékte me haar in het vuur te gooien. Nu was ik bedrogen in
mijn meest natuurlijke reactie, en dat ontlaadde zich in een lachbui.
Dit effect werd nog versterkt door een tweede komische inadequaatheid: door het
gemak, moet u weten, waarmee het massief gevaarte voorbijsnelde. Want u weet
ook: hoe luider de roep van ambachtelijk handwerk, des te dunner het schilletje fineer
op de samengeperste houtpulp.’
Hoeveel mooier zouden deze waarnemingen niet zijn geweest als ik bovendien
nog in Amerika had gewoond, die generator van slechte smaak! Ik had het tafereel
dan kunnen aanschouwen
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vanuit zo'n meubel zelf! De nieuwste collectie Philips-tv-meubelen aldaar blijkt van
een duizelingwekkende Oisterwijksheid. (Zie afb.) Nu, niet anno dazumal.
Ongetwijfeld bezit Van Agt in elke kamer, de bovenkamer incluis, een kloostertafel
van houtpulp. Het is oneindig veel eenvoudiger de mensen technologie en
handvaardigheid bij te brengen dan een eenvoudig beetje smaak. Voor het merendeel
der mensen in Europa leven we in een lelijke tijd, maar voor hen is het altijd een
lelijke tijd geweest. Duizend jaar lelijkheid! Ook de klachten hierover zijn oneindig
herhaalbaar.
Hoor De Musset klagen over de woningen van na 1830, ‘waar men, willekeurig
bijeengebracht, de meubels uit elke eeuw en ieder land aantrof. Onze eeuw heeft
geen vorm. Wij hebben onze huizen noch onze tuinen, noch wat ook het stempel van
onze tijd verleend... De woningen van de rijken zijn curiokabinetten geworden: de
Oudheid, de Gotiek, de Renaissance en de stijl van Lodewijk XIII, alles door elkaar.
Om kort te gaan, we hebben iets van elke eeuw behalve de onze: een verschijnsel,
dat in geen enkele andere tijd voorkomt. Wij verkiezen het eclectisme; wij nemen
wat wij vinden, dit om zijn schoonheid of uit hoofde van zijn comfort, dat omdat het
zo oud is, en weer iets anders zelfs omdat het zo lelijk is: en zo leven we temidden
van allerlei rommel alsof het einde van de wereld nabij is.’
Zoals de lelijkheid van alle tijden is, zo is ook deze romantische klacht het. Want
het einde der tijden lijkt altijd nabij wanneer je om je heen kijkt. Ik zou me niet
kunnen voorstellen hoe je met open ogen kan leven zonder steeds de brandende wens
te voelen opwellen het zaakje op te doeken. Er is geen remedie tegen de rotzooi.
En behalve met de Van-Agtmethode, die ook uitmuntend toegepast kan worden
op interieurs van zingende amusementsverschijnselen (zoals je die bijna wekelijks
ziet in de Woonkrant van De Telegraaf), kan ik u nergens mee van dienst zijn. U
bent reddeloos verloren. Stouwt u uw kamers gerust vol met frutsels en prutsels, met
kwikken en strikken, zet voor mijn part in elke hoek een koningsvaren in een emalje
pispot, en bewaar vooral de ereplaats voor uw knolbegonia in de afgedankte
droogtrommel, ik vind het best. U hebt groot gelijk.
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Wat is de ideale kamer? Ja, wat is de ideale stoel? Rietveld meende hem gevonden
te hebben. En 't ding is inderdaad een stoel die er idealistisch uitziet. Maar als je er
een half uur op zit heb je een houten rug, kuiten als een trekharmonika, terwijl je
tenen nog drie dagen blijven trekken. Waarom zou een stoel op drie benen 't ideaal
niet benaderen? Er zijn ook monsters die je inpalmen. Sommige mensen raken zelfs
zo ingepalmd door ‘de stoel’ dat ze er een op hun graf laten zetten. De stoel mee
naar het huis Gods. Hemelwaarts op gietijzer of beton.
Wat zijn de ideale vertrekken? Je leeft altijd in twee kamers tegelijk: zoals hij eruitziet
en zoals hij eruit zou zien als je alles op zijn voorbestemde plaats had staan. Dat
laatste stadium dien je nooit te bereiken: dat is 't punt waarop je je huis moet verkopen.
(Zo heeft ook de verzamelaar alle interesse in het voorwerp verloren zodra hij het
heeft gekocht. Al is 't na een jarenlange, uitputtende speurtocht, op het moment dat
hij betaalt denkt hij al aan een volgend voorwerp.) Zoals een kamer eruit zou zien:
dat kan je alleen op schilderijen en aquarellen bekijken.
Mario Praz heeft in La Filosofia dell' Arredamento (in het Nederlands in 1965
verschenen als Het Europese Binnenhuis) honderden ‘ideale’ vertrekken
bijeengebracht, tot omstreeks 1900. Daarna is voor hém de wereld ten einde. (Het
citaat van De Musset is uit zijn boek afkomstig.) Het werd een mausoleum van
interieurkunst, een boek vol genietingen.
‘Ik moet bekennen,’ zegt Praz, ‘dat het voor mij bijzonder moeilijk is, mij te
verplaatsen in de mentaliteit van mensen, die niets geven om hun woning of
bezittingen. [...] Als iemand zou waarschuwen: “Pasop, die man is een oplichter”,
zou ik geen spier vertrekken; maar ik ben wel eens verbleekt van schrik als ik iemand,
die ik al jaren kende, voor het eerst in diens woning bezocht.’
Praz draait de marxistische stelling dat de omgeving de mens bepaalt om, en zegt
dat de mens zijn omgeving zo dient in te richten dat het een getrouwe weergave van
zijn innerlijk en aspiraties wordt. Tegenover de deterministische klaaglijkheid stelt
hij de vanzelfsprekende grandeur van het negentiende-eeuwse individu. Niet de
onderdrukte is de maat der dingen, maar de arrangeur.
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Vooral in de interieurs bij Praz waarop geen mensen voorkomen, lijkt het of de
meubels praten, de kasten pijn lijden en de spiegels zingen. Er zijn ook wonderlijke
interieurs bij. Over het Interieur van een slaapkamer, een aquarel van Fernand Pelez
(zie afb.), zegt Praz: ‘Deze slaapkamer, met de roze-met-wit gestreepte muren met
boeketten rozen, deze kamer, vol snuisterijen, papieren op de tafel rechts en flacons
op de toilettafel links, met zijn kruisbeelden, rozenkransen en scapulier boven het
bed, en vooral met die wenteltrap met val langs de hele leuning, waarop het
rozenmotief van de muren wordt herhaald, zal ons scherper in het geheugen blijven
dan menige kamer die wij werkelijk betreden hebben.’
Er zit nóg zo'n interieur in mijn geheugen. Het is het (deels surrealistische)
Art-Deco-interieur van Carlos de Beistegui, met zijn daktuin met schoorsteenmantel
(gelukkig overal weer schoorsteenmantels) en de marmeren commode tussen de
madeliefjes, zijn elektrische foefjes, zoals dat op enkele foto's staat afgebeeld in The
Decorative Thirities van Martin Battersby.
Lijkt het interieur van Carlos de Beisteguis salon (zie afb.) niet sprekend op de
door Pelez geaquarelleerde slaapkamer van driekwart eeuw daarvoor? Met die
wenteltrap? 't Is vast een huis in hetzelfde Parijse rijtje, zullen we maar zeggen.
Dat was het dan voor vandaag. En nu snel terug naar de leefkeuken en de zitgroep!
Een lamp van een doorgezaagde groene fles is ook steeds weer een lust voor het oog.

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

87

Leven
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Weerwolven en vrouwen in saucijsjes
‘I'm Jack the Ripper!’
Wie in 1888 met die kreet van een Londens afdakje tussen de menigte sprong, liep
groot gevaar gelyncht te worden. De hysterie om de rondwarende moordenaar was
algemeen. Iedereen zag zijn buurman er voor aan dat hij pakketjes had rondgestuurd
met vrouwenniertjes, zoals Jack the Ripper dat deed. De lugubere slachter is nooit
gevonden. Wel gebeurde het enkele malen dat andere moordenaars en gros op het
laatste moment voor hun executie zeiden: ‘I'm Jack the...’
Maar iedereen vond dat opschepperij. En iedereen droeg theorie na theorie aan.
Een ingezonden-brievenschrijver van de Daily Chronicle stelde voor de pupillen van
de dode vrouwen onmiddellijk te fotograferen, omdat er een kans bestond dat de
retina nog een beeld van de moordenaar had vastgehouden.
Ik maakte voor het eerst, al weer geruime tijd geleden, met Jack the Ripper en
enkele andere moordenaars kennis in het uit 1930 daterende boek van Margaret
Barton en Osbert Sitwell: Sober Truth. A Collection of Nineteenth-century Episodes,
Fantastic, Grotesque and Mysterious. Sedertdien gaat er geen dag voorbij of ik lees
over het leven van moordenaars, over de volvoering van hun daad, over hun processen.
Moordenaarslevens vormen de hagiografie van de pessimisten.
Wat is er zo interessant aan die ingewikkelde of onopgeloste moorden? Hoe komt
het dat ik wel gefascineerd ben door deze true mysteries, en nog nooit verder ben
gekomen dan bladzijde elf van een detective-story? De morele implicaties van een
moord interesseren me niet. De traditionele, artistieke voorkeur voor moord, in het
voetspoor van Sade, De Quincey (‘Murder Considered as one of the Fine Arts’) en
Lautréamont is bijna een
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gemeenplaats geworden. Toch, over moorden lezen, daar schijnt een specifieke
aantrekkingskracht van uit te gaan. Want elke moordzaak die je leest bestaat uit een
keten van vaste gegevens, maar geen twee lijken er op elkaar.
Er is een moordenaar; een slachtoffer; een methode; een motief; de moord zelf;
een speurtocht naar dader of lijk; een rechtszaak; een vonnis.
Dit stramien vertoont oneindig veel variaties. Er kunnen meerdere moordenaars
zijn, meerdere slachtoffers. De methode kan voorbereid zijn of in een impuls
opkomen; het motief kan financieel, sexueel of absent zijn; de moord bloederig of
lieflijk, een slagerij-uitstalling of een stof- en kiemvrije gifmoord; de speurtocht al
of niet geslaagd. Een extreem voorbeeld, echt iets voor de liefhebber, is de moord
waarbij noch de dader noch het lijk gevonden wordt. De rechtszaak kan jaren duren:
onschuldigen kunnen worden veroordeeld, schuldigen worden vrijgesproken. Het
publiek of journalisten kunnen een rol spelen, en vooral bij de jury-rechtspraak zijn
vreemde verrassingen mogelijk.
In een jury zitten immers ook vrouwen: en de relatie tussen vrouwen en
moordenaars is op zijn zachtst gezegd een zeer curieuze. Wanneer het om moordenaars
uit hartstocht gaat, die tientallen maîtresses vermoorden omdat ze tóch, nietwaar,
van hun eigen vrouw houden, of die hun eigen vrouw vermoorden omdat hun vriendin,
nietwaar, zoveel warme liefde nodig heeft, dan zijn het helden, dan komen ze op
borduurwerk en koekdoos terecht. Vrouwen geven echter blijk van een op niets
gefundeerde, bittere afwijzing, die met geen argument te door breken valt, wanneer
het bij voorbeeld om kindermoordenaars gaat. En die zijn vaak veruit de interessantste
moordenaars.
Hecht nooit waarde aan het oordeel van een vrouw over een moord, want ze denkt
aan zich zelf, of aan haar kroost, of aan haar buurman, of aan haar doos.
De literatuur over moorden kent in Engeland, Frankrijk en Duitsland een lange
traditie. Wij hebben in Nederland het voortreffelijke boek van Hans van Straten:
Moordenaarswerk. Een kroniek van 120 Nederlandse moordzaken, uit 1964, maar
dat is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar, curieus genoeg in een tijd
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waarin herdruk op herdruk van god-weet-wat verschijnt, en ook allerlei nieuws wat
al evenmin de moeite van het inkijken waard is. Een wonderschoon Engels boek (en
dan druk ik me eufemistisch uit, want ik heb de meer dan zeshonderd pagina's tien
keer gelezen) is de Encyclopaedia of Murder van Colin Wilson en Pat Pitman, waarin
ongeveer driehonderd moordenaars alfabetisch gerangschikt staan.
Gelukkig bezitten we in Nederland nu ook een moordenaarsencyclopedie: in de
reeks ‘Unofficial History’ verscheen van J.M. Fuchs en W.J. Simons: Moord op
alfabet. Een internationaal leesboek over moordzaken.
Wat een internationaal leesboek is weet ik bij god niet; waarschijnlijk zoiets als
wat een heer van de radio-nieuwsdienst bedoelde toen hij zei: ‘De internationale
vlaggen wapperden weer van de RAI’ - maar dat het een haast te lang ontbeerd
leesboek is, dat weet ik zeker.
Moord op alfabet heeft dezelfde opzet als bovengenoemde Encyclopaedia: waarom
dit boek niet in het voorwoord als een inspiratiebron vermeld? Wel komt de naam
van Wilson enkele malen in de lemma's voor. Ook laten Fuchs en Simons soms de
aardigste details achterwege. Zo vermelden Wilson en Pitman over de
drieëntwintigjarige babyface-moordenaar Heinrich Pommerenke, dat deze zijn eerste
lustmoord pleegde toen hij in de Hollywood-film De Tien Geboden vrouwen om het
gouden kalf had zien dansen. Vrouwen, begreep hij, moesten gestraft worden. Zoiets
had ik in Moord op alfabet onder Pommerenke graag teruggevonden. Maar er moest
natuurlijk beperkt worden, hoewel het met 325 bladzijden en 250 moorden nog 'n
verkwikkend volume bezit.
Het is juist de lexicon-vorm die het lezen van steeds weer dezelfde, maar toch
volslagen andere moorden boeiend maakt, en tot vergelijkingen noodt. De wereld
van de moordenaars is zo reëel en zo vervuld van de terreur der dingen, dat onze
dagelijkse wereld een schijnvertoning wordt, of diezelfde moordenaarswereld met
een vliesje, een heel dun vliesje. Het lijkt of in wat wij onze ‘gewone’ wereld noemen,
in de huizen, de kamers, de stoelen, het servies, het bestek, een heel andere wereld
gaande is, fantasierijker, heviger, maar ook bloedelozer, angstwekkender.
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Die wereld ziet er nét zo uit; maar de hoogte van het geluid, de sterkte van het licht,
het tempo van de tijd is er anders. Je krijgt het fascinerende gevoel je op te houden
in een schaduwmaatschappij die sprekende gelijkenis vertoont met de onze, een
geheime wereld die op mysterieuze wijze samenvalt met die waarin wij leven. Het
gaat niet om een of ander rariteitenkabinet buiten al wat goed en schoon en christelijk
heet.
Moord op alfabet behandelt ook moorden op beroemde slachtoffers, zoals op
Trotski, Kennedy, Martin Luther King, Rosa Luxemburg, Jean Jaurès. Maar dat zijn
de vervelendste. Het gaat om beroemde moordenaars. Hoe anders klinkt het rijtje
Loeb en Leopold, Sacco en Vanzetti, Landru, Jack the Ripper, de wurger van Boston!
Dat doet denken aan vindingrijkheid, aan het beste in de mens! Aan vrouwen die
gevoerd worden aan kaaimannen, die met worteltjes en uitjes worden verorberd of
als worstjes op straat verkocht! Aan arsenicum en strychnine! Aan een schatrijk
opoetje, verdwenen! Aan twaalf tienjarige jongens in matrozenpakjes, weg! Aan
menselijk vlees in pakketjes van een kilo, die door heel Parijs worden aangetroffen!
Of aan dat andere geval in Parijs, in de Tweede Wereldoorlog, waarbij een man door
de Duitsers opgejaagde mensen beloofde ze over de Spaanse grens te brengen als ze
bij hem kwamen, mét hun geld en juwelen uiteraard, maar ze vervolgens in stukken
sneed en verbrandde, en dan tegen de Franse politie zei dat het de lijken van Duitsers
en landverraders waren! Drieënzestig stuks, de hele oorlog door! Ongestraft! Zomaar!
Een verbeterde Weinreb-editie!
Het is erg moeilijk om van een lexicon als Moord op alfabet een overzicht te geven,
daarom beperk ik me tot enkele kanttekeningen.
1 Onder de moordenaars bevindt zich een opvallend hoog percentage artsen,
hetgeen kenners van dit soort niet zal verbazen.
2 Trivialiteiten, toevalligheden en banaliteiten beslissen zeer vaak over leven of
dood. Er is een contrast tussen het hogere en het lagere, en die combinatie van
tuttigheid en taboe vormt de steeds terugkerende charme van het achter elkaar lezen
van moordzaken (een verzameling ervan is oneindig veel interessanter dan de som
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van de delen, zoals ook in boeken met louter afbeeldingen van prikkeldraad of, voor
mijn part, verhalen over pausen). Wondermooie moorden zijn het gevolg van minimale
drijfveren; koelbloedige moordenaressen zijn sentimentele manipulators van een
goedgelovige rechtbank; onder ‘de schijn van burgerlijke deugdzaamheid’ gaan ware
monsters schuil; bijna volmaakte moorden worden opgelost dankzij een postzegel
of door een... spelfout; een moord wordt bekend omdat een haai een getatoeëerde
arm heeft uitgebraakt. Die bizarre, dus levensechte tegenstellingen maken van elk
verhaal een roman, mits de moord vindingrijk is en de rechtszaak moeilijk en vol
verrassingen.
3 Het is opvallend hoeveel schrijvers inderdaad een moord als onderwerp voor
een roman, of iets dergelijks, kozen. Ik zou de Nederlandse auteurs, met hun
traditionele onderwerparmoede graag, en geheel gratis, een suggestie doen: werp in
dit lexicon een blik. Wees er snel bij, want er is reeds lelijk uit geplunderd; uit de in
Moord op alfabet genoemde gevallen door onder meer Jean Giono, R.L. Stevenson,
Theodore Dreiser, Jakob Wasserman, Ernst von Salomon, Robert Graves, Jean Genet
en natuurlijk door tal van detective-schrijvers. Maar ‘over’ zijn nog het verhaal van
de moord op Eric Tombe door Ernest Dyer of die van Josephine Fischwald op haar
zoon. Een interessante tip, die echter niet geheel gratis kan zijn, betreft mijn favoriete
moordenares, Jeanne Weber. De Encyclopaedia of Murder, die een gedetailleerder
verslag geeft, schrijft erbij: ‘Her story would make a sensational film in the manner
of early Hitchcock, for it is full of strange, melodramatic touches.’ Mijn gironummer
is op aanvraag verkrijgbaar.
Aan twee van de meest klassieke, bloederige gevallen uit de jaren twintig in Duitsland,
die ook in Moord op alfabet voorkomen, zijn de laatste tijd afzonderlijke boeken
gewijd, beide verschenen bij Rogner & Bernhard te München. Het eerste betreft een
documentatie over de vampier van Düsseldorf, Peter Kürten, over wie in Nederland
‘De Commissaris’ H. Voordewind in 1956 al een boek schreef. Het tweede is een
herdruk van het in 1925 verschenen en onvindbaar geworden boek van Theodor
Lessing: Haarmann. Die Geschichte eines Werwolfs.
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Haarmann beet zesentwintig jonge jongens de keel door, beeldschone jongens die
hij meestal op 't station van Hannover oppikte, waar hij zich uitgaf voor
politiebeambte. Inderdaad gaf hij de politie tips, maar dat is geen afdoende verklaring
voor het feit dat de gendarmerie zo lang blind is geweest voor al die verdwijnende
jongens (hoewel er in die jaren honderden verdwenen), voor hun kleren die Haarmann
en zijn vriend Grans verkochten of aan hun eigen lijf droegen, het vlees van de
jongens dat zij op de markt brachten. Hier is geen sprake meer van maatschappelijke
dwaling of van burgerlijke huichelarij, hier ‘faalt een systeem’. Haarmann was een
wonderlijk beest in een verziekte stad. Zijn levensgeschiedenis is er een van het zo
befaamde ijzige hooggebergte, van het bankroet van een maatschappij die weldra
zélf haar bloeddorstigheid en moordzucht, gelegaliseerd en geheiligd, zal botvieren.
Wie dit boek van Lessing (hij schreef meer belangwekkends) leest krijgt, als hij dat
nog niet heeft, een andere kijk op de wereld. ‘Ik heb nooit de bedoeling gehad die
jongens om te brengen,’ vertelt Haarmann op het proces, dat door Lessing werd
bijgewoond. ‘Soms kwamen ze steeds weer bij me terug. Dan wilde ik ze tegen
mezelf beschermen. Ik wist: als ik het op mijn heupen heb, dan gebeurt er wat.
Gehuild heb ik: “Laat me toch niet altijd zo wild worden”. Als ik wild werd, dan
beet ik en ik zoog me vast. Urenlang gingen we tekeer. Ik ben maar moeilijk te
prikkelen. De laatste tijd kwamen er steeds meer. En ik dacht vaak: God o God, waar
moet dat heen? Ik heb me met mijn hele lichaam op de jongens geworpen. Ze waren
uitgeput, doodmoe. Ik heb hun adamsappel doorgebeten, en ze soms tegelijkertijd
met mijn handen gewurgd. Als ik het lijk zag stortte ik in. Dan maakte ik wat zwarte
koffie voor mezelf. De dode legde ik op de vloer en ik deed een doek over zijn
gezicht. Dan kijkt hij je niet zo aan. Ik opende met twee sneden de buikholte en stopte
de ingewanden in een emmer. Ik doopte een doek in het bloed, dat zich had verzameld
in de buikholte en deed dat net zo lang, tot al het bloed was opgezogen. Eerst dan
sneed ik met drie sneden de ribben naar de schouder toe open, schoof mijn handen
onder de loszittende ribben en duwde net zo lang omhoog tot ze in de buurt van de
schouders knakten. Daar sneed ik ze door en gooide ze weg. Nu kon ik bij het hart,
de longen en de nieren, ik kon die in stukken
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snijden en in de emmer stoppen. Ten slotte sneed ik de benen eraf; daarna de armen.
Ik weekte het vlees van de botten los en gooide dat in mijn waszak. De rest van het
vlees verdween onder het bed...’
Het verhaal van Haarmann brengt ademnood teweeg, biedt geen
ontsnappingsmogelijkheid. Het is de emotieloosheid van de slager met zijn beest.
Daartegenover staat Haarmanns grote liefde voor zijn vriend Hans Grans, die geld
en kleren nodig heeft omdat hij er vriendinnetjes op nahoudt, en geheel op Haarmann
parasiteert, een sluw en ‘primitief dier’. Hun relatie is uiterst complex. Een poliep
en zijn uitzuiger, een symbiose. Tijdens het proces probeert Haarmann Grans te
beschuldigen van medeplichtigheid, omdat hij niet zonder zijn enige liefde de dood
in kan. ‘Niets menselijks is Haarmann vreemd.’
Het boek van Lessing staat vol gegevens, en ‘behoort tot de hoogtepunten’ uit de
literatuur over moordenaars. De trieste, domme, onopvallende Haarmann werd het
‘monster’ uit een Duits kinderliedje van deze eeuw. Lessing noemt hem ‘een regiefout’
in de ontwikkeling van de beschaving, en hij laat niet af juist die beschaving te wijzen
op haar heilloze tekortkomingen.
Moordenaarsboeken bieden niet enkel amusement, zoals u ziet, maar verleiden
zelfs mij tot een ernstig woord. Het zij zo.
Van de eschatologie tot de komische noot: moorden hebben alles. Je kunt met Moord
op alfabet en Haarmann genieten van het volle leven dat tegelijk al de kenmerken
van de beste en gruwelijkste literatuur vertoont, en toch op je canapeetje blijven
zitten, warm, buiten schot.
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Reizen voor minderheidsgroepen
Ja, ik ben dus masochistisch ingesteld... Ja... Een masochist, ja... Sedert wanneer ik
dat weet? Dat zou ik niet zo precies meer kunnen zeggen. Ik heb het eigenlijk altijd
al een beetje gehad, ja... Dat masochistische, zal ik dus maar zeggen... Ik ben er nu
best content mee. Nee, veel reden tot klagen heb ik niet. Ik krijg behoorlijk op mijn
donder. En ook verder kom ik niets tekort.
Prikken, snijden, alles op zijn tijd. Aan gekerm thuis geen gebrek. Janken en gillen
ook, met de kerstdagen, wanneer er volop kaarsevet is... Ik kan heel mooi piepen,
moet u weten... Niet piepen als een uitzinnige kanariepiet, nee, piepen van eh... angst
dus. Piepen als een kanariepiet onder een heet strijkijzer, nietwaar. Oh nee, ik ben
heel tevreden. Ik kan gelukkig niet zeggen dat ik gelukkig ben. Ik ben in de zevende
hemel van ongeluk.
Nee, in het dagelijks leven heb ik niet te klagen. Mijn weg is geplaveid met
scherven van glas, en de wind die me in 't gezicht waait is heet als de lekkende tongen
van de driekoppige helhond. Waar ik ga zitten zijn doornen en mij is de kookplaat
een sponde.
Maar: één ding is er dat eh... nog wel tot klagen noodt. Ja... Er is één ding waarmee
wij het erg moeilijk hebben. Waarin wij ons eh... tekort voelen gedaan. Waarmee
veel te weinig rekening wordt gehouden.
Dat is het uitgaansleven.
Dat is, zal ik maar zeggen, onze recreatie buitenshuis. De vakantie. De reis naar
ver. Het uitje dichtbij. Hier in de stad hebben we 't moeilijk, zomaar 's avonds. Je
moet ik-weet-niet-wat overhoop halen om aan je trekken te komen. Een gewoon
café, vol tevreden drinkende mensen, dat doet me niets. Een nachtclub, waar ze elkaar
omhelzen... God nee. Ik zie daar weinig in. Vooral wanneer ze elkaar dan diep in de
ogen kijken, das ist zum Kotzen,
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mijne heren. 't Is voor ons werkelijk moeilijk een leuke avond te beleven.
Een vriend raadde me aan naar Nederlandse speelfilms te gaan, in de bioscoop.
Ja! Dat wou soms helpen. Daar werd ik op mijn eigen manier beroerd van, dat ging
wel. Naar de films van Wim Verstappen ging ik zelfs wel een keer of vier, ja. Vier
avonden werd ik dan kostelijk getreiterd. Maar op den duur ging ook dat vervelen.
Je zakte toch weer weg in de saaiheid. En zo heel veel Nederlandse films zijn er niet,
al zijn er wel veel.
Het nachtleven, dat biedt ons al helemaal niets. Alleen op Luilak... Dat is zo'n
positieve nacht, dat wordt elk jaar beter... Ik blijf dan opzitten tot het ochtendgloren.
Vroeger was er nooit veel aan, 't was maar een beetje belletje trekken, vuurtje stoken.
Maar de laatste jaren... De vorige keer kwamen die verrukkelijke snotneuzen om vijf
uur 's ochtends met een breekijzer de straat in, en jensden meteen alle deurknoppen
en bellen eraf. Rang! Dat was andere koek! Ik waagde haast niet uit het raam te
kijken, zuiver van de emotie. Ik wou m'n erotische rantsoen zo lang mogelijk rekken,
ja? 't Was tenslotte maar één keer Luilak in het jaar. Toen ik tóch weer naar buiten
keek lagen er drie stijve katten in mijn bloembak, aan een ijzeren paal geregen. De
climax kwam weer te snel.
Maar oh... zulke nachten zijn schaars. En al helemaal misdeeld zijn we op
vakantiegebied. Ik kon gewoon nooit op reis. Elk reisbureau beloofde me, altijd maar
weer, zonnige stranden, zorgeloze weken, comfortabele bungalows. Om te huilen,
ja? (Square te huilen dan, niet op onze wijze.) De reisgidsen die ik kreeg waren van
een ijzingwekkende toeschietelijkheid. Het was één en al kleur.
Eerst wilde ik het niet geloven, toen een vriend me het reisbureau X. aanried. Ik
was al zo vaak teleurgesteld. Ik had al van zoveel geprobeerd. Ik was met Neckermann
in Torremolinos geweest, met acht man op één kamer, ik was op safari in Nigeria
gegaan, met vierentwintig man op één kameel, ik vloog opzettelijk met Air Kuwait
naar Haifa en met El Al naar Oeganda. Er gebeurde niets. Iedereen was even
vriendelijk. Brrr.
Ja, toen heb ik reisbureau X. opgezocht. Eerst vertrouwde ik het maar half. De
deur van dat bureau ging nét zo gesmeerd open
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als dat van alle andere bureaus. Maar ik werd al wat rustiger toen ze een reusachtige
brochure naar mijn oren slingerden. Het was een heel smerige brochure. Zwart-wit...
Ze stond vol grandioos onaantrekkelijke aanbiedingen. Een vrouw met het postuur
van de Spaarnwouderreus blafte me het speciale arrangement van verkeersbureau
X. toe.
Een week later zat ik in Joegoslavië.
En eindelijk had ik het land gevonden van mijn hart. Eindelijk voelde ik me een
volwaardig burger, met hetzelfde recht op vakantie als iedereen, met dezelfde
mogelijkheden om te reizen. Wat was ik al die jaren tekortgekomen!
Het begon de eerste avond al. Oh! Als ik daaraan terugdenk! Aan mijn eerste
Joegoslavische avond... Een kwartier moest ik wachten tot ik de aandacht van de
portier van het hotel had getrokken. Ik vroeg hem naar mijn kamernummer. Wéér
een kwartier moest ik op antwoord wachten. En hij antwoordde me toen door met
zijn sleutelbos op z'n minst twee, ja misschien wel drie windrichtingen tegelijk aan
te wijzen! Verrukkelijk! Ik moest maar zien dat ik mijn kamer vond.
En aan de maaltijd, die koud was en zes uur later dan aangekondigd werd
opgediend, wist ik zeker dat dit het land van mijn dromen was. Opgediend! Een
slonzige, in paardedekens gehulde dienster smeet me een ijzeren nap voor mijn snuit
en zwaaide me even later vervaarlijk met een vork voor mijn ogen. Is this a dagger
which I see before me? hijgde ik met Macbeth, en huiverend van anticipatie. Wat
een bediening... Ik rilde van genot over wat komen zou.
En ik werd niet teleurgesteld. Nooit van mijn leven ben ik in veertien dagen zo
dikwijls door wildvreemde treiteraars gesard, hebben ze me zo vaak met orgiastische
minachting eh... toegesist, of volkomen links laten liggen.
Als ik honger had ging ik een broodjeszaak binnen. Ik vroeg een broodje. Er was
maar één soort broodje. Natuurlijk, graag... Ik kreeg het hardste broodje... Zónder
erom te vragen... Het was een bedorven broodje... Speciaal voor mij!
Als ik ergens naar toe moest vroeg ik de weg. Met een adembenemende
onridderlijkheid wezen ze me de verkeerde weg... In veertien dagen werd me niet
één keer een goede weg gewezen...
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Soms maakte ik een omweg van een halve dag, terwijl ik wist dat het dichtbij was...
Wat een goedertieren satans, wat een edelmoedige judassen! Het was het paradijs
van nijd en kif, van pijn en druk, van smart en strijd.
Joegoslavië, het is voor ons soort 't land van melk en honing... Ik kan het mijn
lotgenoten van harte aanbevelen. Oh zeker... Ze groeten je daar, door met hun rug
naar je toe te gaan staan... Mmmm! Het succes is gegarandeerd. Elke agent gooit je
daar in een stinkend cachot als je door een stoplicht rijdt, al staat het op groen als
gras. En hij sláát je wanneer je niet binnen twee tellen een paspoort produceert. Bont
en blauw... Met een rubberen knuppel... Wat wil men meer?
Ja, ziet u, sedert ik Joegoslavië heb ontdekt, beleef in mijn, hoe zal ik het zeggen...
specifieke aard voller. Ik begreep dat...dat wat je hier met een lantarentje moet zoeken
een... eh... natuurlijke staat kan zijn. Dat het mógelijk is een maatschappij op te
bouwen waarin niemand ooit toeschietelijk is, of van degoutante attenties blijk geeft.
Dat er een samenlevingsvorm denkbaar is waarin ook de minder bedeelde gelukkig
kan zijn...
Urenlang zou ik dáárover kunnen vertellen... Ik ben al een paar keer in dat paradijs
teruggeweest. Ja, zodra ik maar de kans krijg... Ze hebben me gezegd dat ik ook
andere landen uit het oostblok eens moet proberen... Maar ik houd het voorlopig
hierop. Want 't is ongelooflijk wat ze er deden... 't Was de mooiste tijd van mijn
leven... En meer zeg ik er niet van. Wie zich graag het bloed onder de nagels vandaan
laat pesten, nietwaar, die heeft me nu wel begrepen.
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De literaire anekdote
Al maanden lagen de drukproeven van het literaire-anekdotenboek Zachtjes knetteren
de letteren (samengesteld door Jeroen Brouwers) op mijn bureau; maar om redenen
waar u niets mee te maken hebt en die ook te verschrikkelijk zijn om mee te delen,
kwam ik lange tijd niet aan lezing toe.
En dat had zijn voordelen, want zo kon ik afwachten of de ‘boekenbesprekers’ in
de val zouden trappen die voor ze open stond, wijdopen. Het lag ten zeerste voor de
hand, namelijk, dat je het boek als volgt zou aanpakken: eerst verklaar je met veel
nadruk dat je eigenlijk niet van anekdotes houdt, maar het boek niettemin met veel
plezier hebt gelezen. Vervolgens haal je er ter vergelijking het enige maanden eerder
verschenen The Oxford Book of Literary Anecdotes bij, om te laten zien dat je wel
degelijk eens een buitenlands boek leest. En tenslotte zal je met geen mogelijkheid
kunnen nalaten zelf wat anekdotes op te boeren, om te laten zien (leve de gezelligheid)
dat je-n-et óók kan. Welaan, ik lees nooit recensies - maar ditmaal heb ik toch de
moed opgebracht, en zie: alle recensenten vielen glansrijk in deze kuil. Het ging
precies zoals je dacht.
Ik geef toe, het is heel jezuïtisch om op zoiets te wachten.
Maar omdat je voor zo'n aanpak nu eenmaal zélf niets hoeft te verzinnen (wat door
velen wordt beschouwd als het hoogtepunt van kritiek), wil ik hun voorbeeld toch
‘eigenlijk’ wel heel graag volgen. Ik zou dan beginnen met instemming de rijmensmid
Henry S.Leigh te citeren:
Of all the bores whom now and then
Society permits
To speak to literary men,
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And mix among the wits,
The worst are those that will devote
Their little minds to anecdote.
[...]
I like the man who makes a pun,
Or drops a deep remark;
I like philosophy or fun A lecture or a lark;
But I despise the men who gloat
Inanely over anecdote.
I quake when some one recollects
A ‘little thing’ he heard,
And, while he tells the tale, expects
A grin at every word.
Can any one on earth promote
Good fellowship through anecdote?

Natúúrlijk vertelde ik daarna (‘nu we toch eenmaal bij de Engelse literatuur zijn
beland’) dat er een Oxford Book of Literary Anecdotes was verschenen en ik zou 'n
paar wijze, ongetwijfeld rake woorden wijden aan de zozeer in het oog springende
verschillen qua geestesgesteldheid en (helaas!) qua kwaliteit tussen de cis- en
transkanaalse collegae. Ik zou beslist onder geen stoel of bank steken dat het
buitenlandse boek in het algemeen bij mij kind aan huis was. (Nee, ik zou zelfs zover
gaan dat ik verhaalde van mijn hartstochtelijke zucht naar ‘het boek’ en hoe ik tijdens
de jongste orkaan vurig hoopte dat de universiteitsbibliotheek in de lucht zou vliegen
waardoor alle boeken omhooggeslingerd zouden worden. Ik lag op de hoek van de
Singel op de loer, met een grote oranje wasmand op mijn hoofd gebonden, gereed
om elk moment als een topzware idioot van hot naar haar te draven om elk boek op
te vangen dat ik kon.) Ja, zo'n bespreking van Zachtjes knetteren de letteren leek me
ook zélf wel wat.
Een reuzezwaai! Ik geef toe, dit is niet langer jezuïtisch, dit komt regelrecht uit
de katholieke vakbond.
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Laat ik me maar tot wat kanttekeningen beperken.
Jeroen Brouwers laat in zijn Vooraf A. Roland Holst zeggen dat herinneringen
aan letterkundigen een heilzaam antidotum vormen tegen ‘het ordinaire horizontale
collectivisme’.
Dit is typerend voor de eigendunk en zelfvergroting van de meeste in dit boek
voorkomende schrijvers. De pikanterieën en aardigheden draaien immers meestentijds
om zuipen, vloeken, hoereren en bluffen: exact dezelfde zaken dus waarin het
ordinaire horizontale collectivisme zo uitblinkt.
Het punt is dat Dichters blijkbaar álles vergund moet worden, en dat hun
brutaliteiten en dronkenschappen van een wezenlijk andere orde zijn dan die van de
gewone sterveling.
Omdat de heer Boutens niet schreef met een betonnen ganzeveer, maar integendeel!
door het verstilde leven kon boren en nergens, werkelijk nergens tieren wou, is het
hem vergund om wél met een betonnen plaat voor zijn hoofd te lopen, ja dit dient
zelfs met alle macht aan de vergetelheid ontrukt te worden en in gouden letters
neergeschreven. Wanneer ik de onbehouwen gedragingen van de Boutens uit de
anekdote over hem, die tot geen andere conclusie kunnen leiden dan dat hij een
proletariër was met een wat moeizaam aangeleerd laagje beschaving, een verwaande
aansteller en schobbejak, een sinjeur meer dan een seigneur, bij iemand die ik ken
zou tegenkomen, dan zou ik hem regelrecht plompen in het water van de gracht. En
zo zijn er meer van die slechts in schijn excentrieke blaaskaken en opsnijders. Vervalst
zo'n anekdote nu of geeft die juist een goede kijk op iemand?
Terecht krijgen de grootste sjacherijnen in dit boek de meeste ruimte, en wanneer
de van Godswege gezonden Literator de dommen en de opdringerigen op hun plaats
zet, kan ik daar heel best vrede mee hebben, maar dat voortdurende schofferen van
volstrekt niets-vermoedende mensen, nee. Zoiets kan je gerust aan de straatjongens
overlaten. Heel bont maakt Stijn Streuvels het - hij terroriseert de halve bevolking
van zijn dorpje Ingooigem, door, zodra hem iets niet zint, zodra hij niet wordt
behandeld als de Maestro die hij is, brieven naar de Minister te schrijven, waarna de
arme dorpelingen - de postbode of de groenteman - hem met knikkende knieën om
genade komen sme-
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ken: ik heb van die stuitende Vlaming nooit iets gelezen en weet nu dat ik het nooit
doen zal ook.
Het is vaak moeilijk de aardigheid in te zien van dit contrast, waarop de anekdote
meestal berust: dat tussen de in de Wolken toevende dichter en het Alledaagse. Nog
pijnlijker wordt het wanneer mensen wie het geheel aan geestigheid schort het
middelpunt van de anekdote vormen: de grappigheid, de legende is dan onvrijwillig,
het is ze overkomen - veel van onze grote letterkundigen blijken dan net zo geestig
als de slachtoffers van gijzelingen helden zijn.
Je wordt langzaam moe, heel moe van het lezen van al die verhaaltjes in dit boek,
dat overigens consciëntieus is samengesteld, al staan er enkele mystificaties e.d. in
die niet tot het eigenlijke domein van de anekdote behoren, en al kan men de
samensteller een onder het mom van objectiviteit schuilgaande partijdigheid niet
ontkennen (zie het veelvuldig voorkomen in het boek van Vlamingen, van Godfried
Bomans, van katholieken in het algemeen, maar ook de talrijke merkwaardige lacunes,
met name voor wat de moderne tijd betreft).
Moe word je van de onsmakelijkheid. Ik hoef niet te lachen om dichters die eten,
drinken en snurken, zoals ik ook niet hoef te lachen om ‘gewone mensen’ die eten,
drinken en snurken. Het is de mythe die vaak de glans verleent aan het verhaal.
Dichters gaan ook nooit met liften, zo las ik hier, ze rijzen met liften, vanzelfsprekend
naar de hogere sferen waar ze thuishoren. De enige, maar dan ook de enige keer dat
ik schuddebuikte en hikte van de lach was om het verhaal van Marsman en het aapje.
‘Een wederzijdse vriend in Utrecht hield op zijn groteske vrijgezellenkamer een klein
aapje in een grote kooi. Wanneer er een onbekende voor die kooi verscheen, reageerde
het ouwelijke diertje met uitingen van diepe wanhoop. Hij sloeg met een gebaar van
ontzetting zijn kleine, zwarte handjes aan weerszijden van zijn gerimpelde kopje en
schudde nadrukkelijk en ontroostbaar van nee. Ik herinner mij de ontzetting, die
Marsman beving de eerste maal, dat hij voor de kooi verscheen. De vriend had hem
verteld dat het aapje een feilloos instinct bezat, waar het 't herkennen van dichters
betrof. “Als hij een echte dichter ziet, doet
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hij erg blij. Ben je een prutser, dan voelt hij dat onmiddellijk en wordt hij diep
bedroefd.” Marsman naderde de kooi voorzichtig, kennelijk niet op zijn gemak en
het aapje had hem nauwelijks opgemerkt, of de kleine handjes gingen in wanhoop
omhoog en het wonderlijke lilliputterhoofdje schudde smartelijk heen en weer... Nu
te zeggen, dat Marsman zich een aap schrok, zou wel een erg vreemde beeldspraak
zijn. Maar het heeft hem wekenlang dwars gezeten. Hij vond het verschrikkelijk.’
Ja, dat is om te lachen! Vermits je, dat spreekt, voor ‘Marsman’ de woorden
‘Nederlandse literatoren’ invult... Nog bang voor de mening van een aap!
Scherpe waarnemers zullen hierboven, bij mijn Roomse Reuzezwaai, hebben
gemerkt dat ik de fijne, gezellige anekdote van eigen hand vergat. Dat was, zul je
begrijpen, met opzet, want zoiets misstaat ook aan het einde niet. Ze handelt over
schrijvers die u misschien niet zo direct zult kennen, maar dat is geen bezwaar, want
er worden in het boek zelf ook anekdoten verteld over Basiel de Craene, August
Snieders, Mireille Cottenjé en de alombekende veelschrijver E.H. van Lidth (sic) de
Jeude. Het gaat toevallig over de samensteller van dit boek, destijds redacteur van
de uitgeverij Mantau (of zoiets), en het veelgeprezen wonderkind Adriaan Venema,
die bij deze uitgeverij zou publiceren. Ik (Gerrit Komrij) zag eens in een
boekenstalletje in de Molsteeg te Amsterdam het boek Een sterfgeval in Duitsland
van Adriaan Venema, en in dit boek las ik als opdracht: ‘Voor Jeroen Brouwers.
Mijn vriend na één nacht.’
Erg leuk is het niet, ik weet het, en ik herinner me ook nauwelijks of het niet
eigenlijk omgekeerd was, of de opdracht niet in een boek van de ander stond. Ja, het
is een stomvervelende anekdote, rustig-aan! Maar ze beantwoordt aan de roddelzucht
van enkelen (‘slechts één nacht mocht ik u omarmen, heb ik de heuvlen van uw rug
gekust’), aan het peil van een anekdotenboek over Nederlandse schrijvers en, wederom
denkend aan die ene nacht met iemand die al na veertien dagen de bibliofiele
herinnering eraan gaat verpatsen, aan ordinair horizontaal collectivisme. Nee, het
was toch omgekeerd, bedenk ik me nu. Het was een boek dat door Adriaan Venema
was verpatst. Die jongen verkoopt van alles.
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Met een broek vol stront de wereld rond
In de rubriek ‘Het Wereldje’ in Vrij Nederland vroeg Rogier Proper zich af waar
toch het Grote Strontboek bleef waar ik mee bezig was, en dat al zo vaak
aangekondigd werd, onder de titel Kakafonie. Jaren en jaren had ik daar aan gewerkt,
geheel in de geest van het uit PC afkomstige gedicht van de onvergelijkelijke Josien
Meloen:

EEG
De Fransoos die doet het op de doos
En de Brit die doet het als hij zit
Maar hoe het ook zij
Stront hoort erbij

Maar nu werd in die rubriek gezegd: ‘Er zijn nogal wat boeken die al weer enige tijd
geleden aangekondigd werden, boeken waar naar uitgekeken wordt, maar waar we
sindsdien weinig van vernomen hebben. Hoe staat 't daarmee?’
Het antwoord hierop kan kort zijn: het staat er goed mee! Maar het verschijnt
waarschijnlijk nooit. Vooral omdat het materiaal tot in het ongelooflijke is uitgedijd:
omdat ik alles verzamelde wat met stront en scheten te maken had, heb ik nu
duizenden vellen met aantekeningen en verhalen, dichtbeschreven, van de Babyloniërs
en Assyriërs tot de debutanten van vanmorgen. Als ik zou willen zou die hoop iedere
dag toenemen. Maar dan, en dat is belangrijker: het betreft hier het soort materiaal
waar je niet te lang op kunt blijven zitten, nietwaar?
Toch heb ik mijn liefhebberij niet helemaal uit het oog verloren. Nog steeds neem
ik actief deel aan de vergaderingen van het Genootschap van Coprofagen, waarvan
ik de eer heb lid te zijn.
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Op onze maandelijkse gastmalen worden als kippen of varkens geknede hoeveelheden
stront sierlijk opgediend en met mes en vork en servet en de hele heisa verorberd
aan lange tafels. Dat zijn feestelijke bijeenkomsten! Het is een zeer sociaal
genootschap. Hoog op onze ‘prioriteitenlijst’ staat bij voorbeeld dat het iedere
hondebezitter verplicht dient te worden de drollen van zijn viervoeters terstond na
defaecatie op straat te nuttigen. Het verdwijnen van deze hondehiëroglyfen, ook wel
‘de liefdespost der dieren’ genoemd, zal ons genootschap veel goodwill bezorgen
bij de tegenstanders.
De schutspatroon van ons genootschap heet C.J. van Ledden Hulsebosch,
‘kriminalist en oud-politiedeskundige te Amsterdam’, een groot speurneus in dienst
van orde, gezag en kapitaal, wiens van god gegeven talent het was om uit de stront
van dieven en misdadigers, die immers op de plaats van het misdrijf maar al te graag
iets nalieten, liefst op een warme plek, onder de dekens van een bed, tussen de kussens
van een canapé, de pienterste conclusies te trekken. Over de verbluffende hulp die
hij de politie verleende bij de diagnose van het menselijk excrement, 's mensen
‘visitekaartjes’, kunnen we lezen in zijn herinneringen Veertig jaren Speurdersmerk.
Een fraai boek!
Het is moeilijk lid te worden van het Genootschap van Coprofagen: men moet een
goede eetlust bezitten en, bovendien, de ballotage-commissie is uiterst streng. Zo
dient men bij voorbeeld lik me reet te kunnen zeggen in tweehonderdvijfentwintig
talen. Ik kan het in bijna driehonderd, bijvoorbeeld kuss mir den dochus (Jiddisch),
zoffl' il chül (Roemeens), slik migi rumpen (Deens), leku mian kaktruon (Esperanto),
lizi moju zadnitsu (Russisch), dhangso hau (Bengaals), mendjilat saja punja pantat
(Maleis) en bloos mir i d' schuhe (Zwitserduits), maar ik ben dan ook al láng lid.
Het genootschap heeft ook een bijbel, en wel het Non Olet van de Keulse
sigarenhandelaar Feinhals, die dit boek over de orbis cacatus schreef onder de naam
Collofino, de verlatijnsing van zijn naam, en het zéér privé uitgaf in 1939. Het werk
is uitermate zeldzaam en telt 1103 (elfhonderddrie) bladzijden, waaronder duizenden
literatuuropgaven. In de vorm van vrolijke tafelgesprekken, waarop ons genootschap
zich steeds weer inspireert, komt de hele beestenbende ter sprake, je kunt het zo gek
niet
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bedenken. En omdat het tóch niet, uitgemest, herkauwd en nagescheten door mij in
het Grote Strontboek terechtkomt, hier een van de ontelbare verhalen, als ik het goed
heb uit boek zeven, vers achttien, de geschiedenis van de plafondschijter.
‘Een vriend van mij is op reis en bereikt op zekere avond nog laat een hotel. Hij is
doodmoe en wil meteen naar bed. Nauwelijks heeft hij zijn nachthemd aan, of in zijn
ingewanden kondigt zich een onweerstaanbare drang aan, gepaard met spastische
golfbewegingen! Hij heeft geen tijd meer naar het toilet te rennen en grijpt in hoogste
nood naar de po; maar ho maar, het nachtkastje is leeg. Onder het bed: slechts lucht.
De eerste tekenen van het opborrelende verteringsresultaat maken zich al op
bedenkelijke wijze kenbaar op zijn dijen en op het tapijt! Er is dus niet veel tijd voor
overleg! Hij grist zijn lange onderbroek van de stoel en kan die nog net op de vloer
uitspreiden, en prompt daarop schiet en spettert hij, met innig welbehagen, de volle
lading uit zijn buik op de broek, waarover hij neerhurkt. Werkelijk een respectabele
hoop, een hels stinkend, nogal vloeibaar melange. Maar waar moet hij het laten? Het
raam uit! Aha! Prima gedachte! Hij doet het raam open, bindt het bundeltje broek
aan de bovenkant vlug met een snoer bijeen, pakt de broek bij de pijpen vast, en
slingert hem met inhoud en al, mikkend op de vensteropening, een paar keer met
volle kracht heen en weer, om het ballistisch effect te vergroten. Maar de laatste
zwaai wordt te ruim genomen en derhalve raakt het corpus delicti de venstersponning.
De stront, door de kracht van de zwaai en de klap tegen de rand uit de broek bevrijd,
volgt de wetten van de natuur: de eenmaal begonnen cirkelbaan moet hij voortzetten
tot aan het plafond, en vandaar, door het horizontale vlak teruggedrongen, vervolgt
hij zijn weg over de hele lengte van de zoldering tot aan de tegenoverliggende muur,
waarbij hij onderweg, zoals het een fatsoenlijke brij betaamt, een patroon achterlaat
dat er met het volle bruin van oudhollandse meesters met een sproeier op geschilderd
lijkt, en nogal verrassend veel wegheeft van de staart van een komeet.
Dit alles was in een fractie van een seconde gebeurd. Niet lang daarna begon het
hier en daar van boven naar beneden te druppelen. De meer compacte brokken waren,
wederom de dwang van
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een natuurwet gehoorzamend, het verst gevlogen, tot aan de muur van de kamer,
onderweg smeuïge en lichtere deeltjes achterlatend, die als stalactieten tegen de
zoldering kleefden, in volle bereidheid om ieder moment neer te dalen op de
ongelukkige bewoner van de kamer.
Radeloos wachtte mijn vriend de ochtend af, als een gek in de weer om zijn kleren
en reisbenodigdheden te reinigen. - En zijn onderbroek? Die was niet ver gekomen,
nu het gewicht van de stront hem zo onverwacht ontvallen was. Die hing vlak onder
het raam over een waslijn, en fladderde lustig in de wind, met een schitterende scala
van kleuren. Mijn vriend bejammerde dit verlies niet. In de meest godsonmogelijke
vroegte verliet hij zijn kamer, betaalde de rekening, en vervolgde in de
ochtendschemering zijn reis - zonder er in zijn paniek met wie ook maar een woord
over gerept te hebben. Hij schaamde zich dood, en was blij het hotel achter zich te
laten.
Maar na een dag of veertien hoorde hij dat er een klacht tegen hem ingediend was,
een schadeclaim. De ergernis over dit bijna vergeten voorval kwam weer in hem op,
en in zijn eerste opwelling droeg hij zijn advocaat op iedere eis tot schadevergoeding
af te wijzen, omdat een zo onmisbaar meubelstuk als een nachtspiegel niet in zijn
kamer aanwezig was geweest. Elke hoteleigenaar had zo'n ding ter beschikking te
stellen; dat sprak vanzelf en was bij de huur van de kamer inbegrepen...
Op een dag komt de zaak voor. Toen de advocaten hun pleidooien beëindigd
hadden, richtte de rechter zich tot de beklaagde en zei hem dat hij wel niet onder een
schadevergoeding uit zou kunnen, omdat de schade onomstotelijk bewezen was. Na
enig geharrewar vroeg de man die de klacht had ingediend het woord en zei: “Mijne
Heren! Zoals u zich kunt voorstellen heb ik in het hotelbedrijf, dat ik nu al zo'n dertig
jaar uitoefen, dingen meegemaakt die wel eens grensden aan het fabelachtige! Maar
hier sta ik wérkelijk voor een raadsel, en ik vind er maar geen oplossing voor! Om
een verklaring voor deze, wat zal ik zeggen, bovenzinnelijke zaak te vinden, ben ik
volkomen bereid af te zien van zelfs maar een cent schadevergoeding, indien de
beklaagde op zijn beurt bereid is mij op één vraag, één vraag maar te antwoorden,
en wel: hoe hij er in godsnaam in geslaagd is tegen het plafond te schijten?!”
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Dit antwoord werd uiteraard gegeven. De aangeklaagde ging daarbij zo overtuigend,
in geuren en kleuren, te werk, dat zelfs de rechter luid begon te lachen. Heel de
rechtszaal schaterde! De partijen verzoenden zich! De klacht werd ingetrokken en
de hotelbezitter wilde zelfs gráág alle proceskosten van de beklaagde vergoeden.
Arm in arm, als oude vrienden, verlieten beiden het gerechtsgebouw. Zo'n
plafondschijter was er geen tweede! Als goeie, oude vrienden!’
(Bravo! Applaus!)
Tot zover een voorbeeld van wat wij elkaar op onze maandelijkse gastronomische
bijeenkomsten voorlezen. Nog één tekst wil ik onthullen, een nimmer tevoren
gepubliceerd gedicht van de zo beroemde en hóógstaande romanschrijver P.H. van
Moerkerken, dat hij in 1895 schreef en dat mij bereikte dankzij de welwillendheid
van de erfgenamen.
Als vlerken van nachtvooglen gleed de stront,
In najaarscheemring grijzig-transparant,
Met sierlijk zwieren over 't zwarte land
En werd verzwolgen in doorploegden grond.
Zij, eens gevallen uit der koeien kont,
Gevormd van knollen uit de volle mand,
Schonk levenskrachten aan het schrale land:
't Leven der dingen wentelt eeuwig rond.
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Een causerie
‘Dames en heren! In de reeks Muzikale Mozaïeken is mij gevraagd hedenavond een
lezing te houden over de petomanie, de kunst van het scheten laten. Helaas: - zonder
lichtbeelden.
Zonder voorbeelden helaas ook. We waren in het bezit van een grammofoonplaat
waarop een groep uitgelezen petomanen zijn kunsten ten gehore bracht. We hadden
hem hier willen draaien. Het was manna voor uw oren geweest. Maar we hebben die
plaat uitgeleend en dus nooit meer teruggekregen.
Manna voor de oren... Misschien zijn er onder u die teergevoelig zijn, dames en
heren! Ik begrijp dat. We dienen in het belang van ons onderwerp hier en daar een
woord te bezigen dat niet geheel welvoegzaam is. Ook ons stuit dat tegen de borst.
Maar het is niet anders. Mogen zij die aanstoot nemen aan de boerser aspecten van
onze ronde moerstaal thans hun oren toestoppen met was, en mogen ook zij die een
zwakke maag bezitten de zaal verlaten.
Meen niet, dames en heren, dat petomanen een vulgair slag zijn. De petomanie is
een zaak van oneindige kiesheid. Ordinair scheten laten kan iedereen. Een petomaan
kijkt daarop neer. Zelfs van een vrouw die door het gelijktijdig laten van een wind,
een okselscheet, een boer én van wat ze in feministische kringen, niet zonder enige
humor ditmaal, een “schedebabbel” noemen, een opmerkelijk staaltje van quadrafonie
ten beste geeft, zelfs van zo'n vrouw raakt de petomaan niet onder de indruk.
Een petomaan laat geen winden. Ik zal een definitie van hem geven. Een petomaan
is iemand die gasophopingen in dier voege manipuleert dat het resultaat een kunstwerk
is, of althans verbazing teweegbrengt. De scheet is bij hem geen doel, maar een
middel. Winden zijn z'n materiaal.
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De wáre petomaan weet zijn repeterende scheten te modelleren tot een fuga van
Bach, of hij pijpt middels zijn poepgat An der schönen blauen Donau. 't Soldatesker,
minder artistiek bevlogen deel der petomanen schiet scheetsgewijs een kurk van een
fles op twintig meter afstand, of brengt, met zijn kweelgraag achterstuk tegen 't
sleutelgat geperst, in een andere kamer een klok aan 't beieren, louter door haarfijn
te richten. Dit zijn de krachtpatsers onder de petomanen, de o zo kundige, maar ietwat
fantasieloze bruten.
De kunstzinnige scheten hebben mijn voorkeur, dames en heren, de produkten
van het lyrisch gas. Ik smaakte eenmaal het voorrecht het optreden bij te wonen van
een der laatste, nog levende kunstschijters, een bariton. De taal die hij sprak kon met
recht bekakt worden genoemd. Hij begon zijn optreden met wat lichte... oefeningen:
hij blies met zijn zuchtende onderstuk drie kaarsen van onderscheiden grootte uit de kleinste met een piepertje, een jongemeisjeswind, de middelste met een flinke,
geduchte roffel, en de grootste kaars met een geluid dat nog 't meeste weg had van
een gewelddadig onweer in het hooggebergte. Vervolgens rookte hij in zijn, wat ik
maar zal noemen artistieke opening een sigaret.
Níéts was dit alles vergeleken bij de hoofdmoot van het programma, het... klapstuk.
De petomaan was enkele minuten achter het gordijn verdwenen, ik vermoed om lucht
te vergaren, om zo te zeggen rectaal te inhaleren, hij kwam terug, hurkte terneer, en
begon onmiddellijk uit zijn onderste mondje te spelen - zo schoon! Zo
zieldoorsnerpend! Nooit hoorde ik schoner lied. - Je kon bijna de woorden verstaan.
't Was heel opzwepend ook, een mars, een oude boerenwijs, ik kan het niet meer
zeggen. Wél werd mij in die winderige minuten de schoonheid van de kunst
geopenbaard, de ziel van de muziek. Ik was voorgoed een ander mens geworden. Nu
ik van de laxerende bron geproefd had, was ik als een naakte zwerver op deze aarde,
en mijn leven zou voortaan enkel in het teken staan van, ja een speurtocht zijn náár
de schijtlijster.
De petomanie, dames en heren, had mijn leven veranderd.
Ik kan ook zelf intussen al, na lange oefeningen, een bescheiden deuntje blazen.
Op 'n stille zondagmorgen kan je bij mij
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thuis - oh! heel bescheiden nog! - het roodborstje tikt tegen 't raam regelrecht uit
mijn eh... reet horen komen, en héél smartelijk, héél schuchter haal ik nog nét 't laat
mij erin, laat mij erin. Verder kom ik niet, het blijft maar 'n liefhebberij.
Wel droom ik er, in eenzame nachten, van dat ik de beschikking heb over voldoende
gas, onophoudelijk. Ik zou van de wereld één muzikaal festijn maken. De draaiorgels
werden afgeschaft, en elk mens was zijn eigen draaiorgel.
In mijn stoutste dromen maak ik zelfs mee dat ik níét schuchter met een futloos
laat mij erin, laat mij erin hoef af te lopen als een goedkope wekker, maar er, pang!
meteen het Bergen op Zoom, houdt u vroom uitknal, gevolgd door alle coupletten
van de volksliederen van West-Europa. Ik ben een éénpersoons-taptoe geworden. 't
Zijn maar dromen.
Als ik evenwel, dames en heren, met het voorgaande ook bij u de smaak gewekt
heb voor een rechtvaardiger verdeling van de lichaamsgassen, voor de nobele
harmonie der winden, voor de klankrijkdom van wat ik maar zal noemen onze
adamstrompet, dan acht ik de moeite die ik mij voor deze korte causerie, zónder
lichtbeelden, heb getroost, ruimschoots beloond. Ik dank u.’
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Reputaties
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Ida Gerhardt: geen mensch als andere menschen
De gedichten van Ida Gerhardt las ik steeds met genoegen, ook toen haar bundels
nog de zolders deden kraken, ook voordat Johan Polak in een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid haar gedichten door heruitgaven opnieuw toegankelijk maakte. Zij
was immers de ingehouden, maar toch verbeten dichteres van technisch voortreffelijke
verzen als ‘Radiobericht’ en ‘Dodenherdenking’:
De namen der gevallenen
die wij zo snel vergaten
worden soms nog gezongen
bij monde van de stormwind.
Dan: luister aan de palen.
Ik hoorde het eens vervaarlijk
onder Zalk en Veecaten te zwaar haast voor de masten
en de metalen draden.

Ze leek een dichteres die ver van deze wereld leefde, voor wie innerlijke aristocratie
en stilte levensvoorwaarden waren.
Maar met het verstrijken der jaren begon ik onaangename dingen in haar te
ontdekken: hoe ze zichzelf de rol van profetes toebedeelde, naar wier stem Holland
moest luisteren om gered te worden (altijd Holland, nooit Nederland); dat ze, wanneer
Holland niet naar haar wóú luisteren, Holland de rug toekeerde, dan moest Holland
het zelf maar weten of het de vernieling in wou: ‘Volk, ik ga zinken als mijn lied
niet klinkt.’
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Maar bij knappe gedichten geef je je snel gewonnen en is de irritatie vlug voorbij:
die thematiek beschouwde je als de meubeltjes van een dichterlijk huishouden, zoals
bij Roland Holst de zeemeeuwen, Helena en Trojes stormluchten. Hoewel Ida
Gerhardt Holland weinig hoop gaf, ik gaf er haar veel van.
Die hoop is nu hardhandig de bodem ingeslagen door het boekje De hand van de
dichter van de hand van haar langjarige gezellin M.H. van der Zeyde, met wie zij
ook samen de psalmen vertaalde. Het boekje is zeker goed bedoeld, en als
vriendschapsbetuiging misschien waardevol: maar het was eerder op zijn plaats
geweest als een Liber amicorum of in een uitgave voor een beperkte vriendenkring,
zodat het niet blootgesteld hoefde te worden aan de hoon der wereld, want een béétje
sarcast komt van deze volslagen kritiekloze ophemelarij en verongelijktheid niet
meer bij. Het is een boekje zoals alleen aan het begin van deze eeuw nog kon
verschijnen, iets als het verslag van André de Ridder van zijn bezoek aan Couperus:
‘Dit boekje wil niet zijn louter het relaas van een gesprek. Edoch, een kritische studie
nog minder. Men ontvange het als de belijdenis van een trouw en liefdevol lezer van
Couperus' werk en als het verslag van een aandachtigen interviewer, die den “maître
charmeur” in zijn Haagsche woning dierf opzoeken, en niet verstooten werd...’
‘Ida’, zoals M.H. van der Zeyde haar noemt, blijkt nu inderdaad haar hele leven
gebukt te zijn gegaan onder een gebrek aan erkenning, vindt inderdaad dat zij
verantwoordelijk is voor het lot van haar volk. Dit land is altijd te klein geweest voor
‘een kunstenaarsschap van haar formaat’, en begrijp goed, wanneer Ida naar Ierland
gaat is dat niet als vakantieganger, nee, als ‘balling’. Alles wat Ida eigenlijk zegt,
gaat ‘Holland voortdurend te boven en te buiten’.
Je houdt het niet voor mogelijk. Wanneer M.H. van der Zeyde Ida's gedichten
bespreekt scháámt ze zich haast wanneer het om wat minder hoogstaande ‘verzen’
gaat, gedichten waar eens een grapje in voorkomt, zoals in de bundel Sonnetten van
een leraar. Want niemand ter wereld is zo groot als Ida en alles moet bij haar ánders
worden verstaan: ‘Het is zonder meer duidelijk, dat Ida Gerhardt met een “moeilijke
jeugd” onder de kunstenaars allerminst alleen staat. Zovelen - misschien wel de
meesten! - leden als
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kind onder onbegrip en tegenwerking, zovelen hebben zich moeten ontworstelen aan
een milieu waarin voor hen geen plaats scheen te zijn. Men kan ze ook onder de
schrijvers van onze eigen tijd en uit het recent verleden gemakkelijk opnoemen. Maar
het bezigzijn met dat verleden blijft in de meeste gevallen steriel. Het blijft steken
in steeds herhaalde klachten, of steeds herhaalde aanklachten, het wordt - onvriendelijk
gezegd - “een gezeur”.
Ik vermoed wel dat Ida het heel wat zwaarder heeft gehad dan de meesten die boek
na boek wijden aan het feit dat zij niet beter werden opgevangen.’
Zo, daar kunnen ze het dan mee doen! Al de boeren, al de stomme collega's, het
godvergeten land dat er alleen maar op uit is Ida's zuiverheid aan te tasten: ‘Overal
zijn te veel auto's, nieuwsberichten, hele en halve kennissen, futiele zorgen, ernstige
zorgen, verplichting. Waarschijnlijk is er daarom ook weinig poëzie van zuiver
gehalte.’
Dat mag zo zijn, en zal ook ongetwijfeld zo wezen. Maar meer dan een uitentreuren
herhaalde gemeenplaats is het niet, en ook is Ida niet de enige die eronder lijdt, al
lijkt het er hier verdomd wel op. (‘De gedachte dat je met Ida Gerhardt best gewoon
en gezellig kunt omgaan, zonder er je het geringste van aan te trekken dat zij een
dichter is, berust op een miskenning van de verhoudingen,’ écht, het stáát er.)
Alle dichters zijn tuig behalve Ida. ‘De mensen op wier oordeel zij de meeste prijs
stelde - Roland Holst, Bloem, Nijhoff - lieten niet na haar privé te berichten dat zij
haar poëzie hoog aansloegen. Maar niemand nam de moeite, ook niet wanneer zij
unfair werd aangevallen, om in het openbaar één gezaghebbend woord voor haar te
spreken.’
Jongens, foei!
Hadden we maar op tijd haar Kwatrijnen in opdracht gelezen, een profetische
bundel, geschreven in een machtig taakbesef jegens ons volk: ‘En het past dan bij
dat profetische, dat er eerst een jaar of twintig overheen moesten gaan, voordat
anderen tot het besef kwamen van de gevaren die háár zo hadden verontrust. Dat
soort gevaren, waar nu langzamerhand de kranten dagelijks vol van staan. [...] Wij
zijn er nog niet zo lang achter, dat het
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“landschap”, waarover Ida Gerhardt zich in 1948 druk maakte, ons “milieu” is: for
better and worse.
Bewijsbaar is het niet, maar dat er een samenhang zou zijn tussen deze verarming
van het milieu en de mensen zélf, in hun leven en hun wijze van denken, is toch ver
van onwaarschijnlijk. Voor Ida is die samenhang nauwelijks betwijfelbaar. Is er niet
bij de doorsnee-mensen een verlies aan toewijding, aan werkelijke belangstelling,
aan toekomstverwachting, aan vreugde?’
O zeker, ik ben het er volkomen mee eens. Volkomen. Maar toch: kop dicht, meid,
dicht nog eens wat.
Haar machtig kunstenaarschap moet per se onbegrepen zijn en op eenzame hoogten
staan. Al is iedereen ergens tegen, alleen Ida is er werkelijk tegen.
M.H. van der Zeyde schrijft: ‘Misschien - dat hoop ik - heeft dit boek, zonder
definities of geleerde betogen, [...] iets kunnen duidelijk maken van wát nu eigenlijk
poëzie is; wat poëzie kán zijn, ook nog anno 1973 in deze door techniek beheerste
Westerse civilisatie.’
Het antwoord luidt natuurlijk: de poëzie van Ida Gerhardt... (‘Eigenlijk vind ik in
de Nederlandse poëzie niemand waar ik Ida “naast” zou kunnen zetten’). Laat ik het
heel onvriendelijk zeggen: misschien is dit boekje een beetje te veel van het goeie?
Voor mij is Ida Gerhardt niet iemand die ‘de opdracht van Holland in de wereld
vertolkt’. Weg van mij, Satan: deze ietwat stinkende, rancuneuze attitude van een
onbegrepen dichtervorstin belemmert voor mij het uitzicht op een paar heus wel
aardige, wat zeg ik, verdraaid aardige gedichten. Maar arme ik: niemand kan haar
en haar onsterfelijk werk eigenlijk begrijpen, weten we nu. Ida is Allah, en Marie is
haar profeet.
Ze staat te hoog voor ons, stervelingen. Ze is de enige ‘gevoelige’ temidden van
een zootje botteriken. Maar ook ik ben bij voorbeeld soms heel gevoelig, en acht me
door mevrouw Van der Zeyde aangesproken, ja zelfs een beetje beledigd.

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

118

Die meneer Hamelink!
Meneer Hamelink, we moeten eens ernstig praten. U bent een groot dichter, en dat
weet u. U schonk ons onvergetelijke dichtbundels, waarin even onvergetelijke
gedichten staan met zulke beginregels als:
Mijn god is een graankorrel, een zaadje
Dat slaapt op de wind
En mijn god is groen.

Toch iets heel anders, zegt u nu zelf, dan een beginregel van bij voorbeeld Bernlef:
mijn hersens hangen slap
aan de waslijn der verbeelding

nietwaar? U hebt dichtregels geschreven, wérkelijk waar, dat ik er nachten van wakker
lag. Ook in dat tijdschrift Merlyn, weet u wel, dat verkeersreglemententijdschrift,
waarin alles werd gemeten naar een als goddelijk gepresenteerde, maar intussen
stiekem door Oversteegen uit oude onderdelen in elkaar gefabriekte maat, werd heel
vaak gezegd hoe mooi uw gedichten waren. En uw proza ook. Want u schrijft ook
mooi proza.
Nu hebt u wéér proza geschreven, een dik boek vol vaak prachtige verhalen, dat
Afdalingen in de ingewanden heet.
Maar wat nu, meneer Hamelink? U noemt, elders, het proza een ‘stompzinnige
kodenaam’ en zegt: ‘Het drong tot me door dat “proza” alleen nog mogelijk was als
ik alle vroegere hulpmiddelen, ezelsbruggetjes en achterdeurtjes opdoekte. Het proza
moest gezuiverd worden, het vuil moest eraf gekrabd. Het moest gesubjektiveerd
worden, geresensibiliseerd.’
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Daar kijk ik van op. Het vuil van het proza krabben? Hoe doet u dat? Het proza
resensibiliseren, dat wil ik ook graag. Maar hoe?
Dat ‘gezuiverde’ proza in uw nieuwe, dikke boek, waar u na zoveel jaren mee
komt, is kinderlijk, licht, eenvoudig. Het valt, om zo te zeggen, vaak best te lezen.
Waarom dan die kunstpraat?
Veel van uw verhalen over fantasie-wezens, zoals in Visioenen van de stad
Glamorrhee, die er de dolste eigenschappen op nahouden, in een stad ‘in de vorm
van een sieraad dat je in je oor kunt dragen en waardoor de hele wereld te horen is’,
en uw korte beschrijvingen van Tleptepen, Eidolons van Zif, Ootrootsiks, kortom,
wezens die trillingen, skulpturen, onsterfelijken, bliksemafleiders zijn of die dromend
geld verdienen of razend wisselen van fortuin of achterstevoren leven, zijn aardige,
sobere sprookjes voor de kleuters. Neem bij voorbeeld de geschiedenis van De muur
van Sardalip.
‘Ik was in Sardalip, waar men de oude vrouwen met haren of baard aan een hekwerk
dat de nederzetting omgeeft vastspijkert wanneer ze te oud worden. Geen wreedheid.
De oude wijfjes zijn het er zelf van harte mee eens. Ze hebben nog een funktie in de
gemeenschap op deze manier. Voor de aldus geketenden is de noodzaak om te sterven
opgeheven. Ze zijn, zodra ze aan het hekwerk vastzitten, immuun voor ziekten en
zo goed als onkwetsbaar.
Ze zien er voor wie Sardalip nadert vrij schrikwekkend uit, gebochelde hopen
lorren, in de wind te drogen gehangen op de palissade. Een levende muur vol strakke
ogen die je tussen de spijlen door zo onafgebroken spiedend gadeslaan dat je je
zelfbeheersing zou kunnen verliezen. Nooit zou je ze los durven snijden: tussen de
latten door steken ze hun zo goed als vleesloze handen en hun skeletachtige
krukstokken naar je uit. Een nieuwsgierigheid, een verlangen naar kontakt dat niet
verschilt van roofzucht.
Vooral honden hebben het niet op de geketenden begrepen, naar ik opmerkte. Zo
gauw ze hen zien sluipen ze, de staart tussen de achterpoten, weg.
Verder is opmerkenswaard dat de enige gelukkige huwelijken in Sardalip die
tussen broer en zuster zijn. De rest: ruzie, ellende, doffe berusting.
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Men heeft er de eigenaardige gewoonte staande te slapen en laat de kinderen bewaken
door de vliegende kat en de schorpioen.’
Dit was Sardalip. Zo'n verhaal kún je toch aan je kinderen voorlezen? Ook uw
verhalen over hersenfabrieken, met hun ontremkamers, ontdroomkamers,
quarantainestations, eksekutieruimten en waankamers, ook uw geschiedenissen van
de Hundulluns, een soort Marsmannetjes, zijn goed voor rode kinderoortjes.
Nu ja, meneer Hamelink, ik wentel me in het gelukkig besef dat binnen een straal
van tien meter nog nooit een kind tot me is doorgedrongen, maar u begrijpt me wel:
bij wijze van spreken.
Goochelkunsten zijn echt iets voor kinderen. En u goochelt (bij voorbeeld in uw
Oefeningen in de gewichtloosheid) op heus buitengewone wijze.
Alleen uitdrukkingen als ‘de hominisatie van een euforie’ of ‘de radikale
domestikatie van de utopie’ of het ‘parfum van een anomie’, daar schrikken kinderen
van. Daar moet u wel iets aan doen! Maar verder is het zaakje puik. Uw boek is een
niet onverdienstelijk sprookjesboek, vol gedrochten, griezels van de ziel,
geheimzinnige spelonken, uit steeds wisselende standpunten geschreven, zonder
zwaartillendheid opgedist.
Waarom zegt u dan zelf van uw boek: ‘De reikwijdte van het denkbare, het
droombare werd beproefd’? En u vervolgt: ‘In de verschillende delen van Afdalingen
in de ingewanden wordt de ontginning ondernomen van uitsluitend inwaarts liggende
landstreken. Het boek is een verzameling cefalogrammen, psychogrammen,
anathema's, rorschachtests, loogekstrakten, pijnprotokollen, hersenschimmen,
koortsdromen, anatomische lessen.’ En: ‘Ik vlei me ermee de grondtrekken ontworpen
te hebben van een hiëroglyfistiek die misschien enkele liefhebbers zal bevallen.’
Bent u bang dat de mensen zullen denken dat uw boek geen kunst is?
Of dat ze denken dat u schrijft in uw vrije tijd?
U herinnert me aan de lieden die het edelturnen dat zich ballet noemt beoefenen,
en daar iets heel diepzinnigs van weten te maken, om vooral niet de indruk te wekken
dat ze maar wat sierspringen en mooidansen.
Zo hoorde ik een heer Van Maanen (toen hem in een radio-
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interview gevraagd werd wat hij ervan vond dat iemand hem ‘de grootste Nederlandse
choreograaf’ genoemd had, antwoordde hij dat hij die uitspraak ‘erg moedig’ van
die man vond; hij zei niet: ‘Is dat niet wat overdreven?’ nee, hij vond het erg moedig),
ik hoorde een heer Van Maanen zeggen: ‘Ik probeer op het ogenblik in een ballet
gestalte te geven aan de biseksualiteit. Daartoe laat ik op de Bühne een jongen eerst
twee minuten hoppen met een jongen en vervolgens twee minuten wippen met een
dame.’ Hij zei het wel niet precies zo, weet ik veel van ballet, ze gebruiken daar
allerlei technische uitdrukkingen, maar het vormt inderdáád een verrassende
verbeelding van biseksualiteit. Ook de generatiekloof kan bij Van Maanen dansend
worden verbeeld: ‘Ik bouw daarvoor op de Bühne een leegte op, en dan laat ik aan
weerszijden van de missing link een in leeftijd verschillende groep dansers optreden,’
enz. enz. - heel ingewikkelde verhalen over zowat niks.
Aan weerszijden van de missing link!
Waar mag dat weer liggen? Een gevoel van wanhoop bevangt je.
Kijk, meneer Hamelink, dat gevoel heb ik bij u soms ook. Zoals u over uw proza
zegt: ‘De flarden muziek die hoorbaar worden tenderen naar het absolute,’ of: ‘Het
(mijn) schrijven moest drastisch veranderen, maar ik wist niet hoe. Ik had geen
handen om het steeds ondoenlijker lijkende werk aan te pakken.’
Waarom toch?
Afdalingen in de ingewanden is bij vlagen heus leesbaar, zei ik al, u hebt er talent
en fantasie in geïnvesteerd. Maar u hebt het gewoon verzonnen en bij elkaar gestolen,
en geen moment ‘het droombare beproefd’.
Je kan er best plezier aan beleven, o ja. Maar is het dan nodig dat u zich voordoet
als een Tobbend Kunstenaar die zich afvraagt ‘of hij nog wel zinvol bezig is’, of de
weg die het proza inslaat volgens hem de juiste is? Denkt u, meneer Hamelink, dat
u zónder die schijndiepzinnigheid uw plaats in het Pantheon der Pennekluivers, in
het Walhalla van de Ware Kunst met een Portee kwijtraakt?
Nee, u belemmert daar het zicht mee op uw werk, dat bepaald niet alleen kryptisch,
gedepersonaliseerd, oer-achtig, autonoom en mythisch is, maar juist nogal zonder
veel diepgang en vrijblij-
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vend, gelukkig. Leuke verhalen voor het hele gezin. Weg met de kristallografie van
de binnenwereld! Marsmannetjes mogen! Ook Merlyn is weg, dat wist u toch?
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Waarom Harry Mulisch geen echt groot schrijver is
Is Harry Mulisch een groot schrijver? Hij zelf vindt van wel.
Wat is een groot schrijver? Ik geloof dat ik, want ik heb tenslotte, in tegenstelling
tot Harry Mulisch, een einddiploma middelbare school, daar een definitie van kan
geven, zij het geen definitie van binnenuit, maar meer een definitie à la feno... feno...
het woord ontschiet me.
(God, jongen, wees eens ernstig.)
Ik zou puntsgewijze, en voor verbeteringen en aanvullingen van iedereen die zich
maar deskundig wil noemen vatbaar, willen omschrijven wat de uiterlijke kenmerken
van een groot schrijver zijn, dus niet die van een dierbaar schrijver, niet die van een
goed schrijver, niet die van een buitenmodel talent op de halve centimeter, maar van
een Echt Groot Schrijver, zoals Harry Mulisch veronderstelt dat hij is.
1 Hij (de Grote Schrijver) moet een aantal - minstens drie, vier - grote romans
geschreven hebben, van lange adem en breed panorama, naast novellen en
verhalen
2 Hij heeft zich diepgaand beziggehouden met zijn relatie tot enkele andere
schrijvers, die hij annexeert als voorlopers of ‘verwante’ geesten, en wel
schrijvers uit een vorige eeuw of uit een ander land
3 Als hij al poëzie schreef, deed hij dat in zijn jeugd; een jeugdzonde waar hij
(soms) vertederd op terugziet, maar waaraan hij zich niet langer te buiten wenst
te gaan
4 Door heel zijn werk stráált de autobiografie; daarom staat hij tegenover de
autobiografie pur sang nogal ambivalent: het blijft bij schetsen, aanzetten,
fragmenten
5 Met grote regelmaat verschijnen (verschenen) van hem minora opera: brieven,
toespraken, stellingnamen, niemendalletjes
6 Hij vormt een bron voor academische geleerdheid en studies
7 Zijn werk vertoont een grote continuïteit en innerlijke samenhang, zelfs als dat
op het eerste gezicht niet zo lijkt
8 Hij is in zekere zin publiek eigendom. Zijn individualiteit staat een herkenning
niet in de weg. Zijn werk vormt een allegorie van algemener gevoelens, hij is
‘een spiegel van zijn tijd’
9 Hij bereikt een respectabele leeftijd.

Ik verzoek de lezer deze gedachten niet al te lichtvaardig te nemen, ook al kon ik er,
gezien de moderne wanverhoudingen tussen produktie en opbrengst, nauwelijks
langer dan een kwartier over denken. Nu Mulisch, evenwel.
Laten we zeggen dat je één puntje mag smokkelen. Ook dan doorstaat Mulisch de
proef niet. Hij voldoet niet aan 3, want hij is, met het bekende gevolg, eerst onlangs
poëzie gaan schrijven; niet aan 8, daarvoor heeft hij het tezeer over zichzelf als een
nergens mee vergelijkbaar en superieur geval; en niet aan 9, maar dat is (vooralsnog)
zijn schuld niet.
Wel beantwoordt Mulisch in alle opzichten aan punt 4, gezien ook weer zijn nu
verschenen Mijn getijdenboek, een door tekst begeleide collectie foto's, handschriften,
getuigschriften, documenten, een autobiografie die loopt van zijn vroegste
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herinneringen tot zijn in-ontvangst-nemen, op vierentwintigjarige leeftijd, van de
Reina Prinsen Geerligsprijs.
De wet van het nostalgische plaatjesboek bepaalt de beperkingen van deze
autobiografie en die zijn ook noodzakelijk, als we kijken naar de eerste zin uit het
boek: ‘Omdat het heelal in ruimte en tijd één reusachtige goulash is, waarin alles
met alles samenhangt, is ook het “materiaal” van ieder leven oneindig, ja, van ieder
moment uit iemands leven.’
Mulisch heeft al zeer veel van die momenten uitgebuit, en dat ‘alles met alles
samenhangt’, dat is zo'n beetje zijn uithangbord. Je moet hem stúíten, eigenlijk alle
boeken, documenten en nieuwe ontdekkingen voor hem verborgen houden, anders
komt er aan zijn combinatiedrift geen einde. Hij is zo verslaafd aan het vinden van
samenhangen, dat hij het nooit zal nalaten en nog voor de grootste onzin niet
terugdeinst: gebrek aan logica en hang naar mystiek vallen daarbij wel het meest op.
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Zoals bekend, hebben meerdere schrijvers de herinneringen opgehaald die ze hadden
aan hun verblijf in de baarmoeder: Mulisch weet het doller, hij haalt herinneringen
op aan zijn verblijf in de balzak: ‘Ik herinner het mij als de dag van gisteren. Wij
waren met ons miljoenen, mijn broertjes en zusjes en ik. Vredig leefden wij samen
in onze knusse buurt, waar het voller werd en voller. Plotseling, op een nacht, was
het opbreken geblazen,’ enz. - u raadt al wat er gebeurt.
Dat is werkelijk heel komiek, en doet écht voor even vergeten dat Mulisch altijd
ontbloot is van humor. Hij lijdt aan een mateloze zelfvergroting, en omdat dit zonder
één sprankje relativering geschiedt, overkomt het mij steeds dat al lezende mijn
ergernis alarmerende vormen aanneemt, tot kleurverschietingen toe.
Zo heeft Mulisch het van importantie gevonden na te trekken wat er op zijn
geboortedag niet alleen in de wereld gebeurde, maar ook wat voor weer het was
(‘betrokken en regenachtig, met matige zuidelijke tot westelijke wind’), hij noemt
zichzelf unverfroren Oedipus, hij neemt zonder blikken of blozen woorden als ‘mijn
schrijverschap’, ‘ik ben de tweede wereldoorlog’, ‘de Grote Mens in mij’, ‘het minste,
dat ik na mij verwacht’ en ‘mijn stralende zegetocht’ in de mond. Een Mulisch troont
in het midden van het zonnestelsel. Een Mulisch sterft nimmer uit. Hij draagt het
verpletterende besef in zich dat alles wat hij deed of doet het stempel draagt van het
Al-Enige Oer en het punt is waarop Atlas de wereld schraagt. Hij gaat als geheel
vanzelfsprekend uit van zijn eeuwigheidswaarde.
Zo'n grootheidswaan is inderdaad vermakelijk; een béétje jammer, nogmaals, dat
Mulisch geen gevoel voor humor heeft, maar ongewild werkt hij uitermate
vermakelijk. IJdelheid, je staat verbluft van zoveel ijdelheid. Als de eerste bazuinen
opklinken voor het Laatste Oordeel, zal een Mulisch nog snel de kans zien een kam
door zijn haar te halen.
Deze eigen waan is vaker opgemerkt, en de ware Mulisch-lezer stoot er zich niet
aan. Het kwelt hem niet. Hij kijkt er niet als Sint Sebastiaan, één en al pijl, van op.
Hij vindt het best. Hem is geen toevalligheid teveel, en hij kan dan ook talloze oude
bekenden aantreffen in dit familiealbum, Mijn getijdenboek. (Mulisch verdeelt zijn
leven in Oertijd en Ontijd, niets minder.)
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Maar je moet wel een doorgewinterde fan zijn. Mulisch betrekt zijn kosmogonie zo
uitsluitend op zichzelf, dat identificatie bij voorbaat onmogelijk is. Kijk en lees je
onbevangen in dit boek, dan blijft er een maar matig interessante jeugd over, met
een vader die op één foto verdomd veel op Schicklgruber lijkt, en met een Harry die
onder moffenvleugels de oorlog doorgeloodst wordt. En schoolrapporten,
schoolopstellen, de doos met familiekiekjes, huisje, boompje, beestje, daar word je
ook niet warm van.
Interessant blijft alleen hoe Mulisch, geheel en al solo en voor de spiegel, zin geeft
aan het kleinste krasje of adertje uit zijn verleden. Zijn gebrek aan terughoudendheid
heeft tenminste dát voordeel dat je één mens volledig kan volgen, als je daarbij het
van spot gespeende, mystieke gevoel van uniek-zijn over het hoofd weet te zien, en
het feit dat het een bar onbelangwekkend mens is.
‘Iedere schrijver,’ zegt Mulisch, ‘werkt natuurlijk met het materiaal, dat zijn leven
hem verschaft, want hij heeft niets anders; zijn ervaringen en zijn verbeelding gaan
steeds nieuwe kombinaties aan en leiden zo tot zijn oeuvre. Maar ik heb bovendien
van meet af aan de behoefte gehad, mijn leven ook zonder veel omwegen als mijn
leven op papier te zetten; - vandaar nu dit stripverhaal weer, en vandaar ook de vele
verwijzingen er in. Ik beschouw mijn levensloop als een bron van inzicht, een fons
vitae, en zo zou iedereen tegenover zijn verleden moeten staan. Wanneer de
gebeurtenissen eenmaal verleden zijn geworden, zijn zij niet meer toevallig maar
voor eeuwig onverwoestbaar, - mocht de god ergens leven, dan is het in de
geschiedenis.
Men moet zijn verleden verzorgen, zoals men ook zijn lichaam verzorgt: het moet
regelmatig worden geschrobd, gepoetst, geïnspekteerd, getraind en periodiek
onderzocht. Houdt men zich van jongs af daaraan, dan bespaart men zich veel
dokterskosten voor plotseling uitbrekende kwalen, en de mogelijkheid is groot, dat
men op den duur heel veel verleden krijgt.
Bovendien wil ik, dat mijn leven buiten zijn oevers treedt en een eigen leven gaat
leiden. Ik wil, dat er nog nagedacht wordt over Frieda en Schloempie (de dienstbode
en de hond des huizes) als ik er al lang niet meer ben. Ik wil dat mijn leven ieders
eigendom wordt, zodat ik zelf stilletjes door de achterdeur kan verdwijnen.’
In de tweede helft van de laatste zin zien we voor het eerst íéts
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van bescheidenheid doorschemeren; maar ik verzeker u, zulke momenten zijn
zeldzaam. Mulisch kennen we echt weer wanneer hij visioenen krijgt, in een flits
van inzicht een wereldformule ontdekt, in ‘een waar pandemonium’, en dan plotseling
jubelend uitbarst, terwijl toch de hele formule intussen op noppes berust.
Zulke momenten hebben, neem ik aan, meer mensen in hun puberteit of jeugd
gekend, momenten waarop je je zelf één voelt met het grote geheim, waarop de
vonken uit je flanken schieten en je kuiten glazen kommen worden met goudvissen
erin, waarop je in een absoluut sluitende en onweerlegbare structuur het hele heelal
onder de duim hebt, vol bedrieglijk machtsgevoel, maar voor Mulisch is zoiets weer
typisch Mulisch. Hij blijft de eeuwige puber. Het aanmatigende van zijn
autobiografisch proza is amusant, zijn pretenties zijn gênant, zijn logica is vol bluf
en schijn, zijn leesbaarheid redelijk. Als je Mulisch ernstig neemt, erger je je in
diverse kleuren; beschouw je zijn kosmogonie daarentegen als een hermetisch-ironisch
systeem, dan is er alleen plaats voor adeptendom, geloof. Veel keus is er niet. Ik geef
toe: bij zoveel ondergrondse tegenstrijdigheden móét er wel een vonkje talent zijn
binnengeslopen; een vonkje dat je nodig hebt om door mystificaties te kunnen
verdonkeremanen dat je niet deugt.
Maar een Echt Groot Schrijver, zoals hij zichzelve acht? Mijn schrijverschap, mijn
levensloop, mijn kind, mijn hond, mijn appelgebak, mijn getijdenboek...?
We zagen het al.
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Neo-obscurantisme
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De meestgelezen dichter van Nederland
Wie is de meest gelezen dichter van Nederland? Bertus Aafjes? Martien Beversluis?
Raadt u nog eens? U hebt het al bij voorbaat mis.
Het is, zo deelde Gabriël Smit ons een poos geleden voor de mechanische toeter
mee: Huub Oosterhuis.
Ja hij! De copywriter van de Firma Christus & Co., de psalmberijmer, de
liturgievernieuwer, de half-linkse paap, de pastoor in spijkerpak. Hoor wat Gabriël
Smit voor de microfoon over hem zegt: [Op de poëzie van Oosterhuis] ‘werd blijkbaar
overal gewacht, niet alleen in ons land. Ik noemde hem onze meest gelezen, nu
levende dichter. Zijn eerste boek met wat hij zelf aanduidt als “gebeden en liederen,
bijbelse visioenen en psalmen, opnieuw vertaald of vrij bewerkt, teksten om te
gebruiken, te zeggen, in stilte of hardop, in of buiten kerkelijk verband”, verscheen
in 1966 en heet Bid om vrede. Het werd niet alleen dertienmaal in ons land herdrukt,
maar ook in liefst tien talen vertaald en werd ook in die vertalingen verschillende
malen herdrukt: in het Duits, Frans, Engels, Portugees, Spaans, Italiaans, Fins, Grieks
enz. Ook de in 1968 verschenen bundel In het voorbijgaan werd verschillende malen
herdrukt en vertaald, van de in 1972 gepubliceerde bundel Zien/soms even kwamen
zojuist een Franse en een Amerikaanse uitgave van de pers. Kortom: ik geloof dat
geen enkele Nederlandse dichter, ook in het verleden niet, met zijn werk ooit zoveel
lezers bereikte.
Zojuist werd dit op zichzelf voor een nauwelijks veertigjarige dichter al
respektabele oeuvre verrijkt met een nieuwe bundel Hoe ver is de nacht. Tussen
haakjes: er is nog meer werk van Oosterhuis op komst: een bundel opstellen onder
de titel Mensen voor dag en dauw, een herziene uitgave van zijn allereerste bundel
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Uittocht en een boek met teksten voor zieken dat In plaats van de dood was er licht
heten zal. Voegt men daarbij zijn vele werk als studentenpastor en zijn leiderschap
van het aktieve trefcentrum van de studentenekklesia “De populier”, waar onder zijn
aanvoering regelmatig poëtische theaterprodukties totstandkomen, dan staat men
voor het fenomeen van een haast onuitputtelijke energie en produktiviteit.’
Tot zover Gabriël Smit. Dat hij zo aardig is voor Oosterhuis hoeft niemand te
verbazen: ze komen uit één en dezelfde ouwelbakkerij en Oosterhuis zei in 1961 al,
in de Windroos-bundel Uittocht: ‘Ik dank U, Gabriël Smit,’ hem naast Lucebert en
Vroman bombarderende tot de trits die aan zijn poëtische wieg stond.
Vanwaar nu dit enorme debiet van Oosterhuis? Goed, hij werkt voor de Firma,
gelijk totaal kaduke Tukkers als Timmermans en zijn al even halfsleetse Hermien,
en dat tikt altijd lekker aan, maar we zullen toch naar zijn werk zélf moeten kijken.
Ook Bach werkte voor de Firma.
Ik heb nu, naar aanleiding van deze nieuwe publikaties, al zijn bundels eens achter
elkaar doorgelezen, en gezien hoe jezuïtisch uitgekookt Oosterhuis de parochie in
de maling neemt. Bij hem kan men waarlijk spreken van een vertrossing van de
poëzie.
De religie maakt alles mooi en halfzacht. Op de tv houdt op het ene net iemand een
preek, op het andere wordt gééstelijk gezongen, tegelijkertijd: geen
programmacommissie grijpt in, niemand pleegt van ellende zelfmoord, niemand die
omwille van de geestelijke volksgezondheid een verbod vraagt van KRO en NCRV en
EO of de executie van al hun leden.
Tolerantie is de leus, die men u toeroept. Zodra iemand een wankel bezit te
verdedigen heeft, aandelen, obligaties, goudstaven of geloof, komt hij aandragen
met tolerantie. Verdraagzaamheid is de reddingsboei van zwakke hersens. Wij doen
daar niet aan mee.
Voor Oosterhuis dus onomwonden de doodstraf! Kijk, in zijn vroege bundels was
hij nog een zéér middelmatig dichter die het van zowat iedereen afgekeken had, nog
het meest van de slechtsten; je kwam er uitdrukkingen in tegen als ‘de moederschoot
van
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mijn verlangen’, ‘het zaad als een zwaard in de schede’ (dat zaad, daar heeft de
pastoor het trouwens helemaal mee op), ‘ik kluif op het been van de taal’, ‘de
overzijde van de taal’ (de overzijde!), ‘ik heb zwijgmoed en woordkramp geleden’,
‘de bal van mijn lenden waar het woord kiemt’, ‘zaad (zie je wel) in de mond der
mogendheden’, ‘ik ben maar alleen met mijn vogeltje’, ‘de vellen van mijn ogen zijn
nog zwart’ en ‘de koperen fluit van de morgen’ (de roomse fluit zonder zorgen), en
oh, dat is allemaal nog best te dragen, want dat is allemaal onzin, maar erger werd
het toen Oosterhuis overschakelde op één allesbeheersende, jezuïtische kunstgreep:
het kinderlijke gestamel.
Kinderlijk gestamel, nietwaar, wordt in elke creatieve kleuterklas voor poëzie
aangezien: de erfenis, maar dan ook de enige erfenis, van de poëzie der Vijftigers.
Daar gaat het nu niet om.
Het gaat erom de bron van zijn debiet als dichter-zanger van de Firma bloot te
leggen. Hij blijft dan, ondanks het zoethoudertje van zijn oekemeniese ‘openheid’,
hét prototype van de biechtvader, de hulpzame levensgezel, heeroom die net doet of
hij jullie allemaal (ja, ook jou daar!) begrijpt om je meteen daarop zonder met zijn
ogen te knipperen zijn eigen ik en god in je maag te splitsen. Hij wil de eenzame
grijpen in zijn hart, en hem die twijfelt aan de zin van zijn eigenste ego in de wereld
als zodanig. De blinde zoekers roept hij aan, de brekebenen, de wie-ben-ik-stamelaars,
die altoos sidderen voor de dood en apegapend klaarkomen bij ‘het wonder van de
geboorte’. Hij dringt de mensen geen RK-devotie op (al is-ie róóms, róóms, nou ja:
oekemenies!) maar het algemeen-menselijke: hij vraagt ze ‘wat geloof je dan? een
andere weg? ben je ontgoocheld? zou je misschien? weet je dat zeker?’ en natúúrlijk
geloven ze het, zoeken ze een andere weg, zijn ze ontgoocheld, zouden ze misschien
(ja dat vooral) en weten ze het ook al weer niet zeker. Oosterhuis offreert ze het
ultieme mysté-hérie van ‘god’ en ‘bestaan’, beslist niets minder.
En in eigentijdse woorden, de rakker. De techniek van zijn gedichten bestaat heel
handig uit het herhalen van de voorgekauwde loopjes en vondsten uit andermans
werk: die worden als moderne aanpak gepresenteerd, maar vooral met mate, oh, zéér
gedoseerd. Alleen naar de schijn is het moderne poézie: de schijn moet de mensen
pákken, en voor ze er erg in hebben zitten ze met
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dezelfde stoffige en stinkende Vaticaanse praatjes voor de vaak opgezadeld.
Hij lijmt zijn publiek met een Vijftiger-loopje of zelfs met een surrealistisch
aardigheidje, en altjd zit het venijn, net als bij elke ordinaire preek, weer in de staart
- in de laatste regels komt steevast de heilsoldaat, de pastoor of de kinderwagen
opdraven. Het aanzetje is een greep van een sluwe dief in de kast van Lucebert,
Andreus, Vroman, Van der Graft of voor mijn part Naastepad (Gabriël Smit noemt
deze laatste tenminste als kristelijk dichter; als er zoveel niet meer zijn, moet je ze
verzinnen, zal hij gedacht hebben), maar onvermijdelijk breekt de boodschap door.
Oosterhuis maakt misbruik van de poëzie. Zijn gedichten zijn namaak-gedichten.
(De roomse kerk maakt, net als de Japanners, altijd alles, als er wat aan te verdienen
valt, na.) Een voorbeeld van zo'n ‘gedicht’:

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

Mond is kieumen. Mens is luchtbel. Hij bedoelt het bovenmate mooi en het lijkt
sprekend op wmat de mensen denken dat poëzie is. Het is
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bovendien de poëzie van iemand die op alles, vanuit het mystéhérie, een stellig
antwoord weet: ‘Misschien betekent God-is-dood,’ zo lees ik in een van zijn preken,
‘dat wij leven met hem, zoals wij leven met onze doden.’ Nee, zoiets heet nog eens
casuïstiek! Het Vaticaan in haar meest huichelachtige schaapskleren!
Het is zo oud, en blijft altijd zo nieuw. De religieuze terreur is in staat zich te
vermommen als de meest nobele guerrillastrijder. Het kan dan ook niet missen:
behalve over de ‘honderdvoudige geboortepijn’ leest Oosterhuis met een gerust hart,
terwijl de kerk klapt, psalmen voor over Vietnam, over Allende, allemaal ellende
die zeker niet geschied zou zijn indien alle pastoors maar op tijd drie vrouwen hadden
mogen hebben. Ik geef u, als intermezzo, twee fragmenten uit Huubs werk, met als
vraag: wat mag hier stáán? wat beduidt een en ander? Inzenders van het juiste
antwoord krijgen van mij een gratis exemplaar van De Papenspiegel. De Roomsche
Kerk vertoonende in hare mare gedaante:

liturgische tekst 1
de steppen van de dorst
zijn daar de altaartafel
de dag wordt offerande
wanneer de droom verstrijkt

liturgische tekst 2
Ik klim een weg op, kantel
over de rand van jouw put
die als een glazen flacon
vol vuur zit.
Ik wordt [sic!] een wolk maar ben
een oog dat niet dicht kan.

Het is het geraaskal, het gestamel, dat ware poëzie moet suggereren. Het is het gepreek
dat je dankzij schijnpoëzie dingen kan vertellen als ‘God is een cirkulatiepunt. God
is een knipoog van herkenning’. Ja, m'n fiets. God is de dynamo van de herdrukken
van Oosterhuis.
Staande tegenover het Hogere krijgt Oosterhuis de gelegenheid uitentreuren over
ik, ik, ik, mij, mij, mij te zeuren. ‘Jij bent

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

135
van jou, onachterhaalbaar eigen. Ik ben van mij, geen ander zal mij krijgen.’ Het is
de poëzie waarin zelfs de meest lamlendige zichzelf kan herkennen. Het is óók de
poëzie van de zelfbevrediging, het ejaculatie-geleuter dat geen ouderwetse zwartrok
zou misstaan. Het is óók de poëzie van met-alle-winden-mee. In de jaren dat de echte
roomse kermis weer wat ‘in’ raakte, zie je in de poëzie van Oosterhuis meteen, haast
stiekem en stil, engelen en zaligen opduiken, terwijl hij een jaar daarvoor het woord
god niet eens over zijn lippen kreeg.
Hallelujah! Zielsdiep! Wereldwijd! Hemelhoog! (De woorden zijn, behalve het
eerste, van Oosterhuis.)
En niet alleen het Hogere, ook steeds weer die verdomde familiariteit:
Dit lied gaat over Jezus,
die man van lang geleden,
het dorp waar hij vandaan komt

Die man van lang geleden... Bréng het naar de mensen! Het lijkt me nu echt tijd
samen te vatten waarom die Oosterhuis door zoveel kwezels gelezen wordt:
1 Om in bovenstaande genoemde redenen.
2 Omdat er zoveel honger, maar ook zoveel hogers is.
3 Bij doop, huwelijk en overlijden wil ‘men’ wel een aardig praatje. Klaar! Onze
profeet, geboren Oosterhuis, ‘doet God en zo met zijn handen’! De Liesbeth
List van het kerkelijk partijtje! Nee, hij zegt het zelf - hij ‘doet God en zo met
zijn handen’!
4 De leefangst totterdood van bisschop Bekkers, Kennedy en Martin Luther King,
bekend van de koekdoosjes, vertolkt door een revolutionair, geeft elke
‘brekebeen’ weer moed.
5 Een lied tegen de derde wereldoorlog, op de wijs van het Wilhelmus, tekst Huub
Oosterhuis, zoiets is werkelijk onweerstaanbaar modern.
6 De poëzie spreekt me nooit zo aan, zo duister... zo gecompliceerd... Dit dóét je
wat. Het is zo... zo poëtisch, ja. Nee, het grijpt je.
De Firma heeft het grijpen altoos uitmuntend begrepen. Het apepakje van Oosterhuis
is gesneden uit eeuwenoude wolvevel-
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len. Het is het beprofde recept van wind- en winstmakerij, en heeft volstrekt niets
met poëzie van doen.
Ik ben maar alleen met mijn vogeltje...

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

137

Nederland loopt gevaar!
Aan de Singel 261, in een pand van de nu gelukkig overleden seniele landverrader,
huisjesmelker en struikrover Jan Tabak, is een ideologische beweging gevestigd,
waarbij vergeleken de Jehova's Getuigen van de heer Knorr een zachtaardig stelletje
bloedzuigers zijn.
Ja, een allerminst vrolijke beweging.
Scientology is de naam.
Deze beweging wordt nogal met rust gelaten, want ze heeft zich handig genoeg
overgoten met een religieus en mystiek sausje, zodat de buitenstaander de indruk
krijgt dat het hier gaat om de zoveelste hysterisch angehauchte commune van
halvegaren, die je in de Kalverstraat folders opdringt voor een gelukkiger leven, je
gehoororgaan pijnigt door, in een oude jurk gewikkeld, op bekkens te slaan, of op
de tv eenmaal in de week de rechten van de ongeboren vrucht verdedigt, voor welk
doel ze afgedreven foetussen op het doek projecteert die meer weg hebben van de
inhoud van een Unox-rookworst dan van een schepsel Gods. De Scientology beoogt
niet meer en niet minder dan de absolute macht over de wereld. Als staat binnen een
staat onderhoudt zij contacten van bovenaf; onderaan mogen de zwakken van geest
zorgen voor de poen.
Of je het gelooft of niet: de beweging valt alleen te vergelijken met de duivelse
in-zwarte moordenaar, dat alternatieve Witte Huis dat in elke James-Bondfilm de
onschuldige, zuivere burger een lelijke poets probeert te bakken door op een dodelijke
knop te drukken, tegenstanders te brainwashen, de blanke radder is kwellen en te
zorgen voor de gevulde knip van Sammie Goldwyn-Mayer. Ook in de tv-serie De
Wrekers zag je zulke genootschappen met hun akelig vrijmetselaarsvernis en hun
nog akeliger
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bloeddorstige inborst bij de vleet. Zo'n genootschap bestaat nu werkelijk eens geheel
in het echt.
De Scientology is realiteit geworden science-fiction. Niet voor niets, en dus voor
iets, is de oprichter en absolute heerser, de megalomane eigenaar van talrijke
plezierjachten en valse doktertitels, Lafayette Ron Hubbard, een uiteraard uit Amerika
afkomstige, gesjeesde science-fictionschrijver wiens ideeën blijk baar mét hem op
hol zijn geslagen. Het geld vloeit hem uit alle delen van de wereld toe, in de vorm
van percentages voor tapes waarop zijn boodschappen en dwangbevelen staan, voor
brochures en boeken, en voor de cursussen die je volgen moet om een volleerd
scientoloog te worden.
Eerst begin je (voor veel geld) zes maanden op proef, daarna word je leerling (kost
extra), speciaal leerling (kost extra), speciaal Hubbard-leerling (kost extra), erkend
Hubbard-leerling (kost extra), erkend scientoloog (kost extra), professioneel auditeur
(kost extra), en dan vergeet ik nog enkele tussenstadia (kosten allemaal extra). Geheel
bovenaan de trap bevinden zich de Power-mensen, die speciale bevoegdheden hebben
gekregen, maar in ruil daarvoor volkomen rut zijn. Of ze zijn Clear (kost extra),
maar dat betekent ook niets.
De echte elite-training vindt plaats op Sea-orgs (Org staat voor organisatie, op een
of andere manier schijnt zo'n woord de dommen meer aan te spreken), besloten
gemeenschappen op bozen en stoomschepen en jachten, waaruit de politiemacht
gerekruteerd wordt, die mag optreden tegen iedereen die zich binnen en buiten de
beweging verdacht maakt. Voor dat doel zijn de mensen in graden verdeeld: je bent
bij voorbeeld een Noodgeval of een Gevaar, of nog erger: Non-Existent. Maar dat
is nog het minste niet: daaronder kan je Twijfel of Vijand zijn. En het allerergste is
de status Verraad, in welk geval je vogelvrij bent, of zoals deze aan het gekkenhuis
ontsnapte spitsboeven het zo aardig zeggen Fair Game: je bent dan suppressive
verklaard en je mag ‘bedrogen, achtervolgd, aangeklaagd of vernietigd worden’. Ook
de lijst van Disconnections in hun angstwekkende blaadjes is elke week zeer groot:
verklaringen dat je je met iemand niet meer mag bemoeien, dat die nooit bestaan
heeft en ook nooit zal bestaan, al gaat het om je eigen moeder.
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Het is er, zoiets.
Zeg zelf: James Bond, wat anders?
Alleen vertolkt door zielepoten, geflipte Amerikaanse hippies, ondermaatse
dommekrachten en Hollandse stormgroepleiders.
Allemaal hebben ze ook veel extra's neergeteld voor hun machtigste apparaat, dat
ze met stomheid treft en waar ze de godganse dag mee aan het ‘auditeren’ zijn (de
biecht afnemen, zou je zeggen), de E-meter, een waardeloos kwakzalvertoestel, waar
in de negentiende-eeuwse salons al spelletjes mee gedaan werden, en waarop een
wijzertje uitslaat als je emotioneel aan iets denkt, of als een obsessie uit je verleden
of uit een van je talloze vorige levens in de vorm van een engram aan het licht komt.
Mooi meegenomen, een wijzer die uitslaat als je wat op je geweten hebt, in miljoenen
biechten heeft nooit één God ook maar één woord teruggezegd, zeg zelf weer.
Die E-meter zij ze dan ook van harte gegund. Maar het optreden tegen suppressive
persons is minder gezellig. L. Ron Hubbard zei het en ik citeer het: ‘Als je ons met
rust laat, laten wij jou met rust. Zo eenvoudig is het. Zelfs een idioot kan dat nog
begrijpen.’
Een van de idioten die dat een beetje te laat begrepen was bij voorbeeld Johan
Phaff, in leven redacteur van een links opinieweekblad. Hij had een cursus ‘in het
hol van de leeuw’ willen volgen, in East-Grinstead, in het voormalige buitenhuis van
de maharadja van Jippoer of zo iemand, door Hubbard aangekocht, om daar
vervolgens over te schrijven. Die cursus duurde maar kort, maar het artikel kwam
er. Er bestaan trouwens een hele reeks boeken en artikelen van mensen die zo
verbitterd en perplex uit de beweging zijn gestapt, of liever, konden vluchten, dat ze
alles wat ze wisten moesten meedelen, feit voor feit, omdat anders geen hond ze
geloven zou. Toen in Engeland een van die boeken verscheen schreef de Scientology
op het briefpapier van de uitgever alle boekhandelaren aan met het bericht dat de
uitgever failliet was, waarop de winkeliers niet alleen het Scientology-boek maar in
hun schrik meteen het hele fonds terugstuurden, waarop de uitgever inderdaad failliet
ging, zoals spreekt. Eenzelfde truc op niveau werd na het artikel van Phaff door de
Nederlandse tak uitgehaald. Met behulp van een advocaat van kwade zaken en na
speurwerk van ingehuurde detectives (spanning! sensatie!) werd
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hij voor de Raad van Journalisten gedaagd om iets wat hij geschreven zou hebben
en wat niet door de ethische beugel kon, maar wat eerst geschreven was door de
Scientologen zelf.
Die affaire was vernederend en maakte Johan P. vroeg grijs. Zoals iedereen weet
deugen journalisten niet, al hoor je daar nooit iets van, omdat toevallig zij de krant
volschrijven (bijzonder ondeugdelijk zijn bij voorbeeld filmjournalisten - F.Z. die
een tijdlang non plus ultra-marxistische recensies schreef voor de Volkskrant, maar
nog op dezelfde dag dat hij door de NRC in dienst werd genomen de
burgerlijk-realistische aanpak prefereerde - , en sportjournalisten voetbalverslaggevers van De Tijd die in het café elke dag in het hol kruipen van die
van De Telegraaf, in de hoop meteen in te kunnen springen wanneer een
Telegraaf-journalist achter het doel een hartverzakking krijgt of de moord steekt
door een tennisbal in zijn bek), ze deugen dus niet, maar de Raad van Journalisten
deugt nog minder. De meeste leden daarvan hebben zich in die periode de door de
Scientology aangeboden rijkelijke maaltijden in prachtrestaurants gretig laten
opvoeren. Het mag dus een godswonder heten dat Johan Phaff op het nippertje en
niet eens voor honderd procent werd vrijgesproken.
Daarna begonnen de Scientologen zijn huis leeg te halen en hem bij thuiskomst
op te wachten met minder fris wapentuig. In die tijd had ik een gesprek met hem,
rijdend in een auto, de blinden neergelaten, zoals je dat alleen ziet in misdaadfilms
of documentaires over stoute landen, in een sfeer van de vrolijke, niets-vermoedende
boerenjongen die door een paranoïd genootschap inenen knettergek is geworden. Hij
gaf me een groot pak documenten en tijdschriften, want ik geloofde van zijn
ervaringen geen zier. Binnen zeven dagen zou ik ze terugbrengen. Binnen drie dagen
was hij aan een hersenbloeding overleden. De documenten gezien hebbende en de
getuigen gehoord, wist ik dat de Scientologen niet indirect schuldig waren aan zijn
dood, maar hem regelrecht hadden vermoord.
Wie hun methoden nog eens rustig wil nalezen kan terecht in het boek Cults of
Unreason van Christopher Evans (in het Nederlands: Jezus leeft en woont op Venus);
een goed boekwerk, al is Evans nogal mild in zijn eindoordeel, maar hij móét wel,
want hij voorspelt de Scientology een grote toekomst en noemt het ‘de
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religie van deze eeuw’. Dat predikaat ‘religie’ is het hele foefje! Dat is, zoals altijd,
de kunst! Dan mag veel, zo niet alles! Het biedt fiscaal voordelen en geen staat kan
het verbieden, behalve dan de gezonde staat, die uitgaat van vrijheid van pers, vrijheid
van meningsuiting en verbod van godsdienst.
J.P. was als Fair Game ‘vernietigd’.
Er werden meer mensen gedisconnecteerd of onder druk gezet.
Anderen werden, ik hou het netjes, gemolesteerd.
Ik ging bij de Scientology.
Op een geheime plaats bewaar ik nu honderden documenten. Beste heer A., die na
je schamele begin in Leiden nu groots te Amsterdam zetelt, geheel naar believen van
commodore Hubbard, heer A. met je mooie titels en je rattige kop, leider van je
ellendige groep, er is iemand in de buurt die jou in de gaten houdt en die jij nu
vertrouwt, die jij véél te véél vertrouwt: sidder! Uit een onverwachte hoek zal op een
dag voor jou de wind waaien dat het een lieve lust is. Waaien, waaien zal het over
je! Verschrikkelijk moet het zijn, heer A., in je wereld van militaire cellen, ondraaglijk
dat je niet weet wie ik ben, die daar bij je is. (Gelukkig was Gerrit Komrij, die dappere,
dappere prachtkerel zo vriendelijk mij voor dit verhaal zijn naam als dekmantel af
te staan.) Driewerf: sidder!
Maar misschien kan ik je binnenkort ook stilletjes ‘wegauditeren’, zoals jelui zo
graag doet, of ik zet je E-meter onder stroom. Dat wordt me het dagje!
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Kooiman is mijn beste vriend
Toen ik honderdzestien jaar na het verschijnen van Madame Bovary en eenenvijftig
jaar na Ulysses, de eer had om in Vrij Nederland de geboorte aan te kondigen van
een nieuw meesterwerk: Een Romance, geschreven door Dirk Ayelt Kooiman en
uitgegeven Bij Wie ook Alweer? enfin, weer zo'n dappere uitgever, kon ik niet
vermoeden waar ik aan begonnen was.
Die bespreking was namelijk nogal prijzend, als ik het zo mag zeggen. De auteur
werd als het ware doodgeknepen onder mijn liefde, en de boekhandelaren haastten
zich dus met hun bestellingen, zodat er al snel een tweede druk noodzakelijk bleek.
Dankbaarheid, dacht ik, is mijn zekere deel.
Maar niets van dat, helaas, want wat bleek? Kooiman rook nattigheid. De
Kooiman-lobby kwam in werking. De lobby van Kooiman en zijn vrienden: waar
heb je tenslotte vrienden voor?
Ik moet proberen het in eenvoudige bewoordingen uit te leggen; want voor wie
niet zoveel vrienden heeft lijkt het zo gek als naatje. Vooruit dus maar.
Dirk Ayelt Kooiman, dacht ik, toen ik begon aan dat grootse boek waar alle
uitgevers in ons land jaloers op zijn, die náám - als zoiets tenminste een naam
genoemd mag worden - is mij geheel onbekend, maar waar ken ik die naam toch
van? Na enig graven bleek hij op de literaire jongerenpagina van De Groene
Amsterdammer gedebuteerd te hebben, ik zie hem nog trots met die krant rondstappen.
Ik wist het weer. Hij stapte met die publikatie en met alles wat hij verder geschreven
had óók naar zijn vriend, de uitgever Jaco Groot, toe, die ‘zeer gefrappeerd’ was van
het debuut, maar de rest nogal ‘onrijp’ vond. Goed, hij ‘zag het zitten’ en zette
Kooiman jaren op een zacht pitje, tot eindelijk het Finale Meesterwerk er, met behulp
van God en Gombrowicz, uit was.
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(Toelichting: of je wil of niet - in Amsterdam kom je elke kleinigheid met gemak
aan de weet. Iedereen kletst er als een gek.) Bij zoiets vraag ik me wel eens af: hoe
zíén zulke Uitgevers dat nu allemaal? Dat je talent hebt en zo? Hoe komen ze zo
geniaal, en zo... hoe zal ik het zeggen... geduldig? Zou dat iets in ze zijn? Iets wat
wij niet hebben? Het zijn werkelijk van god gegeven mensen, die véél en véél meer
onze eerbied en sympathie verdienen. Ze wachten, zeg nu zelf, als ze in iemand
geloven, toch maar rustig af, jaren en jaren, wie doet ze dat na? Ze hébben toch maar
zo'n instinct, geen hond die me dat uit mijn hoofd praat. Kooiman vereert zijn uitgever
tenminste iedere dag met een bezoek, die weet wat hem toekomt.
Ik zei dus: op de dag dat ik Een Romance bejubelde, met sleetse termen en
loftuitingen uit de ramsj, trad de Kooiman-lobby in werking. Ik zou het niet geloofd
hebben als het me niet zelf was overkomen.
Nog dezelfde avond werd ik, des nachts om één uur, opgebeld door iemand die
zich kennelijk enigszins moed had ingedronken, iemand die zich met een dun
stemmetje als ‘Jacob van Lennep’ aankondigde, wat een nogal flauw introotje was,
aangezien ik aan de Jacob van Lennepkade woon, en die mij vroeg hoe ik het nou
bedoeld had. Ik zeg: ‘Wat bedoeld?’ Hij: ‘Nou, dat stukje over Kooiman.’ (Het woord
‘stukje’ zeer zuinig uitgesproken, met getuite lippen.) En zulk gezeik meer. Daarna,
aan de andere kant van de hoorn, iemand die zich T. Graftdijk noemde: ‘Hé jongen,
doe nou niet zo lullig.’ En zo door, en zo door, een heel stel achter elkaar, 's nachts
om één uur, allemaal aangeschoten, wat op zich zelf al een ergerlijke zonde is, en
met Kooiman giechelend op de achtergrond. Dat lachje van hem, namelijk, dat haal
je overal uit, al is het uit de schroothoop.
Ik de andere ochtend Kooiman opgebeld, want zo ben ik, nietwaar, eerlijk, open,
niets opzouten en zo, ik had evangelist moeten worden.
Goed, Kooiman deelt mee ‘dat hij van niets weet’, maar hij weet wel wie opgebeld
zou kunnen hebben, en hij noemt me iemand met de naam van een Italiaanse
schoorsteenveger, Boldoni of Paganini, god mag het weten, en dat was een vriend
van hem, en ik moest het dat stuk spaghetti maar niet kwalijk nemen, hij had het
goed bedoeld.
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Hier volgt een toelichting voor leken: Zoiets is in de ‘literaire wereld’ heel normaal:
ik bedoel: dat je ervan uitgaat dat je vrienden de plicht hebben ál jouw bijvoeglijke,
bijwoordelijke en zelfstandige naamwoorden aan te prijzen, voorts je werkwoorden
op te hemelen, een zucht van verrukking te slaken bij je dubbele punten, en met luide
trom alom je voegwoorden aan te bevelen.
Dirk Ayelt Kooiman is toch echt zo'n vrolijke ondeugd, wat je met die allemaal
niet meemaakt! nee, ik moet heus doorgaan het in eenvoudige bewoordingen uit te
leggen, want geen gewoon mens begrijpt waarom al die schrijvers hun hele dag
vullen met rondrennen, roddelen, intrigeren, zeuren, zeiken, lullen, enzovoorts, in
plaats van gewoon te schrijven en te trekken van het fonds.
Kijk, Kooiman had een boek geschreven, en ik een stukje. Nou ja, ‘stukje’, op zijn
minst een keerpunt in de Nederlandse kritiek, of daaromtrent. In elk geval begon
Kooiman op dát moment zijn vriendinnen, vrienden, collega's, onderhuurders,
bovenbazen, gesprekspartners, kroegmaten en noem maar op met een aan het
ongelooflijke grenzende onvermoeibaarheid te mobiliseren, alles volgens het Chinese
principe: I smile and kill you. Want zag je hem, dan was hij zeer vriendelijk en
glimlachte hij je bemoedigend toe. Maar je wist dat hij niet zou rusten voor hij je je
laatste poot had uitgedraaid. En waarom? Om een stukje! Een stukje waarvan hij
niet zeker wist of het wel positief genoeg was! Alsof het geen mooi stukje was!
IJdelheid, ijdelheid!
Maar Kooiman wist van niets, en glimlachte, glimlachte. Dirk met de ijzeren smile.
Na dat telefoongesprek met de verbijsterde, in het middernachtelijk uur
bijeenhurkende Kooiman-clan begon de ellende pas goed. Wekenlang, als ik maar
even mijn neus buiten de deur stak, stapte er wel een menselijk exemplaar op me af
dat me vroeg hoe ik het nou bedoelde. Ik werd er subiet gek van. En omdat ik wist
dat het overgebracht zou worden naar Dirk Ayelt Kooiman, want die kende iedereen,
mompelde ik nu eens dit, dan weer dat. Want die jongen is gemeen, maar ik ben nog
veel gemener.
Nog na máánden kwam je mensen tegen, bij de gekste gelegenheden, die je vroegen
hoe ik het nou bedoelde. Dan wist je dat ze met Kooiman daar en daar gesproken
hadden (mijn spionagedienst werkt voortreffelijk) of dat ze bij voorbeeld in de redactie
van
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Soma gezeten hadden (toelichting: Soma was een in Amsterdam verschijnend literair
magazine, waarvan Dirk Ayelt Kooiman een der redacteuren was, en dat werd
opgevolgd door De Revisor, eveneens te Amsterdam). Ja, werkelijk na eeuwen, toen
iedereen Kooimans boek allang vergeten was, kwam er nog iemand naar me toe, die
me vroeg hoe enz. Ik raffelde maar weer wat af, al naar gelang de stand van mijn
muts, en meteen daarop zag ik, hee, dat is Ron Kaal, zou dat weer een vriend van
Kooiman wezen? Ja, het moest een vriend zijn, want hij had voor de omslag van het
eerste nummer van De Revisor de koppen getekend van Hermans en Van het Reve,
om aan te tonen dat dit beslist een fris, jong, nieuw en verrassend tijdschrift zou gaan
worden.
Toen nog iemand, en nog eens iemand.
Kooiman wist van niets.
Een ware maffia, een stoet van kaaimannen, door Kooiman erop uitgezonden. Een
stoet van welpen!
De hopman wist van niets.
IJdelheid!
Angst!
Ik stond ze allen rustig te woord, al die mensen die ongetwijfeld, één voor één,
veel talentvoller waren dan ik, die een rol speelden in of om de letterkunde, fraaie
werken van de geest voortbrachten waar ze vervolgens ook nog heilig in geloofden,
verdomd, echte talenten, die in al hun ijver om voor Dirk wat terug te doen ook maar
gestuurd waren, en die me wel eens zouden laten weten hoe waardeloos ik was bij
hem vergeleken.
Maar ik was toch ook Dirks vriend? Want Dirk glimlachte!
Toelichting: Als je rustig in je bed ligt, of met een krant op schoot zit te soezen
op je balkon, of met je kat speelt: zonder dat je het weet kakelen en kakelen ze voort
in die ‘letterkundige kringen’. Bezeten van ijdelheid, zelfrechtvaardiging, haat en
drift naar macht. Zonder dat ik erbij was dachten ze de poten onder mijn stoel weg
te zagen, niet wetend dat die van massief koper waren.
O zie: Kooimans glimlach was, als hij me zag, niet weg te branden, geheel volgens
zijn geliefde principe: verdeel en heers.
Op een avond, zes maanden na het literaire gebeuren dat Een Romance heette, was
ik verzeild geraakt in een soort P-café,
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toevallig datgene waarin Kooiman zijn dagen sleet. (Toelichting: P-cafés heten in
Amsterdam etablissementen, waar de klanten vorstelijk betalen voor het totaal
ontbreken van service. Met nicotineverf bruin geschilderde muren, een gammel
schaakbord, kapotte stoelen, snauwende barjuffrouwen beantwoorden aan het
levensgevoel van opeengepakte drommen jonge Amsterdammers. Voor de prijs van
de consumpties - f. 3,75 voor een gebarsten kom met soep - verwacht iemand als ik
een behoorlijk kleedje op tafel, en de serveersters dienen op zijn minst een schortje
te dragen en een kraakhelder kapje om heur hoofd te hebben. De P in P-café staat
voor poen.) Een mij vaag bekende jongedame, Mia Kletsmeijer geheten, en in het
bezit van een stem die alleen maar geteeld kan worden door de kruising van een
speenvarken en een kapotgespeelde altviool, vertrouwde mij toe dat ‘vriend’ Kooiman
een brochure geschreven had (Bij wie? Ja alweer bij die!) ‘tegen Rudy Kousbroek’,
en dat ze me daarvan eigenlijk, al verscheen die brochure morgenvroeg, van Dirk
niks vertellen mocht. Dirk had al weken lopen rondfluisteren aan iedereen: ‘Vooral
niks tegen Komrij zeggen.’
God, dat was me nu toch werkelijk teveel eer, al begreep ik er maar weinig van.
Waar was dat nu weer goed voor? Waren ze dan wérkelijk bang voor me? Mijn ziel
juichte van genoegen. Ik kwijlde van plezier. Kooiman glimlachte in de bruingemaakte
verte. Alles zou goed komen.
Het zou nog wel even duren voordat ik het verhaal van dit vrouwelijke knaleffect
dat naar de naam van Mia Kletsmeijer luisterde begreep, en inzag dat het hier het
magnum opus van de Kooiman-lobby betrof.
Dat gebeurde toen Jaco Groot, de uitgever van genoemde brochure, in een
telefoongesprek met iemand over mijn ‘stukjes’ voor Vrij Nederland uitschoot, op
een denigrerende wijze, ‘zoals ik hem’, naar mijn betrouwbare bron vermeldde, ‘nog
nooit over iemand had horen tekeergaan’. Groot zag, voegde hij eraan toe, veel liever
de echt kunstige worstelstukken, gedegen, zonder van die flauwe grappen, verticaal
en vooral beknopt van de Dirk Coster, pardon de Menno ter Braak der jaren zeventig,
ons intellectueel geweten, ik bedoel natuurlijk Carel Peeters.
(Toelichting: Jaco Groot en Carel Peeters zijn nogal met elkaar
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bevriend. Heel vroeger, in historische tijden, publiceerde Jaco Groot zelfs gedichten
in een door Carel Peeters uitgegeven tijdschriftje, Muza geheten, of Moesa, of Musa,
in elk geval zoiets.)
Kijk, de bedoeling was dat ik met mijn rattige poten van Kooimans borelingske
af zou blijven, en gedrieën, Kooiman, Groot en Peeters, hadden ze afgesproken dat
laatstgenoemde vriend het door middengenoemde vriend uitgegeven werk van
eerstgenoemde vriend zou bespreken in Vrij Nederland. Noem dat eens niet geniaal!
Een verfrissende kijk! Saneren die voddenbaal!
Het was ineens overduidelijk, en haast aandoenlijk van onbelangrijkheid. Het was
wel niet beleefd van ze, maar goed, beleefdheid is ook een onding, het zat in elk
geval goed in elkaar. Weg met die jongen! Zulke nare stukjes altijd! We hadden het
net zo gezellig!
Heel toepasselijk in dit verband is dat Kooimans brochure niet over Kousbroek
gaat, maar over machtsposities in de literatuur. Over het ‘in’ en ‘uit’ zijn van bepaalde
schrijvers in een bepaald milieu. Over bovenliggende en onderliggende partijen in
de Amsterdamse coterie. Lees het zelf maar. Het is voortreffelijk. Want Kooiman
kan het weten.
Een rol, een positie, officieel, dat is het enige waar die jongens in geïnteresseerd
zijn, in het tegen elkaar uitspelen van mensen derhalve. (‘Die Graftdijk is weliswaar
mijn beste vriend,’ hoor ik Kooiman nóg zeggen, ‘maar als je iets lelijks over hem
wil schrijven, doe het dan, alsjeblieft!’)
Na dit laatste (tot nu toe, tenminste) grapje van die rakkers, die blijk baar nachten
wakker liggen van hun ‘literaire machtsverhoudingen’, waar kan een mens allemaal
al niet van wakker liggen, belde ik Kooiman op, om hem eens ernstig te onderhouden,
hem te zeggen dat hij zonder mij ook wel beroemd zou worden, en dat het nu eens
uit moest wezen. (Een zinloze gedachte, dat wist ik ook wel. Een Kooiman houdt
nooit op.)
Ik hóórde hem aan de andere kant glimlachen. Hij bezwoer me dat zijn oren
klapperden bij het horen van zoveel ongein, en dat ‘zijn ziel gaaf en rein’ was. Hij
beloofde me voortaan overal rond te zullen vertellen dat ik juist zijn beste vriend
was. Als ik hetzelfde tegen iedereen nu ook van hem wilde vertellen? En daarom
dus:
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Kooiman is mijn beste vriend!!! Ik heb nog nooit zo'n vriend gehad! Misschien mag
er eens één gedichtje, ééntje maar, van me in De Revisor??? Dat zou ik nu zó fijn
vinden. En voor een eerlijke uitgever die kan lezen ligt ook nog een pamfletje klaar
van twaalf bladzijden.
Bij wie?
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Het jongste dal en ander piepschuim
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Groenenboom of het jongste dal in onze literatuur
De ondertitel van De afbraak, een ‘roman’ van J.J. Groenenboom luidt: Een
nederlandse vertelling. Daarmee doet de heer Groenenboom afstand van elke
aanspraak op allure: 't is maar een nederlandse vertelling. En tegelijkertijd maakt hij
ons in één oogopslag weer duidelijk wat nederlands betekent, want 't is een
onvolwassen, afgezaagd, zouteloos en sentimenteel werkje.
Wie zich een voorstelling wil maken van de misgeboorte die hier plaatsvond,
houde zich slechts voor ogen dat Groenenbooms woorden zowel hol als plat zijn.
Het verhaaltje is onbeduidend: het gaat om mensen die verliefd zijn of worden,
of niet meer op elkaar verliefd zijn, of wie weet ooit nog eens op elkaar verliefd
zúllen worden, alles in een Amsterdams café dat op alle Amsterdamse cafés lijkt, en
in navenante lokaliteiten. Een verhaaltje over mensen die niets voelen, niets weten,
niets begrijpen, heeft 't enige zin?
Ik dacht van niet. Alleen ‘recensenten’ zullen zo'n boekje nog tot het einde uitlezen,
uit plichtsbesef, noem het liever hondetrouw. Wel, zo zijn recensenten nog ergens
goed voor.
Alle belachelijkheden, fouten en onhandigheden die een schrijver tentoon kan
spreiden, als een pauw zijn lamme staart, stelt Groenenboom tentoon. Uit die keur
haal ik er een: de verbale diarree.
Enkele citaten.
‘[...] dat alle dingen om hem heen, alle vertrouwde dingen, waarmee hij had geleefd
en nog leefde, die hij had leren liefhebben, waar ie genoegen in stelde, dat al die
dingen, al die dingen niets meer voorstelden, dat hij hen moest verlaten [...]’
‘Het was stil op straat, zag ze, niets bewoog, behalve de zon aan de hemel, die
hoger en hoger steeg, en warmer en warmer werd,
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en de schaduwen die met de zon meebewogen, een eenheid vormden, samen waren,
onafscheidelijk van elkaar leken.’
‘Z'n hoofd bewoog hij snel heen en weer, van links naar rechts, van boven naar
beneden - niemand, niemand te zien. De straat lag er verlaten bij - haast iedereen
was vertrokken omdat het weer zo mooi was, en omdat de kust en de bossen vlakbij
waren.’
Honderden van die citaten kan ik u nog geven, en ik geef u die, zoals u begrijpt,
niet omdat ze zulke treffende geografische en klimatologische observaties bevatten
als dat de zon, wanneer zij stijgt, datzelfde steeds hoger en hoger gelieft te doen, en
dat er, wanneer er geen kust in de buurt is, vaak aardig wat kans bestaat op bos, maar
om u het opvulkarakter van het geheel te tonen, de manier waarop uit zichzelf al
nietszeggende mededelingen nog eens worden geparafraseerd om indruk te maken,
om de schijn van volheid te geven, als de fopbeha van een bakvis. Alsvolgt zou
Groenenboom schrijven over een zenuwpees die op een snikhete dag de deur achter
zich dichtsloeg: ‘Hij was weg, hij was gegaan, want het was mooi weer,
verschrikkelijk mooi weer, de zon scheen en hij had zich die morgen onrustig gevoeld,
heel onrustig, hij was gedurende de hele ochtend nogal ongedurig geweest, heel erg
ongedurig, dus hij was maar gegaan, hij was weg nu, omdat het zulk mooi weer was,
omdat de zon zo verrukkelijk scheen.’
Het is theewaterliteratuur; een teil vol lauw water waar een boom van een kerel
met een oplawaai van jewelste een piepklein theebuiltje doorheen heeft gejaagd.
Ik stond ál te uitgebreid misschien bij dit gekras en gekrabbel stil, en het moet erop
zijn gaan lijken of ik hete kolen bleef stapelen op iets wat in de eerste regel al
verbrandde, maar ik zou dat niet hebben gedaan als hier niet iets heel anders in het
geding was. Slechte boeken worden er altijd geschreven, daar gaat het niet om, het
gaat erom, en dan nog als symptoom, dat de uitgever dit boek aankondigde, in zijn
advertenties, als ‘hét literaire gebeuren van het jaar’.
Het gaat er me om dat zulk vuilnis steeds weer wordt gelezen en geprezen zonder
weerwerk, en met een goedgelovigheid die je met stomheid slaat; het gaat me om de
zoveelste failliete boedel van de Nederlandse literatuur. Dit, niet Groenenboom,
noopt me tot
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enkele kanttekeningen. Het is een verhaal in mineur, ja, een treurig verhaal.
Dat zulk bakvisgekladder als De afbraak wordt geafficheerd als ‘de werkelijke
literaire sensatie van het jaar’, en dat we laatstleden zomer zowaar mochten meemaken
dat een reclamevliegtuigje boven Amsterdam de aandacht vestigde op de dichtbundel
Ik lijd verschrikkelijk van Hans Koetsier, een prol dat je in exact veertig seconden
ten einde hebt gelezen, waarna je ontredderd achterblijft, niet van poëtische
aandoening maar van de onaangename schok dat ze je in minder dan een minuut
hebben gedepouilleerd van veertien gulden vijftig, dat zijn van die extreme gevallen
die symptomatisch zijn voor de hervatte scharminkeligheid van onze literatuur. In
De afbraak staat niets wat het bewaren waard is, maar je kunt er een genummerd en
gesigneerd exemplaar van kopen in halfleer, met ‘een pagina van het originele
handschrift’. Aanstellerij om theewater brandewijn te doen schijnen.
Wat volume heeft hoeft zich niet op te blazen. En opblazen schijnt de favoriete,
zelfs de enige bezigheid van het Nederlandse papierbederverdom op dit moment.
Opgeblazenheid is de zuster van de bloedeloosheid, en getrouwd met 't steriel
gekwek voor 's mallemoers kont weg, op alle fronten. Ik geef toe, het is een
zonderlinge maagschap.
Zien we bij voorbeeld eens naar de jongst verschenen bundel gedichten van Jacques
Hamelink, Niemandsgedichten.
Die bundel eindigt met de tekst van een toespraak, die gehouden werd voor de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en tot titel heeft: ‘Op weg naar de poëzie’.
Reeds in deze titel zien we het abstracte, zien we de zoeker die maar niet kan vinden,
de gekwelde vakidioot.
Dat moet een exaltisch, theosofisch avondje zijn geweest, daar op de Maatschappij.
Hamelink sprak er namelijk over de poëzie die het ‘oneindige nastreeft’, die de
‘verduurzaming van een duizeling’ is, en hij orakelde: ‘Wat is poëzie anders dan
kommunikatie in de zin van gezamenlijk deelhebben aan? wat anders dan relatie,
binding tussen ik en niet ik, tussen ik en de ander, de anderen, het andere, al het
andere, de wereld?’ en: ‘Men moet het
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gedicht, om het recht te doen, zien als liggend op de golflengte van het gebed’ en:
‘Het gedicht weet niet beter en niet meer dan een mens. Het is even machteloos, het
lijdt mee met zijn tijd, het lijdt zelfs mee in een bijzondere mate, die het gedicht
wanneer de lucht om in te ademen ging ontbreken zou doen afsterven. Maar op dat
moment zou de mens zelf afsterven.’
Het is duidelijk, hier spreekt een hogepriester, misschien de Heer God zelf, zij het
in de gedaante van een oud wijf. Wie zulke jehovagetuigentaal nog kan lezen, zonder
onpasselijk te worden, ik weet het niet. De tijden van de Georgekreis en Krishnamurti
zijn voorbij, het zijn maar spreuken van 'n protserig godje, 'n prutsgodje. Een
hogepriester by own choice die zijn dichterlijke heilsleer nú probeert te slijten,
imponeert alleen nog een kleine sekte van overrijpe, dwepende meiden en een
handjevol verdwaalde kunstambtenaren. Hamelink denkt als volgt: Als ik de poëzie
maar heel groot, maar heel oneindig maak, haar opblaas tot berstens toe, dan lijk ook
ik groot, als vanzelf. Hoe heiliger de poëzie, hoe groter mijn debiet. Een schamele
waan, die poëzie oplevert waarin het eigen, naakte lichaam ‘dom als een komkommer
slaapwaarts’ wordt geblazen. Maar niet zozeer dit soort poëzie ergert je, daar gaat 't
mee als met de wantsen en de vlooien, je went eraan, dan wel dat aartsreactionaire
hogepriesterschap.
Het vindt mede zijn oorzaak in de kleinheid van ons taalgebied, dat iedereen zich zo
opblaast. Met minder dan geniaal kom je al niet meer toe. Neemt u gerust eens de
proef op de som als een journalist u komt interviewen: kwaak een frase vol van de
ergerniswekkendste eigendunk, stoot de grofste superlatieven omtrent uwe
verhevenheid uit, en prompt staat dát met vette kapitalen boven alles wat u verder
misschien nog aan zinnigs gezegd mocht hebben. Elke schrijver is hier graag groot,
maar het liefst is hij de grootste. Dit geldt niet voor parasieten en epigonen alleen,
dit geldt voor eenieder.
Zo las je, nog niet eens lang geleden, hoe Gerard Reve in een interview klaagde,
telkens wanneer er een andere schrijver ter sprake kwam: Maar ik ben toch zeker
beroemder dan hij? En zoden er maar een naam viel, hoorde je weer: Maar ik ben
toch zeker wel groter? - terneergeslagen, deerniswekkend. Hij was als een kind

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

154
dat zijn zin niet kreeg. Zoiets is des te beklagenswaardiger, als je toch kunt schrijven.
Of je het kunt of niet, je bent ermee behept, met letterkundige opgeblazenheid.
Harry Mulisch vertelt in een artikel, dat verscheen in een reeksje dat terecht Marginaal
heet, een artikel waarin hij overigens probeert te bewijzen dat hij minstens zo groot,
zo niet groter dan Gerard van het Reve is, hoe het zijn kritiek op laatstgenoemde is
geweest die heeft bewerkstelligd dat de boeken van deze auteur wat kritischer werden
beoordeeld. Dat met uitsluiting van alle andere mogelijkheden: dat er mensen zijn
die kunnen lezen, dat Reve's boeken wis en waarachtig veel fut hebben verloren, dat
er misschien ook enkel sprake is van een ‘verminderd effect door herhaling’; Mulisch
ziet de literatuur louter als een machtsspel met zichzelf als miskende uitkijkpost. Hij
denkt, zo blijkt, in termen van autoriteit en van verdeling van de koek van bovenaf.
In zijn angst om door de mand te vallen valt Mulisch door dertien manden tegelijk.
Ik hoop met deze voorbeelden, naar willekeur uit te brieden, genoegzaam te hebben
aangetoond dat het de Nederlandse letterkundigen, van debutanten tot oudjes, er
eerder om gaat ‘de grootste’ te zijn dan iets behoorlijks te schrijven of zijn beroep
als schrijver zo volwaardig mogelijk uit te oefenen. Als iedereen op iedereens lip zit,
kent de ijdele haat geen einde.
Een andere component van de kneuterigheid van 't pennelikkersdom wordt gevormd
door de Nederlandse kritiek. Ik heb het hier niet over de nu zo in hevige mate
vigerende onsmakelijkheid dat nagenoeg iedereen over iedereen schrijft, maar in m'n
naïeveteit nog steeds over de ‘beroepscritici’. Vanouds wordt de letterkundige kritiek
bij ons beoefend door schoolmeesters, door leraren Nederlands, en dat is bepalend
geweest voor haar belerende en pedante karakter. Saaiheid betekende als vanzelf
diepgang, redelijkheid zelfhandhaving; vooral de getergde, gekleineerde schoolmeester
is gebaat bij de heiligheid van ‘zijn’ literatuur. Ook nu is in de kritiek de overmaat
aan begrip weer het meest ergerniswekkende. Onze recensenten lopen over van
redelijkheid, ze verzuipen er bijna in. Kreupelschrijvers, boordevol begrip, hoe - hoe
- (Bedaar, jongen).
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De literatuur is, als alle kunsten, bedrog, en wat zo indrukwekkend de ‘letterkundige
wereld’ heet, de literaire kliek, is slechts een samenzwering om dat bedrog in stand
te houden. Dichter über Dichter, het zijn wederom niet alleen de epigonen die elkaar
bejubelen; iedereen in het ‘vak’ is erbij gebaat de uitzonderingspositie van De
Literatuur te handhaven. 't Is één verrukkelijke oplichterij, met haar eigen magistrale
verkooppraatjes, het is een bordeel vol Sirenen, maar critici zouden er niet zo dapper
aan mee moeten doen. Ze zouden hun redelijkheid met wat meer graagte moeten
vervangen door liederlijkheid, en wat meer afstand moeten doen van hun onzinnige
exuberantie aan begrip. Ze zouden altijd banaler moeten zijn, dichter bij de lezers
moeten staan, en niet meebouwen, maar slopen, plompverloren slopen. 't Is nu een
zootje angstige derivaten, de critici, onder de Paraplu van 't Nut van 't Onalgemeen.
Het was de taak van de kritiek mede kunst te zijn, en zo is het ook nu. Het is een
schande, waarachtig, om met begrip je geld te verdienen.
En er is nóg een bedenkelijk verschijnsel, het kan niet op: de literatuurstudenten aan
onze universiteiten, die in hun laboratoriumpositie steeds luider zijn gaan beweren
dat zij weten wat literatuur is, en moet zijn. Ze bestuderen niet alleen de literatuur,
wat zou betekenen dat hun studie met de aard van de literatuur mee zou veranderen,
nee, ze matigen zich aan dat ze kunnen, ja dienen aan te geven welke richting ‘de’
literatuur zal inslaan. Onze literatuurstudenten, evenwel, hebben slechts
allergehoorzaamst te volgen. Maar omdat ze dit met de inertie van hun huidige,
deterministische theorieën niet vermogen, schrijven bijna alle literatuurstudenten op
het ogenblik hun eigen romans en verhalen, om die vervolgens weer zelf te bestuderen.
Velen uit dit heerleger vrijgestelde suikerlords van de letterkunde schrijven ook
weer hun eigen literaire kritieken, zodat de cirkel van bedrog rond is. Dat deze
suikerlords binnenkort allen leraren Nederlands zullen zijn, het maakt 't er niet
vrolijker op...
Zo is 't er dus mee gesteld: grootheidswaan in de schrijverswereld, grootheidsdrang
haast, een collaboratie in de recensentenstand, en een maffia van letterkundestudenten
die bij gebrek aan
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een ademende, vechtende literatuur de failliete boedel hebben overgenomen, en
hebben omgebouwd tot couveuses vol pipettenpoëzie en reageerbuisproza.
En de uitgevers inmiddels spugen in hun radeloze positie debuut na debuut uit,
een natte moesson van vooral grootse debuten.
Niemand komt er meer bij, schijnt het, die schrijft; die vernietigend, ondraaglijk,
overgeciseleerd of verdorven schrijft. Wachter, mat is er van de nacht? Het is of je
met een gigantische trompet staat te roepen op de punt van een schiereiland.
Gevraagd: schrijvers om de machtigen te trappen, om al degenen die in hun
gekostumeerde waanzin over uw en mijn leven beschikken de stuipen op het lijf te
jagen, vierentwintig uur per dag, schrijvers om overal de schijn te doorzien,
vijfentwintig uur per dag, om rond zich heen te speuren met twaalf maal twaalf ogen,
en om te schrijven, niet in wartaal, niet met de schaar, de kwast en de lijmstok, en
ook niet met de achteraf-geestigheid, met de
twee-honden-vechten-om-een-been-en-de-derde-loopt-ermee-heen-humor die zo
goedkoop, zo ongevaarlijk en zo onuitroeibaar Nederlands is, gevraagd (wenend
met bitterheid van ziel): u bedenkt het zelf maar, alleen geen schrijvers die je
vertellingen aan je neus hangen, zowel je tijd verknoeiend als je verstand beledigend,
over meisjes die door o zo calvinistische, maar niettemin demonisch angehauchte
tweedejaarsstudenten in een Amsterdams bruin café aan een stoel worden
vastgebonden en dan ‘Hendrik! Hendrik dan toch!’ of ‘Nee, Hendrik! Nee!’ beginnen
te schreeuwen.
De meeste gewichtigdoeners van de laatste jaren, daar is niets aan en, gelooft u
me vrij, daar moeten we af.
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Meer dan veertig ezels met een lier
Het was de tijd van de poëzie-nachten, de dichter-festivals en de hardop-manifestaties.
Oh, bonte avond op bonte avond.
Wat beweegt nu een overigens naar geest en lichaam redelijk gezond mens om in
het openbaar, ten overstaan van een publiek, ‘teksten’ voor te lezen die slechts in het
gunstigste geval iets weg hebben van een gedicht?
(Wat beweegt, heb het daar eens over, een publiek om bij voorbeeld een godganse
nacht, tegen betaling, te luisteren naar een stoet poëten uit zelf-proclamatie, een
onuitputtelijke reeks ezels met een lier? Geen dichter die zich in díé vraag verdiept.
‘Het pad door de woestijn is eindeloos.’)
Neen, wat beweegt hem, de van God verkoren Dichter, de Stem van het Wereld-Al
zélve? Ik kan u dit, uit eigen ervaring namelijk, haarfijn uit de doeken doen.
Hem bewéégt, verzeker ik u, zo het een en ander. Maar het meest van al beweegt
hem ijdelheid en het onwrikbare besef dat het vulgus zowel hongert als dorst,
tegelijkertijd, naar de kracht van zijn boodschap, de steun van zijn stem, de troost
van zijn woorden, kortom, naar heel zijn dichterlijke breukband- en
spalkzwachtelwinkel.
Men kon wat dat betreft in het Concertgebouw, in de Nacht van de Poëzie, aan
zijn trekken komen; meer dan veertig boodschappers trokken voorbij, elk met een
unieke visie op de wereld en het ik, of, wanneer het om Vlamingen ging, op de ziel
en het vrouwelijk schaamdeel, je kon je oren niet geloven. Je was weer voor een jaar
of tien gesticht.
De zelfvergroting vierde hoogtij, Blaaskakerij was troef. Waarom, zo vraagt u, de
schrijver van deze kanttekeningen dan ook aan die poëzienacht ‘meedeed’, terwijl
van hem toch bekend is dat hij
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recht bescheiden is en van zijn oeuvre geen hoge hoed op heeft? Dat hij slechts van
mening is dat zijn gedichtjes geen onaardig figuur slaan, watonder het schrikbewind
van Polet en Bernlef, Ten Berge en Elburg, Claus en Vaandrauger ook al nauwelijks
een verdienste is?
De vraag stellen is hem beantwoorden - zei reeds de dichter Quasimodo. Wij
hebben ons uit plichtsbesef ingezet om het gezicht van de poëzie te redden. Stel u
voor dat het publiek die avond was afgescheept met louter het fop bewind van P. &
B., T.B. & E., C. & V., wat had men wel niet moeten denken? Dat poëzie als vanzelf
misgeboorten oplevert? Spontaan?
Kneusjes, zo is bekend, treden altijd op, renden de week na deze Nacht alweer
naar Rotterdam om in Poetry International dezelfde regels nog eens internationaal
op te zeggen, en als niemand zich verder roert hebben ze het rijk alleen.
Dit is hetzelfde mechanisme waardoor bij voorbeeld de Vereniging van
Letterkundigen al even spontaan en als vanzelf in handen is gevallen van geestdrijvers
en koektrommelauteurs, omdat wie werken moet geen tijd heeft voor stencillen en
vergaderen, omdat wie van nature met de gave van het woord begenadigd is geen
aanleg voor gekakel heeft. Aldus víél het zesde garnituur, het grauw van de
engelenbak met een reuzeklap in het bestuur, de Peter Bergers, de Dirk Kronen, de
Margaretha Fergusonnen, de Sybren Poletten, de Wim Hazeuën: de lichtste ballon
steeg het hoogst. En... jury's, besturen, commissies: dát heet stijgen, dat is je ware,
als je zeeën van tijd bezit. En er was niemand die zelfs maar trek had die halvegaren
in hun massale Val naar Omhoog te stuiten.
Men ziet het: de wereld van de literatuur lijkt weer sprekend op die van het
dagelijks leven - het is dat leven, als verhevigde karikatuur. Niemand in de politiek,
nietwaar, met enig IQ wil of kan de machtshonger van het geestelijk
lompenproletariaat, de gediplomeerde domheid stuiten, omdat elkeen met enig IQ
zich verre van dat soort ‘politiek’ houdt - een vicieuze cirkel. De resultaten ervan
staan met vlammende letters aan het firmament geschreven, zich uitstrekkend boven
een zee van bloed: De Mongolen aan de Macht!
Dwalen we af?
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Ja, we dwalen af.
We hadden het over onze belangeloze inzet, onze zelfopoffering, om zo'n nacht
van hardop voorlezen althans enig cachet te verlenen, en het publiek niet volslagen
de indruk te geven dat de Nederlandse poëzie op drijfzand is gebouwd. Wij (naast
mij ook anderen, dat spreekt; een aangeboren bescheidenheid gebiedt me dat éven
aan te stippen) hebben ons vrijwillig ingezet voor onze minder bedeelde collega's.
Zo vielen ze, dachten we, niet zo pijnlijk op. En wat kregen we als dank terug? Ze
maren niet meer voor de microfoon weg te sláán! Ze stonden er, en we zouden het
weten ook!
Maar alle gekheid terzijde, zoals reeds de dichter Quasimodo zei - persoonlijk
werd ik ruimschoots beloond. Ik zat daar werkelijk heel aardig, op dat podium, ik
kon alles wondermooi volgen, ex cathedra. (Citeer, als je schrijft, altijd iets uit het
Latijn, dat staat heel prettig.)
Het oninteressantst waren de dichters, maar dat zei ik al. De een wankelde naar
de microfoon met de moed van hem die, omdat hij moet hangen, in elk geval weet
dat hij niet zal verzuipen, de ander stelde zich koket en statig op, als de kat van Keizer
Karel zelf, om vervolgens een zo onbenullig mogelijk extemporeetje de zaal in te
piepen. Vaak ging het over Amsterdam, maar ook als het daar niet over ging, was
het niet de moeite waard.
De prettigste mensen zaten aan de andere kant van het podium, het zog. publiek.
Veel dichters, vooral de Orakels onder hen, schrokken ervan dat zoiets bestond. Maar
het gedroeg zich voorbeeldig, ze joelden, tierden en schopten dat het een aard had,
en wat me 't meest nog speet van de avond was dat het er niet in slaagde het podium
te bestormen om er eigenhandig een paar te wurgen. Maar het deed echt zijn best
om, onvermoeibaar, regieaanwijzingen te geven, de hele nacht door, om het doek
tot zakken te bewegen; helaas, geen dichter die mee wilde werken. ‘Nu iets uit mijn
voorlaatste bondel...’ ‘Uit mijn bondel Hopfaldera lees ik u tenslotte nog voor...’
‘Vervolgens enkele gedichten uit mijn nog niet verschenen bondel, die vanwege zijn
felle politieke stellingname en contesterende toon door alle uitgeverijen werd
geweigerd...’ &c. &c.
Een derde beloning van zo'n avond is de onvermijdelijke
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anekdotiek. (Want je maakt wat mee.) Ik vertel. Smeuig vooral! Komt Simon
Vinkenoog op mij af en zegt: ‘Zo, ik hoor dat je vandaag in de krant Harry Mulisch
hebt gepakt?’ (De terminologie is geheel voor Zijn rekening, ik ben de onschuld
zelve, en zou aan het ‘pakken’ van Mulisch trouwens niet zonder fysieke weerzin
en braakneigingen kunnen denken.) Ik kijk Hem aan en zwijg. ‘En,’ zo vervolgt Hij,
‘wanneer neem je mij eindelijk eens te pakken?’
Stilte.
Iets van radeloosheid roert zich in mijn borst, iets van diep mededogen met de
mensheid, in elk geval van een mij maar zelden bevangend gevoel.
Ik begrijp het blijkbaar niet geheel.
Maar de koek is nog niet op.
Want na weer enkele ogenblikken verbreekt Hij het stilzwijgen en laat er resoluut
op volgen: ‘Dan kan ik het tenminste over twintig jaar in het boek zetten met wat de
mensen allemaal over mij hebben gezegd...’
Voilà! (Ook wat Frans doet het altijd goed.)
Díé kent zijn plaats!
De Hollandse letteren: je weet niet of je lachen moet of huilen. Het
állerbetreurenswaardigste, of het áller belachelijkste, was het optreden van de
Vijftigers. ‘Ze’ bestonden vijfentwintig jaar, en móchten nog een keer - zowel in het
Concertgebouw als tijdens het daaropvolgende festival te Rotterdam. Nagenoeg
iedereen was ze vergeten, en wat er van hun werk niet onverteerd was uitgespuugd
sudderde nog voort in de Brabantse en Vlaamse debuten zonder tal van bovenmate
behaarde scholieren, die in vrije regelval de grammatica verkrachtten en zich aan
oerbeginsel en moederkoek tegoed deden, of in de poëzie-albums van gevoelige,
vroeg-grijze elfjarige meisjes. Elk ander spoor was uitgewist.
Nog eenmaal móchten ze, en ook dat hebben we geweten. Het was hun laatste
kans. Nog eenmaal in de schijnwerper... Ze bleken terecht vergeten. En met ze bedoel
ik hen die zichzelf steevast als ‘de Vijftigers’. presenteerden. Is het iemand opgevallen
dat het enkel de epigonen waren, de tweede-keus-meelopers, die hier het hoogste
woord voerden? Niet Lucebert, Campert, Kousbroek,
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maar Polet, Elburg, Roggeman en nog zo de een of andere grijsaard kwekten en
kwaakten, en traden zonder met hun ogen te knipperen op als woordvoerders van...
nee, als de Vijftigers zelf.
Ze deden me (en dat was de mooiste beloning voor de hoeveelheid tijd die je aan
zo'n declamatie-onzin verspilt) denken aan het verhaal dat Edith Sitwell, ook zelf
weer citerend - schrijven is stelen van dieven - , in het voor woord bij haar bondel
The Outcasts verteldeover net zo'n groep beroerde dichters, die zich ‘aan elkaar
vastklampten’, die zich als collectief breed maakten. Zulke dichters, zei ze,
herinnerden haar aan Miss Nellie Wallace die, terwijl ze haar hoed afzet, de beide
armetierige, wankele veertjes die dat gammele hoedje nog sieren smekend toeroept:
‘For God's sake hold together, boys!’
De zichzelf een Vijftigers-insigne opspeldende, zelfrijzende blufdichters, de
keffertjes zonder één fluitje van eigen vinding (Sybren Polet las bij voorbeeld een
gedicht voor waarvan het refrein, als ik het me goed herinner, tot vervelens toe luidde:
‘Amsterdam sambal, loempia Mokum’, in elk geval iets dergelijks), jullie worden
bedankt! En nu terug naar je hok!
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Een mythologische diarree
Ik zou niet precies kunnen omschrijven welke boodschappen en banvloeken Habakuk
II de Balker alias Foel Aos in de driehonderdzestig pagina's van zijn roman Zwijg
de wereld instuurt, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze, op zijn
zachtst gezegd, zeer gezond zijn. Aardappels, varkens, bevroren voren, oneindige
akkers getuigen van een grote bodem-gehechtheid. Het gewone volk, dat dicht bij
de aarde staat, bezit de essentie van het leven. De mensen uit de steden zijn abject:
‘Hun taal was de taal van affiches, hun kleren volgden de modes van de stad (met
lichten) en de mensen dachten zelfs als steden.’ De ziel en het gevoel, zegt De Balker,
daar gaat het om, en ‘de ratio die hier te lande als zuilenheilige bivakkeert op elk
willekeurig kruispunt’ balkt hij weg. (Gek, dat het mij nu steeds weer wil voorkomen
alsof juist het gevoel en de ziel hier te lande op elk willekeurig kruispunt als
zuilenheilige bivakkeren.) De dorpskroeg contra de industrie. De verwarrende volheid
van het ware leven contra het belachelijke streven naar volmaaktheid in de kunst.
Terug naar de natuur! luidt de voze filosofie van dit boek, en voor dat doel wordt
in het oosten des lands een wereld gecreëerd, die niet bestaat en ook nooit bestaan
heeft: een mythologie van boerendochters, notabelen, pittoreske ouden van dagen
en plattelandsartiesten, in een decor van kermissen, boerenhoeves, maalderijen en
landgoederen waarover de boerenwagens stuiven en razen, razen en stuiven. Zoutlo,
Vikingveld, Klotenstad (Hengelo, Boekelo, Enschede) heten de plaatsen des onheils,
somber, zout, herfstig, brandschattend en kierewiet.
De wereld van Foel Aos bestaat niet, en daarom wordt ze opgeroepen, er wordt
een complete mythologie op stelten gezet, kunst dus, die daarna wordt uitgespeeld
tegen de stad, tegen de
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‘beschaving’, tegen de kunst. Foel Aos schermt met onechte wapens, of met magische,
voor wie dat liever hoort. Alles is voor zijn rekening in deze wereld van oertypes,
oerdriften, alles oer.
Alles heel vitaal, heel kosmisch, heel gezond. Zwijg! Leef!
Geen wonder, dus, dat deze roman als een bom insloeg bij christenen en marxisten,
de eersten lopend op hun tenen, de tweede op geitewollen sokken. Lidy van Marissing
schreef erover, jawel, en de auteur, Habakuk II de Balker, onderwijzer aan een
christelijke school, verscheen op de tv, om in een programma van de NCRV over
rustieke land weggetjes te wandelen en ethischrabiate vragen te beantwoorden van
Wim Hazeu, dat prototype van de beter-gesitueerde christelijke humanist of
mohammedaanse vrijmetselaar. Het zit dus wel goed met de boodschap van Habakuk!
Het soort moraal noch het soort publiek is natuurlijk doorslaggevend voor hoe je zelf
zo'n boek ervaart, al zijn ze nóg zo alarmerend. Je probeert ze tijdens het lezen te
vergeten.
Wat dan op je afkomt is een diarree van woorden, een overdadige vloed (bekend
uit Habakuk II de Balkers gedichten) van expressionistische bijvoeglijke naam
woorden, van verfomfaaide, maar aansprekende eigennamen, een brij van
vergelijkingen en wilde scènes, de taal kortom van het kopjeduikelen en de
hink-stapsprong. Driehonderdzestig bladzijden vruchten, door De Balker gebaard
na een druiventroszwangerschap.
‘Alles is immers astatisch en alles krijgt afasie, het facie van het wodka-etiket dat eenmaal ka! zegt - , van de rat en van de farce: alles bevriest een keer als
Antarktika,’ lees je ergens (ergens? op blz. 95), en elders (op blz. 147 dus) doet de
schrijver bijna één pagina over het beschrijven van iemands hoofd, omdat hij aan
woorden geen gebrek heeft, nooit ergens gebrek aan heeft natuurlijk: ‘Vanachteren
beschouwd een monnik, van voren weer op een antieke ketellapper lijkend of
marskramer, met iets heel ouds in zijn ogen van verschillende kleuren blauw zoals
lucht na on weer, met zijn neus die, gebroken na een botsing met een dronken muur,
met twee haarspeldbochten naar met struiken dichtgegroeide tunnelingangen afdaalde,
moest Augustus III wel iedere levende slachter van de psyché een levend raadsel
toeschijnen, en
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ook iedere loodgieter en boer. Op zijn linkerprofiel was helemaal geen staat te maken.
Het kon van een stratenmaker zijn, van een frauderende loodgieter, een aftandse
koeherder of een stroper in ruste; en wat de rest betreft, als je Anijs vóór je had als
beeldenaar op een romeinse cent, zijn kop in de richting van Polen en Siberië gedraaid,
dan had je zoiets als een krankjorume keizer, zoeen die zijn eigen hoofdstad aansteekt,
of eentje die een bottentelling beveelt in zeker gloriejaar; of een legeraanvoerder die
alle veldslagen verliest, zelfs zijn laatste en die met zijn krullende zo prachtig
vuurspugende kop op een paal gespiest eindigt.’
Wat is nu de indruk die zo'n passage maakt, en al die passages waarin landen stil
als een drinker mist drinken, of nevel uitdrinken met flauwe geuren van sterven die
ademen in en uit de ribbenkast van de grond, terwijl de wezel, de bunzing en de lepe
steenmarter de herfst vervoeren?
Mooischrijverij? Woorddronkenheid? Verwarring? Ik weet het niet, maar terwijl
het in Habakuks gedichten tot zekere effecten kan leiden (niet mijn favorieten,
overigens, die gedichten, want zo dynamisch! zo barok! of je een brandslang
opendraait), wordt het in een roman als Zwijg wel erg vermoeiend, ondanks die zee
van fraaie zinnen, die oceaan van sfeervolle wervelingen, die maalstroom van
gedverderrie.
Oneindig is dit boek! Het alfabet laat de schrijver niet met rust. Driemaal hetzelfde
zeggen met andere woorden ook niet.
Ik heb het, de eerlijkheid vraagt haar tol, met de grootste moeite doorgeworsteld,
me ergerend, niet zozeer aan de boodschap, want Foel Aos houdt van de aardappel
en de simpele ziel, ik niet, so what, maar aan de talloze malen waarop hij zich in
deze roman indekt tegen mensen die wat op zijn heilsverkondiging aan te merken
zouden kunnen hebben, maar toch ook wel verwonderd over ronduit prachtige
fragmenten.
‘Tegen die tijd zag hij de wonderlijkste dingen. Eens op een middag, een paar dagen
later, overkwam hem dit: hij zag een oud model kookpot merk Tiberius in de lucht
hangen; het soort kookpotten waar antiquairs grif een tientje voor betalen en dat je
nog weleens tegenkomt in kippehokken, hier en daar. Onder de pot ziedde een vuur.
Stoom floot tussen de potrand en het
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onritmisch opspringende deksel door, en een akelig gekerm steeg uit de pot op; bijna
verbeeldde Augustus zich, als van roggehalmen op het ogenblik dat ze doorgehakt
worden door de maaibak. De zon flikkerde in de haver; de blauwe lucht golfde
tropisch, Turks, boven de groen en gele vlakte, en daarin stond Augustus Anijs die
in zeker jaar op de dertiende van de elfde was verwekt en na een verblijf van tien
maanden in de wereldzee aan land was gespoeld niet ver van waar hij nu stond, een
stalen sikkel op zijn schouder. Zijn gezicht had de kleur van jute dat in India wordt
gesneden. Uit de kookpot stak een hand omhoog en hij kon erop zweren dat hij de
stem van zijn grootvader hoorde van vaderskant die hem toeriep, met een Turks
accent: “Augias, het ga je goed jongen! Het is hier tamelijk fris!”’
Wie zo schrijft, hij schrijve voort. Hoe slaapverwekkend door overdaad het boek ook
is, door af en toe terugkerende uitschieters in de woordenkolk van ordeloze
gebeurtenissen is het een roman geworden van een, zoals dat heet, ‘geboren’ verteller.
Zwijg is een dynamisch, vitaal, revolutionair, rein, overdonderend boek. Nou ja, ik
hou niet van dynamische, vitale, revolutionaire, reine en overdonderende boeken.
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Kunst is een bandenwipper
Ik moet iets bekennen. Ik heb een roman geschreven. Toen ik vijftien was. Ik was
een echte wijsneus, toen. Ik wist wat er in de wereld te koop was. Ik zat vol
kalenderspreuken.
Het was 'n navenante roman. Grote woorden voor kleine gedachten. Ronkerig
dikdoen van je c'est la vie. Kruiwagens met platitudes. Spoorwegwagons met
pretenties. Af en toe kwam er een regel in voor die op 't eerste gezicht spits en aardig
leek, maar toch ook niet al te lang standhield. Als je 'm een paar keer zou overlezen,
dan zou hij zo helder als modder lijken. De mens is eenzaam. Het wonder van de
lente. Zeeën van tranen, want je fictieve Geliefde nam de Benen. Als je betrapt werd
op de diefstal van welig tierend ooft: naar de psychiater. Als je betrapt werd op de
diefstal van een kwartje: zelfmoord. Het was een sentimentele roman. Het was een
roman met een kunstmatig wereldbeeld, waarin al te gemakkelijk de gevolgen voor
de oorzaken werden aangezien, en het servet voor het tafellaken.
Het gekke is nu, ik kom die roman steeds weer tegen. En de laatste jaren, lijkt het
wel, vaker dan ooit. Ook de romans Twee dagen Wolkenbak, enzovoort en Koekjes
in de zon van Roeland Kerbosch komen me bekend voor. Ik heb ze zelf geschreven.
Toen ik vijftien was.
De wijsneus, die de wereld met klinkende definities onder de knie heeft, is ook in
deze romans aan het woord. De problemen kunnen hem niet groot genoeg zijn.
Luister eens hoe Kerbosch voor niets terugdeinst.
‘Honger is het langzaam slopen van een lichaam, cel voor cel, een leven lang van
pijn.’
‘Kunst zelf is gereedschap. Kunst is een bandenwipper, het haalt de binnenband
tevoorschijn. Kunst is een knijpkat die het leven verlicht.’
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‘Verliefdheid wordt geen sleur, maar toch... Je went er aan. De komende en gaande
vriend. Je houdt van 'm zolang als 't duurt. Je weet dat er altijd weer een volgende
is. Een doorgaand proces, tot de dood er op volgt. Perpetuum mobile van de mensheid.
Dat is liefhebben, ongeveer.’
‘Seconden die elk, stuk voor stuk als gave ronde druppels in een gewichtloze
ruimte zweefden, en dan, zonder opdracht, verdampten tot verleden.’
Honger, kunst, liefde, tijd, Kerbosch wast 't varkentje wel.
Grote woorden, kleine gedachten. En ook het verhaal zelf: grote emoties, kleine
mensen. Als er iemand huilt, begrijp je nooit waarom, als er iemand kwaad wegloopt,
komt het als een volslagen verrassing bij je aan. De reacties zijn reusachtig, de
aanleiding is miniem.
Je leest een hoogst beuzelachtig gesprek, maar uit de manier waarop de sprekers
reageren blijkt dat er iets héél diepzinnigs is geschied. 't Is je blijkbaar ontgaan. Er
eindigt (in Wolkenbak, enz.) iemand in het gekkenhuis, zonder dat je ook maar éven
in de gaten had dat die persoon aan het gek-worden was. Je volgde zo'n persoon in
al z'n gedachten, en dan denk je: Hoe nu? Zit ik ineens in een ander boek? Vanwaar
dat drama? Het is 'n Medea in de poppenkast, 'n Electra onder de marionetten van
de automatiek.
De heer Wolkenbak die zo zonder crescendo, zo geheel zonder plastisch vermogen
in Kerbosch' eerste roman gek is geworden, figureert ook in zijn tweede. Als een
toevallige voorbijganger. Iets als Hitchcock in zijn eigen films, nietwaar. Kerbosch
laat hem, bij wijze van grap, opnieuw optreden. Je begrijpt de ‘grap’ alleen als je
zijn eerste roman kent. En wie kent zijn eerste roman? Het is dus niets anders dan 'n
mateloos koketteren.
Koketteren doet de vijftienjarige Kerbosch graag. In Koekjes in de zon wordt van
de beide protagonisten, de broeders Hadde en Bink, steeds weer gesuggereerd dat
niet een zekere Maurice Staertbeen (bij Kerbosch heten de mensen ook Waterslag,
Klunderstoom, Brukkelaar) hun vader is, maar een te Baarn vertoevend koninklijk
persoon, zonder dat diens naam één keer wordt genoemd. Het gaat zelfs zover dat
deze (dus zo écht actuele) roman over de beide broertjes van prinses Beatrix in 'n
wikkel is gestoken waarop staat: Een koninklijk boek.
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Dit suggereren gebeurt bij voortduring zó ondeugend, dat Kerbosch hiermee z'n
kleinburgerlijkheid of, om in onze gedachtengang te blijven, z'n puberteit bewijst.
Want 't verdere verhaal is allerminst suggestief, het gaat nogal van recht op en
neer. De oudste broer wil volgaarne naar bed met z'n moeder, maar wordt door haar
afgewezen. Daarna loopt hij nog een extra blauwtje bij een vriendin, die hij dan
toevoegt: ‘Je lijkt m'n moeder wel.’ De vriendin interpreteert zijn toevoeging,
begrijpelijk genoeg, verkeerd, en over deze misinterpretatie zit hij dan weer ten
zeerste in de put, maar gelukkig! de jongste broer mag wel naar bed met z'n moeder.
Die jongste broer vertelt nu de oudste dat hij wél met z'n moeder ‘van de kruk is
geweest’, om een bij uitstek erotische uitdrukking van Roeland Kerbosch te gebruiken,
maar eerst nadat de oudste de jongste van zijn mislukte toenadering heeft verhaald.
Nu ja, 't is zó'n klap voor de oudste broer, dat laat zich denken.
Aangezien de gevolgen bij Kerbosch altijd aanzienlijk kosmischer zijn,
wereldomspannender, dan de oorzaak ooit deed vermoeden, moet hier op z'n minst
een moord op volgen. Op dit punt van het verhaal beland, je hebt dan nog ruim veertig
bladzijden voor je, vertellen je eksterogen je al onomwonden dat de roman met op
z'n minst een moord zal eindigen. En het komt dan ook precies zo uit.
Over B. van Lippe Biesterfeld doet K. kies, maar incest, daar draait hij dus z'n
hand niet voor om. Moeder Bernadette mijmert: ‘Haar gedrag was héél onzedig. Ze
glimlachte. Incest heette dat. Maar het was dezelfde heerlijke beleving, hoor! Als
het strafbaar was dan moest er snel een actiegroep komen: Moeders doen hun best
voor incest! Met een vrolijk gebaar wipte ze de richtingaanwijzer om en sloeg de
grote weg af.’
Dezelfde Bernadette heeft nóg zo'n typische Kerbosch-definitie (vooruit dan maar!
nog eentje! als toetje dan!) in petto, ditmaal van Moederlijke plicht: ‘Wat is dat,
moederlijke plicht? Lariekoek, na de moederkoek.’
't Is wazig, profielloos, ik moet me van langere citaten onthouden, ze zouden als
slaappillen werken.
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Het is een speciaal taaltje dat Kerbosch hanteert, de taal waarin mensen nog met
Lieve en Mijn lief worden aangesproken, de taal van in de politieke partij D'66
verdwaalde domineeszoons die ook zo mooi op de banjo spelen. Het mannelijke
geslachtsdeel heet in Kerbosch' boeken onveranderlijk piemel.
Ik zou zeggen: wie een lul een piemel noemt heeft zichzelf buitenspel gezet. Wat-ie
ook doet, hij zal alles piemelig doen.
Al het sexuele gaat bij Kerbosch 'n beetje raar. Hij is niet bepaald erotisch als hij
de erotische weg bewandelt. Alsmaar zwellen en slinken de piemels, waarbij de
tijdspanne van het zwellen duidelijk favoriet is en ‘een lekker gevoel’ heet, al begrijp
je nooit waarom. De voornaamste bezigheid, het dominante denkwerk van zijn
protagonisten betreft het gluren in damesbloesjes en het mijmeren over de volgende
juffrouw in wie de kleurloze piemel zal worden geïnsereerd.
Kerbosch probeert zo eenvoudig mogelijk te schrijven, in een Margriet-stijl van
korte zinnen. Ook hier past 't weer niet bij elkaar: de stijl past niet bij de pretenties.
Want er is ook 'n pretentieuze eenvoud.
Het is verder de eenvoud van clichés, de sentimentaliteit: ‘Hadde zwierf al jarenlang
als een foto-negatief van de ene donkere kamer naar de andere, zonder enige hoop
op een herkenbare afdruk’, en ‘Elk woord, in welke taal dan ook, was al een
uitgebluste zwakke zucht vóór het gesproken werd. Bernadette's gedachten kenden
geen vertaling meer.’
Dat rammelt. Het rammelt overal. Je ziet je zelf weer terug als vijftienjarige. En
't is pijnlijk. Je dikke wereld wijsheid bungelt als een waterhoofd op je dunne
ervaringen.
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Eén en al redelijkheid
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De dubbelzinnige treurnis van Den Uyl
Meteen al op de eerste pagina's van het eerste verhaal uit Bob den Uyls nieuwe
verhalenbundel Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam lezen we voor Bob
den Uyl zeer typerende stellingen: ‘alles loopt verkeerd af omdat een goede afloop
niet bestaat. Een goede afloop van wat dan ook is een verzinsel, een fantasie, een
wensdroom; verzonnen, gefantaseerd en gewensdroomd door mensen die wat
zekerheid in het leven willen roepen. Gevolgtrekking: alles loopt af zoals het behoort,
en dat noemen wij dan een slechte afloop, ons daarmee zekerheid verschaffend dat
een goede afloop wel degelijk bestaat. Maar mocht er schijnbaar iets eens goed
aflopen, is dit slechts tijdelijk.’
En even later laat hij daarop volgen: ‘Een waarschuwing: in dit verhaal gebeurt
niets. Inderdaad, eindelijk een verhaal waarin niets gebeurt. Dank u. Jarenlang ben
ik gebukt gegaan onder de heersende mening dat er in een verhaal, vertelling of
verslag iets wezenlijks dient te gebeuren. Op niet nader te omschrijven wijze is me
geopenbaard dat dit een misvatting is. Er gebeurt al genoeg. Dus eigenlijk ook weer
niets.’
In een notedop zien we in deze stellingen de techniek van Bob den Uyl; want het
is niet alleen een houding, het is ook een techniek waarmee hij in staat is soms knappe
verhalen te schrijven. Een angstwekkend optimisme bestaat bij hem niet, hij kent
geen bloedstollende pro's en contra's, of louter zwart en wit: niets deugt, niets is van
wezenlijk belang, dus alles is mooi meegenomen.
Je hoort het de laatste jaren vaak, onder studenten, dat Bob den Uyl zo'n goed
schrijver is, het is een mode. (Meestal gaat dat gepaard met de opmerking ‘dat hij
nogal eens onderschat wordt.’ Een soort pedanterie die inhoudt dat de zegsman zich
een uitver-
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korene waant, een literair peillood dat allang goeie grond gevoeld heeft. Van zo'n
onderschatting nu heb ik nooit iets gemerkt.) Ik moet eerlijk zeggen, de zes verhalen
uit Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam zijn helder en zeer aangenaam, en
ik zou, heel persoonlijk uiteraard, zonder wetenschappelijke maatstaven (maatstaven
die de - literaire - wetenschap ook nooit zal uitvinden, anders zaten ze er zonder
brood) de beide verhalen over de milde treurnis van het reizen, ‘Het rechtzetten van
een misvatting’, waarin de schrijver een fiets wil laten repareren in Keulen, en ‘Donker
Spanje’, waarin ons een en ander meegedeeld wordt over bus-, trein- en taximanieren
op het Iberische schiereiland, willen bestempelen als de aardigste die in lang
verschenen zijn. Eindelijk een schrijver ook, zonder al de opgeblazen flaptekstenpoeha
die er hier zo bij hoort. Het klinkt wat serieus, maar je wordt ook ingetogen van Den
Uyls verhalen.
En trouwens, nog één keer dr. Ritters boekenpraatje is óók niet weg.
Een nadeel van het schrijven over boeken (er zijn meer, veel meer nadelen, en ik
beklaag me er niet over, integendeel, ze stemmen me juist vrolijk) is dat je op den
duur beschaafde uitdrukkingen van waardering tekort komt. (Fens cum suis hebben,
nimmer de lezer indachtig, de markt verpest.) Superlatieven, ja, die zijn er in 't
Hollands genoeg, dat godverknochte taaltje is één en al superlatief, maar gewone
woorden, bedoel ik, niet pathetisch, écht gemeend, woorden waarmee je de eeneiige
tweelingbroer zou willen condoleren van een sterfgeval dat je oprecht na aan het hart
lag, die houden niet over - woorden die soms passen bij het werk van Bob den Uyl.
Den Uyl manipuleert grote gevoelens uiterst zorgvuldig, hij ‘houdt ze eronder’.
Dat zien we in een fraaie passage, wanneer hij 's avonds de Dom van Keulen passeert,
‘zeker geen vreugdevol bouwwerk’. Hij vervolgt dan: ‘Lang vergeten angstgevoelens
en ruimtevrezen braken opgewekt in mij los - eindelijk weer werk aan de winkel.
Hoewel op zich zelf een onprettige ervaring (eufemisme voor gruwelijke ellende),
was ik toch tevreden dat ik ze nog bleek te hebben; ik begroette ze als oude, in lang
niet geziene vrienden. Door deze slimme houding, die ze niet verwacht hadden, en
ook door zorgvuldig te vermijden naar de
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kathedraal te kijken, zakten ze weer teleurgesteld weg. Die had ik mooi te pakken
gehad.’
Ik neem als vanzelfsprekend aan dat u door zulke passages het werk zelf zult lezen.
Vreugde, getemperd door neerslachtigheid, zal uw deel worden. IJzig geouwehoer,
smaakvol opgedist, ook. Een hoogst prikkelend gevoel van desoriëntatie. En een
bedrieglijke eenvoud, die goddank de paar mensen af zal stoten die óp gedrukt papier,
face à face, geworstel willen zien. En er gebeurt bij Den Uyl genoeg, ook al gebeurt
er niets (deze dubbelzinnigheid maakt bij hem de spanning uit): gekken en dronkaards,
dubbele moorden, motorraces! Veel de laatste tijd als ‘prachtboeken’ geafficheerde
werken kunnen hiervoor gevoeglijk de vlag strijken.

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

175

Wraak met een bom duiten
De roman Zonder dollen van Hans Vervoort is op het eerste gezicht een zegen voor
iemand die er wat over zeggen moet: een dunne roman, ook weer niet té schriel en
armetierig, maar zéker niet fors, enfin, je hebt hem uit in de trein van Amsterdam
naar Utrecht, wanneer tijdens die reis niet langer dan één kwartier de overweg versperd
wordt door een Jehova-getuige met de kolder in de kop, een roman van de toekomst
dus.
Het is moeilijk ‘echte romans’ te schrijven als Vaderland en Eer geen rol meer
spelen, wanneer je dundoek noch degen aansprakelijk kunt stellen voor de
verdrietigheden die mensen elkaar aandoen, voor de spanningen van een verhaal.
Trots en Vooroordeel, Schuld en Boete zijn de voorwaarden van de klassieke, grote
roman. Het is het Hogere of het Innerlijk dat als een ware drijfveer van de mens
fungeren moet, wanneer je hem enkele honderden bladzijden geloofwaardig wilt
maken; vandaar dat het onzin is wanneer je hoort klagen ‘dat de echte romans niet
meer geschreven worden’. Natuurlijk worden ze niet meer geschreven.
Want het hogere ligt op de schroothoop, goddank, en het innerlijk is ook al overal
te koop.
Vervoort nu is erin geslaagd zijn roman een heus klassiek aanzien te geven: de
hoofdfiguur wordt bij hem gedreven door Wraak, hij zoekt Vergelding voor het leed
dat een overleden vriendin van hem is aangedaan. Antiquarische gedachtenwereld!
En tóch de reden dat het een redelijk spannend boek is geworden, met een verhaal
dat goed in elkaar zit. De oudtestamentische Truuk der Wrake wérkt. Moderner zijn
het ontbreken van veel nevenhandelingen, de voortdurende relativering, het milieu
en, ik zei het al, de geringe omvang.
De wraakneming van de ik-figuur is mogelijk door een brutale
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premisse: hij is puissant rijk. Door een erfenis. Dat geld speelt een voorname rol,
zoals we dadelijk zullen zien.
Genoemde hoofdpersoon dan (uit zijn gemijmer en gesprekken komen we het
verhaal te weten, er is geen Alziend Oog aanwezig) is, na geruime tijd van reizen en
trekken, onverwacht opgedoken op een marktonderzoekerscongres in Budapest, waar
ook zijn compagnon al vertoeft, die in zijn reis-periode het werk alleen opgeknapt
heeft: de ik lummelde wat rond omdat hij ondersteboven was van de dood van een
meisje van wie hij hield, Eefje.
Door een korte typering slechts komt Eefje, zoals alle figuren in dit boek, al tot
leven: ‘Eefje had kraakheldere oortjes aan haar hoofd en een hongerig gezicht dat
altijd recht op de spreker gericht was. Ze las je de woorden van de lippen en als het
leuk was dan lachte ze verheugd met een brede mond. Af en toe ontsnapten haar
ogen even naar links of rechts, om een kennis te signaleren, want Eefje hield van een
smak kennissen. Donkere ogen, donker haar. Een intense meid, kon je wel zeggen.’
Beknopter kan het al niet. Eefje blijkt een fobie te hebben (pleinvrees) en gaat er
op zeker moment vandoor (nou ja, vandoor) met Jack de Graaf, ook iemand uit het
marktonderzoek en ook met een fobie (maar welke?), die haar op zijn eigen drastische
manier aanpakt.
Hoe, zeg ik niet, want ik ben niet ingehuurd om u cadeau het verhaal voor te
kauwen, maar het heeft iets weg van de Ziekte van de graficus Heyboer. Een vorm
van sadisme is De Graaf, om het voorzichtig uit te drukken, niet vreemd.
Die De Graaf, daar heeft Vervoort ook maar enkele woorden voor nodig: ‘Glad
geschoren, fris en jeugdig, vlot springerig haar, het neefje van Bobby Kennedy.’ De
hele schertsvertoning van marktonderzoek- en reclameheren komt komisch tot leven.
Van Budapest horen we weinig, althans niets van de bezienswaardigheden aldaar:
een geïsoleerde wereld die slechts dient als decor van een wraakoefening. Want de
hoofdpersoon kwam naar het congres om zich te wreken op De Graaf, die hij
verantwoordelijk stelt voor de zelfmoord van de droevige, zieke Eefje. Hij heeft er
trek in hem te vernederen, kapot te krijgen.
Dat verloopt niet onaardig. De maniakale doelgerichtheid van de wraaknemer
vormt een vreemd contrast met zijn laconieke
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manier van denken, doen en praten. Maar door zijn financiën kan hij zich een geintje
veroorloven, zonder onmiddellijk verteerd te worden door een broeierige,
pathologische vergeldingsdrang. Hij blijkt al in Nederland allerlei huizen voor de
neus van Jack de Graaf te hebben weggekocht (vier stuks), heeft een ton uitgegeven
om papieren te bemachtigen zodat De Graaf zijn mededirecteur niet langer kan
chanteren, en, als definitieve Deus ex machina, biedt hij die mede-directeur anderhalf
miljoen voor hun bedrijf om De Graaf te wippen of althans de baas over hem te
kunnen spelen. Soms denk je, sla die jongen toch een bloedneus, en geef het geld
den Hongerenden, maar nee, daar valt niet mee te spotten.
Jack de Graaf krijgt op zijn snuit, al kost die klap een slordige duit. En het doet je
als lezer goed, omdat Vervoort erin geslaagd is het neefje van Kennedy als vrij
weerzinwekkend voor te stellen en de vroegere verhouding van de hoofdpersoon met
Eefje als teer, ontroerend. De Graaf krijgt een benauwd ogenblik aan het eind, wanneer
men er ook achter is gekomen wat zijn fobie precies is... Een benauwd ogenblik,
maar ook voor de rest helemaal naar de bliksem; nee, Zonder dollen is met recht wat
hier geldt.
U ziet, een keur aan onwaarschijnlijkheden (miljoenen, de eer) uit een ongetwijfeld
aan de realiteit ontleend verhaal, anders stak het wel wat waarschijnlijker in elkaar.
De Wraak doodt, gesteund door het Kapitaal, het Kwaad dat zich aan de Onschuld
heeft vergrepen. Maar het talent van Vervoort om, wars van hysterie alsmede
lulkoekloos, efficiënt te schrijven redt veel.
Neem bij voorbeeld uit het slot, als alles voorbij is: ‘Ik zat al een tijdje voor het
raam te kijken naar de Donau. Het congres liep op zijn eind, ik had geen enkele lezing
bijgewoond en was er in geslaagd om een minimum aan mensen te spreken.
Desondanks, Mission Completed, maar ik voelde me niet bevredigd. Eng is dat, uit
de boekjes weet je dat dit soort gebeurtenissen altijd een onbevredigend gevoel
achterlaat en het klopt nog ook. Ik wist niet wat te doen. Buiten was het somber weer,
het regende zelfs een beetje.
Ik had het portret van Eefje uit de koffer gehaald, maar het sprak me niet aan.
Eefje was dood, al een hele tijd. Niets aan te doen. Ik keek naar haar, ze stond te
lachen, speels met de borst vooruit terwijl ze naar beneden in de camera keek.
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“Arme Eefje,” zei ik, maar ze bleef vrolijk teruglachen.’
Dat zijn de zinnen van iemand die weet hoe het moet. Des te meer verbaasde me dan
ook een zin in het colofon, die zegt: ‘Het manuscript werd gelezen en van commentaar
voorzien door Hennie Brak, Wim van Eyle, Rudi ter Haar, Peter van Heerden,
Arend-Jan Heerma van Voss, Maja Indorf, Guus Luijters, Yolande Nusselder, Wim
Noordhoek, Rogier Proper, Anjo Schreuder, Mensje van der Steen, Bep Vahl, Bouke
Walstra, Emile van Westerhoven.’
Wat iets raars nu. Dat is beslist een zwakke zin, die in en boek als dit niet past.
De meest pretentieuze zin van het boek. Behalve als kijkje in de kennissenkring van
Vervoort word ik er niet wijzer van, en hij verschaft er slechts voer mee aan de
literatoren in Helmond, Nijmegen of Vandercraayenhoeve die tóch al denken dat het
in het Westen des lands één coterie is en dat daar altijd weer eenzelfde groepje een
soort samenzwering in stand houdt tegen hún grote talent. Nee, dat denken die
mensen! Echt! Al die dwergcactussen gaan ervan uit dat ze iedere adelaar of
nachtegaal dienen terug te brengen tot hun eigen mestkever-proportie, en wie groter
is dan een mestkever, weg met hem! Wie lezen kan, weg met hem! Wie zijn mond
opendoet, danst en springt, niet alleen de polka, maar ook nog de Schotse drie, de
rumba én de samba, aan de paal ermee!
De grote stad, broeinest van literaire maffia's, weg ermee! Aan J.J. Wesselo de
Prijs der Nederlandse Letteren! De P.C. Hooftprijs voor Wim Hazeu! Ton Luiting
eindelijk eens de zuurverdiende Reina Prinsen Geerligsprijs!
Er is een samenzwering die d'rlui's oeuvre verloochent... Een ‘wereldje’ dat niet
verder reikt dan de stad... Op het terras van Américain wacht Geert Lubberhuizen
iedere morgen met een grote stapel contracten op iedere toevallige passant met een
niet al te aapachtig gezicht, terwijl uit de verte Rinus Ferdinandusse, door een
vensterraam van De Kring, hoerig oehoe roept tegen een mooie meid die op lijn 1
staat te wachten, omdat ze eruit ziet of ze, vanwege de drie op een rijtje in haar panty
gestoken ballpoints, wel eens iets zuurs over literatuur in het algemeen en háár goeie
in het bijzonder zou kunnen schrijven...
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Aan zulke indianenverhalen geeft Vervoort voedsel door voor te stellen alsof ze met
hun zestienen Zonder dollen hebben geschreven. Hij hoeft zich achter niemand te
verschuilen. Hij is een goed observeerder, een draaglijk verteller, en stopt al de
literaire dwergcactussen, die van nijd bijkans een breuk oplopende, impotente pseudoen echte Vlamingen zó wel in zijn binnenzak, zonder de steun van Hennie, Wim,
Rudi, Peter, Arend-Jan, Maja, Guus, Yolande, nogmaals Wim, Rogier, Anjo, Mensje,
Bep, Bouke en Emile.
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Met blijdschap geven wij kennis
Een mens moet teder zijn voor een eerstgeborene. En zo zijn wij ook teder voor
Maartje Luccioni. Of liever: niet voor Maartje Luccioni zijn wij teder, want wij
kennen Maartje Luccioni niet, noch wensen wij Maartje Luccioni nu of te eniger tijd
te kennen, maar wel zijn wij teder voor Maartje Luccioni's eerstelinge.
Die eerstelinge van Maartje Luccioni heet: Wie nu geen huis heeft.
Dat is een regel uit een vers van Rainer Maria Rilke dat iedereen kent, of liever,
het is een halve regel. Deze Rilke schreef veel moois, en sprak veel dames aan, ik
bedoel niet dat hij dames aansprak, dat deed hij ook wel, néé, ik bedoel hij sprak ze
áán, hij gréép ze, geestelijk, en nu ook dus Maartje Luccioni.
Er komen in Wie nu geen huis heeft meer literaire citaten voor; ook de structuur
ervan is ontleend, van een gecomponeerde degelijkheid die bij een goede traditie
aansluit.
Een Hollands meisje, Jeanette, is getrouwd met een Fransman, Jacques, en door
middel van brieven, telefoongesprekken maar vooral monologen krijgen we stukje
bij beetje een overzicht van de hele familie, de Franse kant, met onder meer
Grandmère en de familiedokter, de Nederlandse kant, met vader, moeder, broers en
zusters.
Een totaaloverzicht, dank zij monologen en fragmenten die de relaties, de
problemen en de levensopvattingen van de onderscheiden personen weergeven. Elk
een wereld op zich: beslist aangrijpend is het verhaal van Grandmère, van wie we,
uit andere bron, te weten komen dat ze zelfmoord pleegde: haar huis liet ze na aan
Jeanette en Jacques en hun zoontje Alain, die daardoor, mét dat huis, zo'n beetje de
spil van het verhaal worden, nolens volens, al komen we bij voorbeeld meer aan de
weet over de
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moeder van Jeanette, kunstnijver en nerveus, en haar vader, die blijkbaar van een
geestelijke inzinking herstellende is.
Waarover spreken zij? Teveel, ben ik bang, over zwangerschap, de beroemde,
veelbesproken man-vrouw-relatie, baby's, bevallingen, menstruatie, de oervrouw,
vruchtwater en moederkoek. Dat zijn geregeld terugkerende thema's. Door de roman
Wie nu geen huis heeft zweeft als het ware de geest van de vruchtbaarheid. Opoe
geeft dochter raad, vrouw denkt na over man, broers monoloog speelt zich af naast
het naakte lichaam van vriendin.
Dit laatste blijft altijd een technisch probleem bij een dergelijke romanconstructie
met een monologue intérieur: ik bedoel, wanneer je iemands verhaal in de ik-vorm
en in de tegenwoordige tijd leest, terwijl die iemand zijn hoofd toch duidelijk bij iets
anders heeft.
Je kunt je bij voorbeeld bij: ‘Je kunt je niet voorstellen hoe lekker het is, daar
binnen bij jou. Dát is nou bloedheet. En heerlijk nauw. Net voor je klaarkomt, lijkt
het soms nog nauwer te worden, is dat waar? Laat eens kijken... Ja, waarachtig, de
clitoris is een echt penis-rudimentje, verdomd, een poppepikkie!’ nauwelijks
voorstellen dat broer een vulpen vasthoudt, omdat niet alleen zijn hoofd, maar ook
zijn handen duidelijk elders zijn. Zoiets zou voor mijn gevoel geen monoloog, maar
een gesprek of citaat moeten zijn, in de verleden tijd moeten staan, er zou een verteller
ingevoerd moeten worden, of iets anders. Maar dit terzijde: het lijkt me meer geschikt
voor een Symposium over het Echec van de Romanliteratuur dan om er Maartje
Luccioni mee lastig te vallen, voor wie wij teder waren.
Iedereen die een wat intelligenter roman wil lezen over het eeuwig vrouwelijke,
een wat ouderwetse roman misschien, maar daardoor ook fantasierijker, verwijzen
we naar Maartje Luccioni. Dat ‘eeuwig vrouwelijke’ is vanzelfsprekend onzin, zij
heeft het niet over ‘de’ vrouw of man, maar over enkele zeer specifieke gevallen,
die de meest uiteenlopende aspecten vertegenwoordigen, van de oude heks met haar
middeltjes, bijgeloof en zuinigheid tot de jonge, zich lichamelijk over gastarbeiders
ontfermende, revolutionaire heilsagente. Wel ligt er een accent op de duistere,
samenzweerderige, ongrijpbare en toch zo aardse, zeer
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aardse krochten van de vrouwenziel, ondanks het tegenwicht der heren.
Het lezen van Wie nu geen huis heeft wordt aantrekkelijk gemaakt door de
woordenrijkdom waarover Maartje Luccioni's familieleden, naast hun vruchtbaarheid,
beschikken. Ook in hun flauwekul worden de figuren getekend. Sommigen van hen
hebben echt de kletsweg, anderen zijn te druk met zichzelf bezig om veel te zeggen:
het arsenaal dat Maartje Luccioni ter beschikking staat om mensen zowel in hun
melancholie als hun tuttekoppigheid zichzelf te laten voorstellen, is niet gering.
Mijn tederheid geldt dus dit debuut als artistieke prestatie; wat de problematiek
van de tot leven geroepen familie betreft, de lebensbejahung, de duistere banden van
het bloed, die allervrouwelijkste neiging tot bespiegeling en stuipen: Women! Keep
me from women! Place me before a cannon, 't is a pleasure! But women!
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Een epos van verval
Wij hebben u meermalen, en met genoegen, mogen wijzen op de voortbrengselen
ener nieuwe, jeugdige schrijversgroep, uit schrijvers bestaande die overigens, behalve
hun jeugd, bitter weinig kenmerken gemeen hebben, maar die onze vaderlandse
letterweide, te lang overschaduwd door de knotwilgen en waaibomen der jaren vijftig,
ongetwijfeld hebben voorzien van frisse, bontgespikkelde loten.
Hetgeen ons niet steeds in de grootste dank werd afgenomen. Want ook de
paardeblom der afgunst tiert welig in de schrijvershortus. Het is geen verheven
gezicht.
Maar dat zij zoals het zij.
Of ook niet: wij hadden buiten Ab Visser gerekend. Wat schrijft deze naar
aanleiding van een eerder van mijn hand verschenen aanbeveling, op een toon die
zo scheel van nijd ziet dat je denkt dat de Chinezen zijn gekomen? Hij schrijft: ‘[...]
een enkele maal ben ik het volkomen met hem [Komrij, dus] oneens, vooral in die
gevallen waarin de vriendjespolitiek, de kongsigeest en de PC-teneur er afdruipt. Zo
wil hij geen kwaad woord horen over Een romance van Dirk Ayelt Kooiman, een
boek dat hij “het beste van de eeuw” noemt. Hier slaat hij op een serviele manier aan
het delireren: Toegegeven, Een romance is een uitstekende roman, maar...’
En zo schrijft Ab Visser voort.
Een wolk van misverstanden.
Ik stel er dus prijs op te verklaren, nu ik het boek Enige defecten van de heer
Loesberg, redacteur van PC, aankondig, dat zulks niet geschiedt uit enige kongsigeest,
doch uit een volstrekt partijloze boezem.
Hoewel ik kongsies toejuich, en er nooit genoeg vriendjespolitiek kan zijn. Leve
de hoerigheid!
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Dit voor Ab Visser en anderen die niet kunnen lezen.
Enige defecten is een weerzin wekkend boek. Het is een walgelijk, reactionair produkt,
met een eigenwijze etter in de hoofdrol, misantroop en destructief.
Ik kan het u van harte aanbevelen.
Misantroop: Loesberg, zoals de hoofdrol heet, ‘bestudeert de mensen op hun
negatieve eigenschappen’, hij hoont en vernedert ze in gedachten om zich enigszins
te kunnen handhaven onder hun verpletterende, misselijk-makende aanwezigheid.
Een eenvoudige vrouw die haar mond opent om een poedertje in te nemen, wordt
bij hem: ‘Zij vouwde aan een zijde in het papier een soort schenktuit en opende haar
dierlijke bek. Een slijmdraad tussen haar lippen werd steeds dunner om ten slotte te
knappen. Een heel licht koorddansertje, dacht Robbie poëtisch, om zijn aandacht van
de gapende reet af te leiden, zou heel even heel snel hebben kunnen overlopen. De
vrouw zette het papiertje aan haar onderlip en tikte de poeder op haar tong. Als je
met je schep op het strand in een dode kwal slaat, splijt die precies zoals haar mond
open, dacht hij.’
Het aanraken van mensen is smerig, besmettelijk. Mensen zijn geheel in kunststof
verpakt. De lelijkheid van Gods schepping is algemeen. De arbeidersklasse is extra
lelijk.
Destructief: Loesberg is zijn leven lang bezig met dagdromen over wat hij met
mensen uit kan halen: ze ietwat roosteren, ze hier en daar verminken, ze een
bescheiden duwtje geven aan de wallekant. Ook wil hij wel enkele minuten met een
mitraillette op het werkvolk schieten, niet belangeloos, zoals wel eerder vertoond
werd, maar uit haat, fysieke afkeer. Ja, dat schieten wil Loesberg zelfs als hij in de
roman een bijkans tachtigjarige opa geworden is. Wat dat betreft blijft opaatje fris.
‘Wat is het van zo'n Hitler goed te begrijpen dat hij de zwakke broeders, die hij in
zijn pseudobohemien bestaan leerde kennen en aan wie hij zelfs wel enige dank
verschuldigd was voor bewezen diensten, niets anders wilde aandoen dan afmaken,
uitroeien, weg.’
Ik heb u gewaarschuwd, het is geen sympathiek, warm-menselijk boek.
De zonnige kant van het leven, de positieve kijk erop zijn in
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Enige defecten zo absent als een scheet in een netje, of als'n leesbril bij Ab Visser.
Haat jegens ouders, haat jegens het huwelijk, haat tegen kinderen; tirades tegen
dommen, tegen Belgen, tegen onvolmaakten, tegen vrouwen, tegen debielen; nooit
deugt er iets, alles is zozeer snot, kwijl, etter, smegma, stront, plastic, vistram, bloed
en smeer, dat je best een, twee pruimpjes zou willen missen aan zo'n volgeladen
boom, wanneer er niet een structuur in het boek zat en een allesbeheersende gedachte,
die het, hoera! hoera! functioneel maken.
Driemaal hoera! Want ik vind al die smerigheid zo al mooi, maar begrijp best dat
u het graag wat functioneler heeft.
Het boek bestaat uit zeven episodes van verval, die het ouderworden van de
protagonist Loesberg behandelen. De zeven levenstijdperken van de man. In de eerste
episode is hij een lagere-schoolleerling, die een dagje uit mag van de kankerbestrijding
omdat hij bij een collecte zoveel geld heeft opgehaald. Dat reisje geschiedt in
gezelschap van een bus ‘stinkwijven’, die hem voldoende gelegenheid bieden de
afstotende aspecten van het uiterlijk en innerlijk van de mens te bestuderen. Vooral
de beschrijving van een ‘etentje’ in een cafetaria is aan te bevelen. Over de chauffeur
van de bus: ‘De man zoog slurpend zijn neus leeg, verzamelde het snot achter in zijn
keel, werkte de bal met zijn tong via het verhemelte tot voorin de mond en spuwde
de fluim met kracht in de richting van de bus. Dan ben je dus volwassen, dacht
Robbie. Hij bestudeerde in het snot met aandacht de knappende luchtbelletjes. Wel
wel, als je je dus zo gedraagt, ben je een volwassen kerel.’ Zijn jeugd en wijsneusheid
rechtvaardigen zijn vernietigingsdrang van al wat oud en dom is. Zelf pist hij de
nacht na dit uitje in bed.
In de tweede episode is hij iemand aan het eind van zijn HTS-opleiding die, terwijl
pa en ma op vakantie zijn, met ‘vrienden’ een boottocht maakt en op bezoek is bij
familie van die ‘vrienden’, ‘families van menselijke prothesen’. Verdovende middelen
en popmuziek hebben hun intrede gedaan. Maar de minachting ever de gewone
mensen viert hoogtij. War hij wil is: altijd winnen, altijd beter weten, nergens
intrappen, op iedereen neerkijken,
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kortom: geen sufferd zijn. Het intellect contra de arbeidersklasse. Zijn ouders, wier
huwelijk hij haat, zijn er, net als alle andere mensen, om te gebruiken. Maar de
bloedzuiger beperkt zich tot verbale agressie. ‘Zijn teksten probeerde hij altijd eerst
op zijn moeder uit.’
De derde episode behandelt hem als lifter, als hippie die Europa doorgezworven
heeft of doorzwerft en in Nederland een goede maaltijd wil versieren bij de ouders
van een meisje, dat hij en zijn vriend van vroeger kennen. Veel krijgen hij en zijn
‘krampachtig te vriend gehouden vriend’ daar niet opgeschoteld, behalve de
kunstuitingen van de oude heer des huizes, een minimumlijder, goed voor een collectie
ontploffingen van venijn en pesterigheid: ‘[...] ovale stukken glimmend leer die op
de ellebogen van het jasje genaaid waren. [...] Broekspijpen hingen onderaan
zigzaggend op de schoenen. Kaal op voor- en bovenhoofd. Zorgvuldig weggewerkt
met slierten lang haar die vanaf de kruin naar voor gekamd waren, dan naar links en
vervolgens terug. Word ik zó? Is dit vervulde levenswens?’ Veel nieuwe wijsheid
heeft hij door het liften niet opgedaan, maar dat bekent hij ook zelf.
In de vierde episode ligt zijn vrouw in de kraamkliniek, bevallen van hun tweede
kind. Hij heeft een ‘leidinggevende functie’ Is zojuist met zijn telefoniste naar bed
geweest, en het stinkt nogal in het bed: ‘Romantiek ken ik niet, begrip dat ik veracht.
Stank, zien met je neus, dat ken ik.’ Wel bezit hij reeds een toupet en een elektrische
tandenborstel. Het verval houdt huis. Hij ontmoet een oude ‘vriend’, een succesvol
zakenman die hij zich niet herinnert, die in de VVD een woordje mee wil spreken en
er met hem een afschuwelijke jonge-manager-talk over auto's op nahoudt. Zijn
gevatheid is afgenomen, door de drank van gisteren en vandaag. ‘Hij betast zijn buik.
Het was er dus toch van gekomen. Het was toch pas onlangs, nou ja bij wijze van
spreken, dat hij zich beloofd had niet zulk vlees te krijgen als zijn vader.’ Slankheid
is spirituele arrogantie en ijdele humor: hij begint zich traag en hakkelend te voelen,
wordt belaagd. Maar zijn vrouw had van hem mogen sterven in haar kraambed, dat
wel. De dag eindigt in braaksel.
In de vijfde episode is hij twintig jaar getrouwd. Hij heeft een opgroeiende zoon,
een ‘pukkelkoning’ die hij haat om zijn domheid, en die hem altijd bespot omdat hij
‘de oorlog nog heeft
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meegemaakt’. Maar zijn herinneringen zijn drabbig geworden; zijn slagvaardige
agressie is weg. ‘Hij heeft zijn tanden verloren’, want deze episode behandelt zijn
bezoek aan een tandentrekkerij waar hij een kunstgebit in laat zetten. Een verhaal
voor mensen met sterke zenuwen. Hij is nu zelf in de positie gekomen dat hij agressie
opwekt. Maar ook dat wordt onderdeel van zijn toch onverminderd cynisme.
In de zesde episode wordt hij na negenendertig jaar diensttijd eervol ontslagen
(vanwege een hartinfarct) bij de PTT, waar hij in 1929 als factotum in dienst kwam.
Hij is zestig jaar. Hij bestaat uit vleesmassa. Oud worden is een schande. Maar zijn
‘esprit d'escalier’ laat hem nu weer niet in de steek, er wordt neergezien op het
afscheidsdineetje, de huldiging, de pestende kleinkinderen. Hoogmoed, afkeer,
sadisme, cynisme: ‘Geen tragische smadelijke val dus. Lucifer, Icarus. Niks hoor.
Opa Loesberg, hartpatiënt.’ Geheel conform zichzelf, maar ook conform de tijdgeest,
onthult hij de ouderdom in al zijn naaktheid.
In de zevende en laatste episode zijn opa Loesbergs vrouw en dochter omgekomen
bij een verkeersongeval. Hij leidt het leven van een alleenstaande bejaarde: een kopje
koffie in een café, fietstochtjes, maaltijden in pannetjes aan huis, aambeien en knoppen
in zijn boven benen. Hij verfoeit de mensen die menen dat ze ‘hem als zijn gelijke
[mogen] beschouwen, vanwege de leeftijd’. Het slot is vrij duister van bedoeling,
met de tekst van een door opa langs de weg gevonden manuscript, geschreven door
een achttienjarige lifter op weg van Rotterdam naar Amsterdam (alle episodes spelen
zich af, maar ik vergat meer te vertellen, in of nabij Rotterdam), die droomt over de
dood en omgekomen is bij een verkeersongeluk, dat weer even plastisch en vol
inlevingsvermogen beschreven wordt als alle weerzinwekkende scènes in dit boek
- op een echte Loesberg-toon. Maar in elk geval is de cirkel rond. Met het voornemen
van opa Loesberg om een treinreisje te maken, om zichzelf op een voordelige
65-plus-aanbieding van de spoorwegen te trakteren, een reisje waar het waarschijnlijk
nooit van gekomen is, eindigt het boek: ‘de pathetische ondergang van een
onaangenaam mens in een oneerbiedige tijd.’
Wat uit deze primitieve samenvatting duidelijk wordt is dat het om verschillende
Loesbergs gaat. Loesberg wordt ouder en de
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tijd staat stil, in elke episode valt zijn geboortedatum dus vroeger, de tijd schuift dus
achteruit, de tijd staat dus stil en schuift achteruit, enfin, u begrijpt me wel. Door het
noemen van de verschijningsdatum van bepaalde grammofoonplaten, van de Parijse
mei-revolte, van een rechtstreekse datum, blijkt dat we voortdurend in 1968 blijven.
Hetzelfde tijdperk, dezelfde tijdgeest worden bekeken en beoordeeld vanuit een
zevental of een zeven-en-een-halftal Loesbergs, die lichamelijk anders zijn, maar
geestelijk nogal dezelfde blijven. Lichamelijk steeds ouder, geestelijk commentaar
leverend, van buiten naar binnen, over dat verouderen.
Nu ja, een knappe structuur, die betere lezers en ontleders waardig is dan ik. Zelf
genoot ik vooral van de walgelijke consequentheid, de vernietigende opmerkingen
over het mensdom, de irritante en derhalve verfrissende betweterij, de ruïne-achtige
stijl, zo heel anders dan we gewend zijn, hortend, maar leesbaar, de valse
onbetrouwbaarheid. Ik weet eigenlijk toch niet of juist ik u dit boek wel mag aanraden.
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Geestverschijningen uit een koperdiepdrukwereld
Trrrrrrr. De telefoon gaat. Altijd weer die telefoon. En dat, nu je net in zo'n wonderlijk
boek zit verdiept. Trrrrrrr. Nu je net, wat zelden voorkomt, een verhaal uit zo'n boek
aan het herlezen bent, Laat 't ophouden! Ik ben verdiept! Met het gebaar van een
veldheer licht ik de hoorn resoluut op en deponeer hem weer, met een nog fermer
tik.
Ik kan gelukkig weer verder met lezen. Dood weermiddel heet het boek, en het is
- trrrrrr.
Opnemen, in vredesnaam dan maar opnemen. Ik neem op.
‘Hallo?’
Het is O. en hij mag me dag en nacht bellen, hij mag zo vaak bellen als hij wil,
maar niet nu!
‘Ik zat juist te lezen,’ zeg ik kortaf.
‘Ja, dat komt vaker voor,’ antwoordt hij, want hij wil per se een reputatie
hooghouden dat hij gevat is en de allerleukste thuis.
‘Ja, maar ditmaal is het niet zo'n Hollands voortbrengsel, zo'n onuitgebroede en
te vroeg ter wereld gebrachte hersenfoetus, die je alleen maar je tijd en je gal kost,’
vertel ik, om hem het verder spreken onmogelijk te maken, want hij heeft iets
doordrammerigs.
Wat zijn dat steeds voor praatjesmakers aan de telefoon? Als je drie kinderen op
de achtergrond hemeltergend hoort jengelen is het 'n lezer van De Nieuwe Linie, en
als je helemaal geen bijgeluiden hoort is het iemand die zich verveelt. In beide
gevallen willen ze wat van je. Bij O. is het stil in het decor en vooralsnog veinst hij
belangstelling, zonder zelf met iets voor de draad te komen.
‘Zeker weer een van je - kom, hoe heten je lievelingsadjectieven, intelligente en
eclectische boeken,’ grapt hij.
‘Jazeker! Jazeker! Maar het is ook eigenzinnig, spannend,
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stroef en weerbarstig, verrassend en veelzijdig. Wil je nog meer?’
Hij zwijgt, want hij denkt na. Hij denkt zeker een halve minuut na.
‘Hoe heet het?’ vraagt hij dan.
‘Dood weermiddel,’ zeg ik, ongeduldig. ‘De schrijver is een F.B. Hotz. Zelden las
ik in 't Hollands zulke curieuze verhalen.’
‘Hotz? Hotz? Een schrijver heet toch geen Hotz?’
Ik geef het op. Hij heeft gewonnen. Nooit meer zal ik de telefoon uitschakelen
met welk veldheerlijk gebaar ook. Voor de rest van mijn levensdagen zal ik iedereen
te woord staan. Met elke gek zal ik in discussie treden. Al bellen er honderd malloten,
ik zal het ze allemaal opnieuw uitleggen, vanaf 't allereerste begin.
‘Deze wel,’ zeg ik dus, welwillend, vriendelijk, stroperig, maar bepaald ook niet
onjuist. ‘Deze heet Hotz. Zijn verhalen zijn een reis door de tijd. Er is een verhaal
bij dat in 1848 speelt, er zijn er bij die aan het begin van deze eeuw spelen en die in
onze tijd spelen, er zijn verhalen bij over de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog,
over het Berlijn van 1910 en over de mobilisatietijd van '14.’
‘Het boek gaat dus over de tijd?’
Wise guy! Ik nam zomaar een van m'n aanloopjes en hij zet er een punt achter.
Maar de welwillendheid is niet uit me weg te branden.
‘Zo zou je het kunnen zeggen. Zo zou je het zeker kunnen zeggen!’
Ik hoor hoe hij aan de andere kant zijn kaak van voldaanheid openspert.
‘Over de tijd!’ vervolg ik. ‘Je bent geniaal! Er is in dat boek inderdaad iets met
de tijd. Als je een boek met zijn begin- en eindwoorden kunt karakteriseren, dan zou
je hier zien: eerste woord - dood, laatste woord - klok. Kan het treffender? Maar dat
jij daar meteen op komt! Je had criticus moeten worden!’
Aan de andere kant gaat de kaak weer dicht.
‘Toch is dat nog niet het enige. In het verhaal “De tramrace”, waarin verteld wordt
van een wedstrijd tussen twee stoomlocomotieven in een half-protestant, half-katholiek
dorp zo aan het begin van deze eeuw, een juweel van 'n verhaal dat ik net aan het
herlezen was toen jij me... me... nou ja, behalve dat we het gevoel
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krijgen dat we in dat verhaal met een Camera Achterwaarts in de Tijd zijn gereden,
wordt de tijd er bovendien letterlijk in teruggezet. Er komt een meisje onder de trein,
en een dorpsgenoot smeekt God het een uurtje vroeger te laten worden. Die genoot
lijdt aan het Hotziaanse amalgaam van schuldbesef en wens tot boetedoening. God
doet een greep in de meterkast, schakelt de tijd terug, en hop! daar ligt de dorpsgenoot
zelf als zoenoffer onder het wagenstel. Er worden wel meer grappen met de tijd
uitgehaald. En hier heb je meteen het tweede thema erbij: dat van het zoenoffer, de
boetedoening. Een ingebeelde of niet-bestaande Schuld smeekt om Straf, dienstmeisjes
offeren zich op aan aviateurs (in een al even zinderend verhaal over Olieslagers), als
er iets misgaat op een schoolavond valt een epileptische jongen als “zoenoffer” neer,
met “orewoet” loopt de vrouw de slachtbank van het ongeluk tegemoet. En daar
hebben we waarachtig wéér een thema! Je weet wel, iets wat als een mol boven aarde
komt, op gezette tijden, dan hier, dan daar! Het thema namelijk van de mystiek
aangeslagen vrouw, idealistisch, fanaat, religieus, ijverend en altijd winnend.
“Vrouwen winnen” is de titel van 'n verhaal... En nog een grondthema van Hotz: zijn
verzet tegen de rede, zijn lichte ontvankelijkheid voor het irrationele (maar dan wel
zonder optimisme of occulte Urkräfte, zonder een Haeckelse germanenbouillon),
zijn besef dat de logica geen huwelijkse band met de zegevierende waarheid
onderhoudt... Wacht, na zo'n enerverende volzin mag ik wel even iets voor je
opzoeken: “de rede is een ding om roomklutsers te ontwerpen of koelkasten. Het is
een eindprodukt, niet een oerbestanddeel van de geest, die op zich zelf al zo'n wankel
instituut blijkt.” En iets verderop... laat zien... ja: “hoe men ook het duister weggezakte
en onredelijke als bronnen pousseert (in de psychologie), die eendere gevolgtrekkingen
uit een boek of systeem blijven tastende bedenksels van de rede”. Hotz legt dit dan
wel in de mond van een ander, maar opmerkingen over de onberekenbaarheid en
ontoegankelijkheid van de menselijke geest komen zo vaak voor, het kan geen toeval
zijn. En dan dit heel kleine themaatje van...’
‘Hou op! Hou op! Hou eindelijk eens op! Die grondthema's en halve thema's en
kleine thema's van je, die ken ik. Breek de mond van een dorre (bij voorkeur in de
Letteren bestudeerde) lezer
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open en er kraakt een salvo thema's uit. Verplicht scriptiegekwaak. Puntsgewijze
zotteklap. Zo dadelijk ga ook jij me nog vertellen over een verhaal dat in twee delen
uiteenvalt of over een sleutelverhaal.’
‘Er is een sleutelverhaal! “Tekens”, heet het. Daarin leer je van alles, en ook dat
er geen enkele obsessie toevallig is in dit boek.’
‘Bespaar me, vraag ik je nogmaals, je quasi-technische praatjes. Een Vogelaar zou
dat toch wel heel anders aanpakken. Die zou eerst kijken naar wat er niet deugt aan
die man zijn situering in de wereld. Aan zijn globale bewustzijn van zijn positie,
zogezegd. Daar hoor ik jou nooit over!’
(Mijn God, denk ik, als er dan niet een van De Nieuwe Linie aan je leuterhaak
hangt, is het wel een Vogelaar.)
‘Daar hoor je mij nooit over! Daar hoor je mij nooit over! Ik zal je vertellen dat...’
Even wankelt mijn mensenliefde, heel even. Maar mijn blinde drift om m'n
medemens goedgemutst aan te horen en te woord te staan blijkt sterker. Wat heb ik
toch vandaag?
‘Je hebt gelijk,’ zucht ik. ‘Ik zal je vertellen wat jouw aardappelrecensent dan
vooral zou opvallen. Hotz is géén bloeddorstige Indianenkrijger, pardon: activist.
Hij wordt in oorlogen, of bij het noemen daarvan, niet automatisch dapper, zoals
Vogelaar, die dol op oorlog is, die snákt naar oorlog. Hotz “weet dat allemaal niet
zo goed”. Hij heeft het over “de moed tot matige interesse” voor de oorlog en hij
zegt ook een keer “glazig van desinteresse” te zijn voor het wereldgebeuren. Een
andere Vogelaar-gruwel, beste O., is H.'s Opvatting van de Vrouwen, die weliswaar
altijd in het wit zijn of met wit worden geassocieerd (in het ergste geval met
griesmeelpudding), maar die meestal dienstmeisjes zijn, verpleegsters, kindvrouwtjes
met licht domme inslag, terroriserende echtgenotes en Lolita's met frommelbekjes.
De vrouw is het vernietigende principe. Voor Hotz is de emancipatie een belachelijke
inconsequentie, een foutief getaxeerde belijdenis van zwakte: vrouwen hoeven niet
voor hun rechten op te komen, want met huilbuien, zenuwtoevallen, zeuren om gelijk,
pesterijen en koketteren met hun domheid hebben ze toch altijd al het pleit gewonnen,
waren ze zelfs de coloradokever en de schurftmijt de baas. Ik ben het daarin volkomen
met hem eens, maar misschien dat Vogelaar en jij...’
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Hij zwijgt. Ik wou dat hij ophing.
‘De vrouw is even gevaarlijk als de massa. In elk verhaal van Hotz kun je daarover
lezen, vanaf het allereerste. Maar het is telkens anders, en ook wel eens goed. Je weet
het nooit, zijn verhalen zijn vol opgehouden spanning...’
‘Suspense.’
‘Ja, ja, suspense.’ (God, wat wou ik dat hij ophing.) ‘Er zit altijd een deksels slot
aan ook, een echt slot. De “historische” verhalen doen, al kan je het natuurlijk nooit
bewijzen, authentiek aan. Die verhalen over vliegmachines en treinen, over het
bouwen van forten, ze lijken op een sepia foto, of op jaargangen van De Prins. Soms
ook op een oude, schokkerige film...’
‘Nostalgie dus?’
‘Nee, nee, in 's hemelsnaam niet! Nostalgie is de gemakzucht van epigonen, de
reddingsboei van de vormelozen. Hij vertelt ons weer op een heel eigen manier
(zonder die ijzeren leuzen!) over de illusieloosheid van de veelgeroemde jaren dertig,
over de armoede van de gay twenties. Er is sprake van een in de tijd teruggeschoven
zelfkritiek.’ (Vreemd! O. zwijgt hier hardnekkig.) ‘Zijn verhalen doen authentiek
aan, juist door details waar niemand aan denkt. Als een bouwer van een militair fort
in een verhaal uit de negentiende eeuw vertelt: “Mijn taludmeter en traceerkoorden,
een winkelkruis, mokers, krukken en avegaars. Truwelen en trektangen, pijpen
Chatterton Compound, een luns,” dan ben ik wel onder de indruk, maar besef toch
terdege dat je met wat vakmanschap en een oud leerboekje ook zelf zover kunt komen.
Maar als je over iemand die in het verleden op weg is naar een veelbelovende afspraak
schrijft: “Nu en dan hield ik bij het oversteken mijn hand hoog aan een paal of hek
om het bloed uit de door de warmte gezwollen aderen te laten teruglopen. Mijn hand
leek dan iets meer op de hare,” dan doe je iets méér. Dan roep je niet alleen de
uiterlijke sfeer van chromolithografieën op, of van “de koperdiepdrukwereld van een
herdenkingstijdschrift”, dan heb je je met huid en haar verplaatst. Dan ben je een
schrijver.’
‘Ik hoor het wel weer. 't Lijkt wel, de laatste tijd, of je nóóit meer een slecht boek
tegenkomt. Of dat niet meer bestaat. Ik zal 't toch eerst eens zelf moeten lezen.’
(Verdomme, denk ik, ik wou lezen, en nu zit ik ongevraagd te
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ouwehoeren op een kostelijk uur van de dag. Een plotselinge weerzin tegen de
sukkelige O. bevangt me. Als-ie een oud wijf was, bedenk ik me, zou ik hem midden
in de nacht over het zebrapad sturen, zonder hem zijn lichtgevende sokjes aan te
trekken. Maar zoetsappig, en toch ook wel enigszins in vuur en vlam geraakt ga ik
verder. Ik ga zelfs heel ver, want ik verklap:) ‘Je weet hoe sentimenteel ik ben.
Uniformen op een taptoe: brok in de keel. Een harmonie die Stars and Stripes forever
op een nog bedauwd grasveldje speelt: drie dagen ondersteboven. Daarom is
sentimentaliteit in een boek altijd een toetssteen voor me. Er is niets belangrijkers
dan het gevecht daartegen. Hotz is nooit sentimenteel. Als iemand met tbc in een
trein vol medepatiënten naar een sanatorium in Denemarken wordt vervoerd, vlak
na de bevrijding, zegt hij, na een opmerking over het oninteressante van die reis,
door al de anderen verplicht interessant gevonden: “Ik zag alleen onafzienbare
puinvelden in Duitsland, al aardig aan kant, en verder de geraamten van uitgebrande
stations.” Al aardig aan kant. Stel je voor hoe een sentimenteel schrijver zo'n arme
zieke in zo'n situatie zou hebben laten lamenteren en bespiegelen! En dan de visuele
kracht van Hotz: die stoet van metafysische beelden en knappe intermezzo's! Hoe
hij ontelbare malen door het suggereren van hitte en stilte de verhalen tot een
vertrouwde ondraaglijkheid weet op te voeren, tot je ze niet meer vergeet. Tot ook
die hitte en stilte tastbaar worden! Tot je die verhalen wilt herlezen, begrijp je! Steeds
weer die zonde, ziekte en dood. Steeds weer de Apocalyps. Steeds weer de Zeppelins.
Wil je een mooie zin uit bladzijde 273? “Op vorstnachten kon men rangerende
locomotieven maanziek horen huilen.” Een beklemmend citaat uit 77? Uit 174? Zal
ik het je verdomme meteen maar helemaal voorlezen? Zeg het dan! Altijd dat
commentaar van je, en nu hoor ik niets!’
In de telefoon klinkt gepiep. Domme O. heeft opgehangen. Hoe lang al? Wat een
tuig. Vloog je daar zoeaafhh, op de vleugels van je geestdrift voor een piskijker! Die
bovendien zijn hoorn zomaar neerlegt: stom geval. Wat een manieren.
Maar met Hotz kan je tenminste weer verder. En het is met hém of je... of je... of
je ‘wordt opgebeld uit een ver verleden’. Heel wonderlijk.

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

195

De negentiende eeuw
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Burgermans-hypocrisie en slome luim
De bloemlezing Al bleef ik eeuwig ongelezen, een bundel romantische en opstandige
verzen, werd bijeengebracht door Lukas Peregrijn. Dat is een van de pseudoniemen
van J.A. Alberdingk Thijm, en erachter gaat een zogenaamde ‘projektgroep’ schuil
van de Nijmeegse Universiteit. Je schijnt daar gelukkig wél aardige boeken te mogen
maken, melancholiek, nostalgiek en burgerlijk, als je het maar als collectief doet. In
Nijmegen hebben ze het uitgevonden, dat wisten we al.
Maar het is, eerlijk, een vermakelijk idee voor een bloemlezing, ‘geheel passend
in onze eclectische tijdgeest’. Bijeengezocht zijn, tot uit de obscuurste hoeken, verzen
van Tachtigers, ‘die Tachtig meden of bestreden’, een soort literatuur dus, zoals je
die nog wel aantreft in schoolboeken en overzichten uit het begin van deze eeuw;
later niet meer. Maar de geschiedenis is rechtvaardig, zij het wel eens wat laat. Ze
heeft nu de zaak hersteld.
De Tachtigers-kongsi walste destijds alles omver; daarna is er, deze eeuw, flink
aan de reputatie van Kloos en Van Eeden en de hunnen geknabbeld. Nu worden de
dichters die zich tegen hun esthetisme en symbolisme hebben verzet naar voren
gehaald, dichters die gewoon dóór bleven gaan in de platste trant van Tollens en
Beets (de auteur van de Camera Obscura overleed zelf eerst in 1993!), maar die ook
af en toe heus wel buitenlandse invloeden, op heel eigen wijze, verwerkten.
Zijn ze terecht naar voren gehaald?
O zeker.
Is hun werk dan van kwaliteit?
In genen dele.
Hun gedichten zijn juist vaak om te gieren. De samenstellers schrijven in hun
inleiding: ‘Wij gokken op de vertedering die het
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onhandige, het goedbedoelde en op de nieuwsgierigheid die het kurieuze en het
ongelooflijke kunnen wekken,’ en daar zijn ze in geslaagd, want al zijn het geen
goeie gedichten, het zijn boeiende. Soms zijn het ook best goeie, maar hoe maak je
dát een ander wijs?
De samenstellers zwijgen, vreemd genoeg, over het feit dat hun bundel fraai
materiaal biedt voor een maatschappelijke studie, omdat het ál de elementen bevat
die de bourgeoisie in het laatste kwart van de negentiende eeuw kenmerken.
Want bourgeois waren die dichters. Ze fulmineren tegen Parijse modegrillen,
bohemiens en moderne fatjes, en als ze komisch zijn, want ze schrijven maar al te
graag humoristische gedichten, komen ze nooit verder dan de wat slome luim, die
zo echt past bij een tijd waarin je huis nog het ‘veilig heiligdom’ mocht heten.
Medelijden met de misdeelde, de arme, de bedelaar is flink aanwezig, al moest men
‘natuurlijk’ niets hebben van het naturalisme à la Zola.
Het bourgeois-gehuichel is op zijn best in verzen tegen de drankzucht (tweemaal
krijgt de genever er van langs) en in ‘welmenende raadgevingen’ aan de werkman,
zoals in het gedicht ‘Wat aan den flinken werkman past’. Hem past dan een kloek
verstand, spaarzaamheid, oprechte zin, naarstigheid en vlijt, een goed vermaak, liefde
tot zijn land en een flinke vrouw. En overigens, werken maar, want dat is je van God
gegeven lot!
Ja, ook die liederlijke godsdienst en de christendeugden (‘Wij smeeken U, verlicht
en sterk|Uw Pius, lieve Heer’), de huwelijkstrouw en het gezinsleven, de
sentimentaliteit over dooie kindertjes, het staat er allemaal, in kabbelende verzen,
of, zoals J.N. van Hall zegt:
't Is 't volle badseizoen aan 't Scheveningsche strand,
Waar breede golven slaan op 't zacht fluweelen zand,
Alsof het verzen zijn van Helmers, zoo plechtstatig,
Zoo deftig en zoo kalm, zoo fier en regelmatig.

Geheel typerend is ook dat alle wellust en weelderigheid, waaraan de burgerij zich
kon vergapen, zich niet onder de olielamp maar in het Oosten afspeelt: het
oriëntalisme. Soera Rana schrijft over De karavane, en een gedicht dat ‘Oriëntale’
heet:
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Boven de waringiboomen
Ruischend in de bergwindkoelte,
Als het licht op Bethlems velden,
Stralend Insulindes starren.

Hoeri's en Atjehers onschadelijk gemaakt, want naakt en wulps en dierlijk als
christenen nooit zijn, nietwaar. Toch bieden ze, ingekapseld, de negentiende-eeuwse
burgerij pikante stof. Een mooi gedicht is ook ‘Perzische Fantasie’ van Den Oude
van den Berg, dat zo begint:
Uit 't bad, een schelp van paerlemoer,
Is pas Suleimah opgerezen;
Zachtglinstrend scheidt een parelsnoer
De albasten borst van 't lachend wezen;
Zij plast, pleegt duizend zotternijen
En klapt de hagelblanke dijen.
Zij wipt en wiegelt op den rand,
Den rug gekeerd naar 't welvend loover En gitgeoogd en witgetand
Gluurt zij den spiegel in daarover;
En denkt: - hoewel 'k er aan gewoon ben Ik moet toch zeggen, dat ik schoon ben.

Hoe is die? Alma-Tadema in de Winkel van Sinkel. - Een bloemlezing als deze, hoe
incompleet ook, biedt allerlei aanknopingspunten. Sommige dichters zijn zelfs
onmiskenbaar beïnvloed door het symbolisme en impressionisme, maar verwerken
het dan naar hun burger-aard. We komen er bekende namen in tegen, als die van
Couperus, Hemkes, Fiore della Neve, die ook om andere redenen niet vergeten zijn,
maar vooral zulke prachtige, zéér dichterlijke namen als C.L. Lütkebühl Jr., A.J.G.
van Laaren van Dalen en C.N.A. Strik van Ratingen die het, zo begrijpen we, per se
niet op de vooruitgang, in dit geval de fiets, had begrepen.
Er is ook een groep socialistische dichters opgenomen, die om heel eigen redenen
Tachtig niet konden belijden, onder wie A. van Collem (‘Kom, Socialisme, steek
opvlammend aan | De lam-
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pen in de hoofden der arbeiders’), R. van Zinderen Bakker, Dirk Troelstra en,
onvermijdelijk, C.S. Adama van Scheltema. Ook hun poëzie biedt studiemateriaal
te over voor een tijdperk.
Je kunt in Al bleef ik eeuwig ongelezen (de titel komt uit een gedicht van W.L.
Penning) vondstop vondst doen. Zo hoordeik bij voorbeeld nóóit dat Speenhoff ook
een lied geschreven heeft over Andreas Burnier en Emmy van Overeem. Ja,
waarachtig! Ik mag u, tot slot, wat refreinen daaruit niet onthouden:
Wat men vóór een eeuw niet kende;
Waar men vroeger niet aan dacht:
't Is de Vrije Vrouwenbende,
't Is 't derde soort geslacht.
't Zijn geen mannen, 't zijn geen vrouwen,
't Is geen vleesch en 't is geen visch.
Wie met zoo'n model gaat trouwen
Trouwt met z'n begrafenis. (Bis.)
[...]
Nacht en dag vergaderingen
Houdt de vrije vrouwenkliek
Over slappe zuigelingen,
Over wereld-politiek.
Hoort ze kletsen, hoort ze lallen
Over liefde en geluk.
Moet zoo'n schepsel ooit bevallen,
Is 't van 'n ingezonden stuk. (Bis.)

Let vooral op dat eenvoudige, maar daarom des te gevoeliger bis.
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De onnavolgbare harpakkoorden van de Schoolmeester
Facsimile-uitgaven zijn een vloek. Je houdt geen boek in je handen maar de foto van
een boek, en een foto van een boek is nooit een boek, zo zit dat.
Het is dan ook prettig dat de uitgever van de facsimile-uitgave van De Gedichten
van Den Schoolmeester, met de illustraties van Anth. de Vries, het wijs achtte deze
uitgave te doen voorafgaan door een nieuwe inleiding van de hand van T. van Deel
en M. Mathijsen-Verkooijen. Zo is het dus toch nog een zinvol gebeuren, al blijft
het een kind met een waterhoofd, daar dit drukrijp kodakgegoochel des uitgevers
geen ruimte biedt voor enig tekstkritisch vernuft.
Piet Paaltjens en De Schoolmeester, dat zijn zo de enige typisch
negentiende-eeuwse dichters die nog gelezen worden - twee dichters voor een hele
eeuw! (Je moet er niet aan denken hoe in de eenentwintigste eeuw het debiet van
Harry Mulisch zal zijn.) Paaltjens was allang een geval apart, omdat hij zo droevig
was, zo'n diepe achtergrond had, en zoiets is noodzakelijk om in de Hollandse
erehemel opgenomen te worden. Goddank hebben de inleiders tot deze uitgave, voor
wie het nog niet wist door gewoon te lezen, óók bij De Schoolmeester, alias Gerrit
van de Linde Janszoon, gespletenheid ontdekt: aan zijn werk ligt ‘...een hyergevoelige,
romantische natuur ten grondslag, die spotten, capriolen maken en lachen moet om
zich te handhaven. Van de Linde maakt het ons niet eenvoudig dit wezen door de
schijn heen te zien, hij werpt een hoge dam op van gekheid en technisch vernuft,
maar wie eenmaal heeft ingezien dat het gevoel een masker kreeg opgezet, kan deze
poëzie onmogelijk nog als kolder alleen beschouwen.’
Ja, kolder is veel genietbaarder, als de schrijver er rot aan toe is, zich de strot
doorsnijdt of watervallen van zwarte gal uitstort,
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zowel des daags als 's nachts. Kolder alléén is zondig. En bovendien stemt het ons
tevreden, kunnen wij er ook weer tegen, wanneer we merken dat een geniale
grappenmaker eigenlijk net zo'n stuk sjacherijn is als wij, en net zo mies.
Mij kan het zoveel niet schelen. Ik lach niet om De Schoolmeester omdat hij het
zo moeilijk had, maar omdat hij zo'n taalvirtuoos is. Aan zijn gedichten kunnen we
aflezen hoe de taal de laatste honderd jaar vervlakt is, gladder en armer is geworden.
Bij De Schoolmeester kan elke afzonderlijke zin de toets van volmaaktheid doorstaan,
zijn gedichten zijn zo volgestouwd met zorgvuldig geciseleerde grappen, contrasten,
parodieën, woordspelingen, dat ik vaak al na het lezen van enkele regels niet meer
verder kán, dat het zicht me ontnomen wordt door een oculaire springvloed en ik zo
in een hiklach schiet dat ik vaak eerst de volgende morgen in staat ben verder te
lezen, na drie koud waterbehandelingen, een modderbad en een pot kamillethee.
De inleiders tot deze uitgave geven in kort bestek veel informatie; ze behandelen
de drukgeschiedenis, de illustratoren (de plaatjes van Anthony de Vries zijn nu bijna
een eenheid geworden met de gedichten, de eveneens curieuze illustraties van Jacobus
Doncker werden slechts eenmaal gedrukt), de waardering, het leven van De
Schoolmeester, zijn correspondentie met Jacob van Lennep, die een grote rol speelde
in zijn leven, en ze geven eveneens een korte typering van zijn werk, waarbij ze
wijzen op de begripsverwaaring, omkering, de verlustiging in het onmogelijke en
absurde, het op-zijn-kop-zetten, het contrast, als eigenschappen van deze poëzie.
‘Zelfs onze hoogste gevoelens worden niet ontzien,’ schrijven zij plechtig, en ze
citeren dan de regels:
O ziel met angst vervuld,
Als varkensworst met zult!
[...]

(De volgende ochtend, na drie koudwaterbehandelingen, een modderbad en een pot
kamillethee:) De gedichten van De Schoolmeester behoren tot de knapste die in onze
taal geschreven zijn; bij hem pijpt de goede dood niet zuiver, gaan geen brede rivieren
traag
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door oneindig laagland, klotst geen enkele zee voort in eindeloze deining, noch
pardoes tegen de Hondsbossche aan, winnen de zachte krachten het nooit op het eind
en wiegele wiegele weint het niet: hij neemt alles in de maling wat gewicht en aplomb
heeft, niet alleen de zedeprekende en galmende dichters van de Nederlandse romantiek
(De Schoolmeester behoort tot een anti-romantische traditie, en zijn poëzie is zonder
de romantiek dus niet goed denkbaar), maar ook alles wat gewicht en aplomb heeft
in het werelds bestel: koning en kerk, soldaat en koopman. Hij koestert geen illusies,
en deelt ons zelfs dát in parodistische vorm mee:
De wees, die nooit den liefdelach,
Den warmen gloed van 't moederoog,
Zijn treurig pad bestralen zag,
Die, als hij hong'rend herwaarts toog,
Slechts dorre stopp'len vond voor brood,
Vaart thands als beurtman op Buiksloot.
Het koozend paar, vol zoeten kout,
En zoeter hoop, wien 't heidegras,
't Verholen hoekje in 't kreupelhout
Een heerlijk minpriëeltjen was,
Is sedert jaren man en vrouw,
En bakt thands pijpen in Ter Goû.

Enz. In De dankbare zoon wordt wel een heel andere snaar aangeslagen dan Van
Alphen met zijn pruimglurend Jantje:
Ik ben een zeer gelukkig kind,
Wanneer men dit bedenkt:
Mijn vader is mijn beste vrind,
Die mij schier alles schenkt:
Zijn afgedragen zomervest,
Zijn oude broeken, en de rest;
Maar dat weet Moeders naaister best.

En dan de Brieven van Mina... Die behoren tot het beste wat er is, en ik mag hopen
dat men de tekst daarvan, op een rol geschreven,
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na mijn dood bij me in de kist stopt. Menig late wandelaar zal dan, tijdens mijn
leesuurtje, de schrik om het lijf slaan omdat de aarde schudt en beeft, hij zal zich
nabij de Vesuvius wanen, of menen dat Og, de koning van Basan, in aantocht is,
allerminst op kousevoeten, en ik - ik denk alweer aan koudwaterkuren en kamillethee,
slechts daaraan, want de rest heb ik al.
Interpunctie, cursiveringen, de typografie: alles is bij De Schoolmeester van
essentieel belang. Zijn bladzijden maken grafisch eenzelfde indruk als het werk van
de Engelse humoristen met wie hij wel wordt vergeleken (de inleiders noemen alleen
de eerste): R.H. Barham en William Combe, wier boeken in de eerste helft van de
negentiende eeuw populair waren in Engeland, en al eveneens fraai geïllustreerd
werden: The Ingoldsby Legends van de eerste door Cruikshank, en Dr. Syntax. His
three Tours in Search of the Picturesque, of Consolation, of a Wife, dat oorspronkelijk
The Schoolmaster's [!] Tour heette, door Rowlandson.
De verwantschap ligt meer in de grafische aanblik dan in de versvorm, meer in de
sfeer dan in de inhoud - De Schoolmeester blijft naast hen als eigenzinnig en eigen
overeind. Hij is de komische held over wie de anderen schrijven: een
kapellenvangende biedermeier bon-vivant die op een kanonskogel het luchtruim
doorkruist.
Die sfeer bedoel ik.
De Schoolmeester markeert het begin van onze moderne letterkunde. Zijn
kreupelverzen en kolder staan voor technische perfectie en, vooruit dan maar, voor
‘een manier om zich te handhaven’.
Want dat hij het moeilijk had, maken de brieven aan Van Lennep duidelijk genoeg.
De fragmenten uit de brieven die in de inleiding van Van Deel en
Mathijsen-Verkooijen afgedrukt worden zijn zo kostelijk, dat het een schande zou
heten indien ze niet zo snel mogelijk integraal werden uitgegeven. De
literatuurgeschiedenis heeft De Schoolmeester al zo vaak met vergalopperingen en
eigenaardige verwijten mishandeld, met religieuze remmingen, dat ze nu eens wat
terug kan doen voor haar ontuchtige, dierbare hoerenzoon, die uit Nederland moest
vluchten omdat hij als Leids student een kind verwekte bij een dienstbode en
daarenboven nog naar bed ging met de vrouw van een hem goedgezinde
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chemie-professor. Hij moest in arren moede naar Engeland uitwijken, hoewel hij
zich, zoals hij het zelf uitdrukte, alleen maar ‘met lijf & ziel op een onbestudeerd of
verwaarloosd stuk der scheikunde’ had geworpen. In Engeland schrijft hij in de zomer
van 1834 aan Van Lennep, die voor een plezierreisje in een Londens hotel logeert,
en dat poëtisch intermezzo wil ik nog citeren, om achter de publikatie van de brieven
wat haast te zetten:
Als somtijds de booze lusten van het vleesch je mogten kwellen
zou ik je maar raden om je weet wel wat ik meen tot in Holland uit te stellen
want de Engelsche hoeren zal niemand je recommanderen
Ze liggen net als bevroren monumenten in de veren
En om te maken dat een Engelsche Hoervrouwonder het naayen een beetje leeft
Zou je er een andere onder moeten leggen die den hik heeft.
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De halve Schoolmeester werd een hele
Nu zijn de brieven van De Schoolmeester verschenen.
't Is voor iemand als uw dienaar moeilijk om over De Schoolmeester te schrijven.
We begrijpen elkaar te goed, De Schoolmeester en ik. We zijn te zeer familie. Zodra
ons iets te dicht op de huid komt, steken we er getweeën de draak mee. We bezitten,
evenwel, de onblusbare aandrift tot draakstekerij niet minder wanneer ons in 't geheel
niets op de huid zit. Zodra ons iets terneerslaat, treuren we in stilte, en hangen de
Lachende Gaper bij de buitendeur. Ook als we helemaal niet treuren, evenwel,
suggereren we alsof. Die melancholie is ingebakken, als een haarscheur in een Keulse
pot. We hebben beiden niets meer dan het verdriet geörven, en we zijn de
weeskinderen van Frau Sorge, maar: het wenen der erfgenamen is een gemaskerd
lachen. Allebei bezitten we, om nog iets te noemen, een groot talent voor het beledigen
van onze mede-ingezetenen. We zijn allerminst stichtelijk ook. En... we lijden
blijkbaar beiden, zoals u ruimschoots hebt kunnen merken, aan de echt-Hollandse
zelfoverschatting, die bij sommigen het bloed tot een kookpunt brengt, en bij anderen,
meer dorre geesten, slechts leidt tot een nadere bestudering van het vraagstuk der
ironie.
‘Gij ziet, o gebofkonte Poëet, wien het onwaardeerbaar geluk is te beurt gevallen
van mij een lofdicht te ontvangen, dat ik weet te slaan maar ook te zalven en dat ik
nog crediet heb bij den brievenbesteller,’ schrijft De Schoolmeester in 1833 in een
van zijn vele brieven aan Van Lennep, waaruit nu een keuze, ongeveer eenzesde
deel, als ‘leesuitgave’ is verschenen.
De geafficheerde hoogmoed, het zal altijd blijven bestaan, het heeft de eeuwen
getrotseerd, want... de dommen trappen er onveranderlijk in. Dit zijn de oogmerken
van de satirieke litera-
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tuur: de schrijver zorgt ervoor dat de dommen zichzelf aan de kaak stellen, maar de
superieuren, de bankiers en de dominees, helpt hij met de kaakstellerij-van-zichzelf,
door ze eens flink in hun aars te porren.
Dat ik weet te slaan... De Schoolmeester kon, zo blijkt ook uit de brieven waarmee
we nu voor het eerst wat ruimer kennis maken, riant tekeergaan, schelden dat 't
daverde, beslist niet half en half. Hij had in Engeland horen spreken over een zekere
Hasebroek, die een aanzienlijke plaats onder de Hollandse predikanten zou bekleden.
- ‘Kent gij dien Heer,’ zo informeert hij bij Van Lennep ‘wie is hij? Ik herinner mij
in mijne jeugd een scheelen Hasebroek met twee oogen die elkander gestadig in
toorn aanstaarden en een onophoudelijk neusgeslorp hetwelk mij altijd den zuiger
eener pomp te binnen bracht en dus een vacuum in zijn hoofd deed vermoeden. Zoo
deze laatste onderstelling gegrond is geweest, verwondert het mij geenszins dat hij
thands eene aanzienlijke plaats onder de Hollandsche Predikanten bekleedt.’
De predikanten moeten het ontgelden, de Leidse professoren, de Hollandse Poëten.
Ook Van Lennep spaarde hij - zij het quasi-laconiek - niet. Hij noemt hem een ezel,
en een lui, nalatig beest, wanneer hij wéér geen brief van hem uit Nederland ontvangt,
en zo tussen neus en lippen door, in een brief van 10 april 1847, vraagt De
Schoolmeester hem: ‘ - Is het waar dat al de Ether in Holland door uw uitgever is
opgekocht om voor 't Hollandsch publiek het lezen uwer werken eene min pijnlijke
operatie te maken?’
Geprikkeld raakt hij wanneer de brieven van Van Lennep uitblijven, ze vormen
voor hem het belangrijkste contact met Nederland, nadat hij daar door zijn
schuldeisers, een liaison met ‘gevolgen’ en een furieuze chemie-professor, Van der
Boon Mesch, die hij de horens had opgezet, uit was verjaagd. ‘Schrijf mij bid ik u
toch spoedig, want ik verlang hier even vurig naar, als wellicht Van der Boon Mesch
naar de menstruatie zijner Echtvriendin,’ schrijft hij al op zijn Nederlandse
onderduikadres (1834), vlak voor zijn vlucht, en het blijft ook in Engeland zo, wanneer
hij kostschoolhouder is geworden:
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O eervergeten dorpspoeet!
Die op Woestduin slechts zuipt + vreet
En d'armen schoolpedant vergeet,
Die thands op 't engelsche secreet
Aan u nog denkt in 't snijdend leed
Dat hem zijn laatste schijtpil deed
En, wijl hij dit epistel schrijft,
Met kracht zijn maal naar buiten drijft.
[...]
Moet ik, uit erf + land verjaagd,
En daaglijks door de spleen geplaagd
Nog lijden dat gij mijn geschrijf
Gebruikt op 't huisjen voor uw lijf
En, in mijn ongehuwden staat,
Me een maand naar antwoord fluiten laat?

De Schoolmeester was, ondanks zijn dankbaarheid jegens Van Lennep, die hem, dat
moet gezegd, ook op cruciale momenten terzijde stond, niet bepaald een likker, een
pluimstrijker, het blijkt uit zijn taalgebruik.
Dat taalgebruik! De preciezen en de preutsen hebben de negentiende eeuw zo
geterroriseerd, dat het je elke keer als een verrassing overvalt dat ze 't een en ander
tóch bleken te hebben uitgevonden. 't Is bepaald weldadig wanneer je eens iemand
uit die naar buiten toe zo geslachtsloze eeuw zijn kloten ziet tellen. Abortussen hadden
ze dus ook!
‘Wellicht,’ zegt De Schoolmeester, als hij zich zorgen maakt over het koekoeksei
dat hij misschien in het nest van de ‘chemieprevester’ heeft gelegd, ‘zijn de bloedige
vruchten van mijn welgemeenden arbeid reeds vereenigd met de golven van den
Rhijn; zoo ze immer mochten boven drijven en een medelijdende hand ze op liquor
zetten, hoop ik dat deszelfs bezitter spoedig een kozak in kwartier moge krijgen.’
Je wist het wel, maar het lucht toch op.
De brieven zijn voor die geslachtsloze negentiende eeuw inderdaad ongekend
vrijmoedig en op-de-man-af. ‘Waarschijnlijk de openhartigste brievenverzameling
uit de Nederlandse letterkunde van de negentiende eeuw,’ noemt Marita Mathijsen,
die ook toelichtingen bij de brieven geeft, ze in haar inleiding.
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De halve Schoolmeester is nu een hele geworden. We leren hem in deze brieven
kennen met zijn zwaarmoedigheid, zijn scabreuze verhalen, zijn sick jokes, zijn
afkeer van revoluties en populisme (1848!), zijn gevoel voor eigen waarde ondanks
al de tochten naar Canossa die zijn ‘weldoeners’ hem lieten maken.
O ja, de zwaarmoedigheid komt toch 't eerst, het spijt me meer dan ik zeggen kan.
‘Gij weet,’ schrijft hij in 1856, zo'n anderhalf jaar voor zijn dood, ‘het zijn altijd de
grappemakers niet die het lichtste hart omdragen, en ik ben in een staat van diepe
melancholie vervallen, even pijnlijk bijna voor anderen als voor mij. Alles rondom
schijnt mij ontrustend en schrikwekkend toe, ik denk ieder oogenblik dat de kinderen
uit schaatsen rijden zijn, éér er nog ijs ligt, of dat er iemand achter mij staat om mij
een oorvijg te geven met de klepel van den kerkklok; een lange neus komt mij langer,
en een platte platter voor dan waarlijk het geval is, ik verlies ieder oogenblik mijn
knoopsgaten, ik ben zoo dun dat men een kaars voor mijn lichaam houdt, en aan de
andere zijde de chineesche schimmen aanschouwt, en helaas mijn trouwe hond is
ook dood; vraag mij dus, uit medelijden, geen zotte vaersjens meer, doch vertroost
mij met een ernstige brief.’
Maar de erotiek is een goede tweede, ook de sexualiteit speelt een zware viool.
De Schoolmeester is een erotomaan pur sang, en voelt zich soms net als de hond
Van Rhijn, ‘die ook enkel leefde voor de l'amour’. Hij was mooi, en de meiden vielen
bij ritsen in katzwijm. Hij spreekt er heel openhartig over met Van Lennep, die zelf
meer het gebruikelijke type rokkenjager was, die zo echt Victoriaans ‘naast het potje
waterde’. Aan al die amoureuze klachten en galante herinneringen komt een einde
wanneer De Schoolmeester in het huwelijk treedt met de vrouw van wie hij zijn leven
lang ‘zielsveel’ zal blijven houden.
Melancholie, erotiek en zwarte humor; het zijn waarachtig de slechtste ingrediënten
niet voor een dichter. Maar De Schoolmeester heeft geen enkele dunk van zijn eigen
poëzie; hij noemt zichzelf een kleine kreupeldichter.
Toch... springt hij uit zijn vel als Van Lennep z'n ‘vaersjens’ in het tijdschrift
Holland met fouten en lelijkheden laat afdrukken, of ze opeengepakt wegmoffelt
‘als een zootjen dubieuze visch in 't hoekjen van de mart’ of ‘gelijk vier verkleumde
bedelaarskinderen in een hondehok’.
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Hij stelt hoge eisen aan de literatuur, hij vindt de inhoud van dat Holland, waaraan
vele letterkundigen die destijds een grote naam hadden meewerken, maar ‘ontzachelijk
onbeduidend’ en ‘slijm- en slijkziek slak- en piergewemel’. En in zijn voorkeuren
speelde waarschijnlijk de politieke overeenstemming een grotere rol dan de literaire.
Hij stelt dus ook hoge eisen aan zichzelf: als zijn met uiterste precisie samengestelde
kreupelverzen (Adonissen met een houten poot) niet even precies worden afgedrukt,
dan krijgt de drukker dat, lang niet mals, te horen, van achteren en van voren.
De biografie van De Schoolmeester, zoals we die uit deze brieven kunnen herleiden,
is misschien niet onmisbaar voor het lezen van zijn poëzie, maar vormt wel degelijk
een extra. ‘Het zijn altijd de grappemakers niet die het lichtste hart omdragen.’
Dit zal, in dit steile land, steeds een kreet blijven die in de onvruchtbaarste aarde
valt. Deze roep klonk honderden jaren vergeefs, en zal het blijven doen. De steilen
willen diepte, structuur, religie, ernst, het raster, het prikkeldraad. Nog steeds geldt
de stichtelijke literatuur als de ideale. De Nederlandse literatuur wemelt van de
schoolmeesters. Te veel schoolmeesters, te weinig Schoolmeesters.
De Schoolmeester en ik, we kennen elkaar. U moet daarom zijn brieven lezen.
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Dichtende arbeiders
Werklieden vormen, naar genoegzaam bekend is, een speciale pittoreske kaste.
Parlementsleden hullen zich tijdens hun vakantie een dag of wat spontaan in een
overall ‘om erbij te horen’, en hoogleraren die in hun buitenhuis 'n tweede badkamer
laten installeren keuvelen ‘heel gewoon’ met de tegelzetter. Ze kletsen verheugd een
heel eind weg. De gewone man heeft 't maar goed, zo luidt dan hun conclusie, hij is
niet rijk en toch gelukkig.
Ze laten zich o zo graag zeggen dat rijkdom niet alles is. Ze kunnen 't niet genoeg
horen, middelerwijl de duiten tellend.
En zo is 't altijd geweest. ‘Ik zou zelfs denken dat iemand die [...] openhartig zijne
armoede belijdt, toont een eerlijk harte te bezitten en niet zonder geestkracht te zijn,
omdat hij gelaten blijft en noch wrevel noch ontevredenheid laat blijken, maar met
weinig voldaan is.’
Dit schrijft in 1869 de heer M. Pruim.
Er is een werkman overleden, en de heer M. Pruim - ‘in een der Leeuwarder
couranten’ - schrijft erover: ‘Een braaf man ten grave’. Zijn aandacht ‘gold slechts
een nederigen werkman, tot de laagste volksklasse behoorende; [...] een man, die
naar 't oordeel der menigte, welke naar den schijn uitspraak doet, zeer weinig te
beteekenen had.’
Pruim bakt ze bruin, en nog altijd bakken de Pruimen ze bruin.
Waarom Pruim, ‘Oud-Schoolopziener en Instituteur’, dan toch de moeite nam om
ten bate van zó'n nederige dode, ook al was-ie ‘braaf’, de pen ter hand te nemen?
‘Die hem gekend hebben, zullen het weten dat de handwerksman veel meer kan zijn,
dan een werktuig, wanneer gelijk bij den overledene, in hem een geest werkt, die het
goede, schoone en ware gevoelt, en die altijd ijverig en werkzaam is, om gelijken
geest bij anderen te wekken en te voeden.’
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U voelt het al: die werkman was een dichter! Het goede, schoone en ware! Daar hebt
ge waarachtig geen Pruim bij van node, om terstond tot deze diagnose te komen.
(Over dichtende arbeiders in de negentiende eeuw, daarover wil ik het dan ook
met u hebben, en niet over parlementariërs, hoogleraren en de Oud-Schoolopziener
Pruim.)
Over het zingende volk!
De man aan wie Pruim (daar is hij waarachtig tóch weer!) zijn van neerbuigendheid
druipende woorden wijdde, heette J.J. Richter, ‘In leven gemeente-arbeider aan den
grintweg in Oostdongeradeel’. Zo staat het in extenso op de titelpagina. Alleen de
opgave van 't loon ontbreekt nog.
Wat een werkman dacht en zong heet de bundel (Zwolle, 1869).
En Pruim gaf'm uit, ‘ten voordeele zijner nagelaten weduwe en kinderen’.
't Was een heel gedoe, die liefdadigheid in de negentiende eeuw. Ze sloegen er
zich onbeschaamd voor op de borst. Kenmerkend is het Winteravondliedje van Tollens
waarin hij juicht dat God ons in zijn wijsheid de armen heeft gezonden, tegelijk met
het besef ‘dat weldoen zalig is’. Bij mej. P.C. van Alphen roept de kleine Piet bij de
uitdeling van de wintersoep luidkeels uit:
Hoor toch, Vader! mijn geroep;
Geef dat arme kindje soep.
Kijk dat lieve, kleine mannetje
Biedt u reeds zijn ledig kannetje;
[...]
Ach! wij eten toch nog vleesch; Geef den armen, geef den wees.
Vaderlief! hoor mijn geroep,
En geef d'armen menschen soep!

Maar naast de soep waren ze ook allerwegen bereid de werkman van goeden wil 'n
onsje of anderhalf eigenwaarde te geven; dat was in die dagen van revolutionaire
woelingen een kwestie van zelfbehoud. Tranen met tuiten huilde de burgerij, uit
louter erkentelijkheid, wanneer een arbeider ze kwam vertellen hoe arm en tevreden
hij was, wanneer hij zich zowel als ‘werkman’ kenbaar
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maakte én vaderland, god en oranje omhelsde. Zo'n koekoeksei werd doldriftig
gekoesterd.
De Vriend van armen en rijken (een tijdschrift) geeft wenken hoe we bij de
‘beoordeling der minvermogende volksklasse’ te werk moeten gaan: ‘Bij al hetgeen
afkeuring bij de arbeidende klasse in Parijs verdient, mag het toch wel vermeld
worden, dat in 1850 door de koetsiers van vigilanten en omnibussen 22.630
voorwerpen aan de policie zijn aangebragt, die de eigenaars in de rijtuigen hadden
achtergelaten.’
Het advies luidt om ook eens in Amsterdam soortgelijke voorbeelden van
eerlijkheid te gaan opzamelen, want: ‘Zulke berigten doen het volk eer aan.’
Uit angst voor werkmansopstandigheid werd werkmansfatsoen 'n courant artikel.
De deftige standen strooiden met fatsoen als met pepernoten, ze hadden er een geducht
handje van. En de enkele werkman die ze ermee in 't zonnetje zetten, die ze tot de
Muzentroon verhieven, werd duizelig van 't licht, en kroop en likte om het zijn
fatsoenverschaffer naar de zin te maken.
Wat een werkman dacht en zong kreeg een aanbeveling mee van drie
fatsoenverstrekkers, Dr. L. Proes, Jhr. Mr. J.F. van Humalda van Eijsinga en wéér
onze Pruim. Ze zeggen: ‘Moge het [boekske] alom een gunstig onthaal ten deele
vallen, eenig nut en genoegen aanbrengen, en toonen dat er ook in de werkmansstand
menschen met gevoelige harten en heldere hoofden te vinden zijn’ - en ze delen
tevens mede dat al honderddertig gulden werd ontvangen ‘om de weduwe aan een
middel van bestaan te helpen’, en ‘te zorgen dat de 4 kinderen, die van een goeden
aanleg doen blijken, voldoend en doelmatig onderwijs ontvangen’. Ze vermelden
niet alleen voluit het geld bedrag (in zaken van liefdadigheid dient niet de minste
discretie te worden betracht), ze delen ook, zo echt terloops, mee dat de gedachten
en het gezang van de werkman zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm werden
afgedrukt, en dat ze slechts ‘de noodzakelijkste taalzuiveringen, betrekkelijk spelling,
maat enz.’ hebben aangebracht.
Ach, waren alle mensen goed!
De overledene kon op zoveel goedheid niet reageren, daar hij immers overleden
was. Maar wat vond hij, toen hij nog leefde, van deze liefdadigheid?
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J.J. Richter, in leven gemeente-arbeider aan den grintweg in Oostdongeradeel, bleek
zijn ongekunstelde gedachten op rijm te kunnen zetten. 't Moet zo omstreeks 1860
zijn geweest dat de heer M. Pruim, oud-schoolopziener en instituteur, op het idee
kwam, hem in Dockum letterkundige avonden, tegen betaling, te laten verzorgen
voor ‘een deftig en talrijk publiek, van beiderlei geslacht’. Het publiek ‘kwam op en
hoorde met verrassing en voldoening naar den dichterlijken wegarbeider’. De
opbrengst van de soirée werd door Richter en zijn gezin, ‘die veel en lang geleden
hadden’, met vreugde en dank begroet.
‘Die zoogenaamde Richteravond,’ vertelt ons Pruim, ‘is daarna telken jare herhaald
en steeds met gewenschten uitslag, zoodat er van dien tijd af de hulpmiddelen waren
gevonden om een arm maar fatsoenlijk gezin van den noodigen wintervoorraad te
voorzien.’
Arm maar fatsoenlijk...
Hier werd de liefdadigheid niet bedreven met 'n pannetje soep maar met de
poëtische voortbrengselen van de te beneficiëren persoon zelf, die luide werd
toegejuicht, te meer daar dit ‘toonbeeld en sieraad in zijn stand’ ze in z'n schaarse
vrije, nachtelijke uren had moeten schrijven.
Het was een mirakel om te aanschouwen, zo'n man uit de volksklasse, van wie
erkend moest worden ‘dat hij beschaving, kunstgevoel en smaak, geheugen en
fantasie’ bezat, ‘en wel, betrekkelijk gesproken, in ruimere dan alledaagsche
hoeveelheid’.
Van alle kanten stroomden de uitnodigingen binnen om zo'n exemplaar te horen
voordragen.
Tegen een ‘ruim’ honorarium, voegt Pruim daar aan toe.
Veel zal 't niet zijn geweest.
Toen het gemeentebestuur van Oostdongeradeel de zingende arbeider in 1857 tot
wegwerker aanstelde, ‘om zorg te dragen voor den grintweg van Dockum naar
Oostrum’, was daar een vast weekloon van f 4,50 aan verbonden. De rederijkerskamer
Camphuysen te Dockum benoemde hem, toen ‘zijne snelle vorderingen’ werden
opgemerkt ‘met lofwaardige kieschheid’ (dixit Pruim) tot erelid, omdat ze wisten
dat hij zich de ‘verteringskosten’ van de driewekelijkse vergaderingen onmogelijk
kon veroorloven.

Gerrit Komrij, Papieren tijgers

214
Ze deden wat ze konden, nietwaar.
Aan zijn gedicht Nieuwjaarswensch voegt Richter een boekhoudkundige
recapitulatie toe van de besteding van zijn viereneenhalve gulden, zoals hij die eerder
in het gedicht al op rijm had voorgerekend: het getuigt van zijn ijselijke tevredenheid.
Zestig cents kost de brandstof per week: ‘Daarvan kan de kachel niet altijd door
rooken, / Maar 't is toch voldoende om 't eten te koken.’ En ook de belasting slaat
blijkbaar, net als de dood, huis noch deur voorbij. (Alleen op de Fiscus en de Dood
kan je echt bouwen in dit ondermaanse.)
'k Moet vijftien cents week'lijks voor 't Rijk deponeeren,
Daar moet ik mijn pijpje tabak voor ontbeeren,
Want 't weekgeld is op en het reek'nen gedaan. Toch juich ik van harte - ik heb een bestaan. -

Er zijn nog 'n paar budgetstaatjes meer bekend uit de negentiende eeuw. Brugmans
(De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw) noemt onder meer die van een
Utrechtse landarbeider, een houtzagersknecht uit Amsterdam, en een zwartwever uit
Hilversum. 't Bekendste is wel het ‘budget van een huisgezin te Amsterdam’, dat
voorkomt in Idee 451 van Multatuli: hij specificeert daar hoe dat gezin met een
bedrag van zes gulden per week rondkomt. De gemeente-arbeider aan den grintweg
moest (met vier kinderen) rondkomen van viereneenhalf. De middagmaaltijd, zo
lezen we uit dit in een obscure, moeilijk op te diepen dichtbundel verscholen staatje,
kostte vijftien cents per dag, er werd per week vijftig cents uitgetrokken voor twee
roggebroden en veertig cents ‘voedsel voor den jonggeboren knaap’. Zeep, sajet,
stijfsel en blauwsel kwamen op twintig cents en kerkcenten, scheerloon en
haarknippen samen op een stuiver. In zijn Nieuwjaarswensch vertelt Richter dat er
geen cent overschoot voor kleren, ‘met linnen en kleerkast is 't droevig gesteld’.
En, schoon mijne vrouw flink de naald kan hanteeren,
Zij kan toch het slijten van 't linnen niet weren.
Des Zaterdags als het verschoningsuur slaat,
Dan zeg ik Mijnheer, dat het sobertjes staat.
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[...]
Jenever is juist geen behoefte voor 't leven
Dus daarvoor verlang ik geen gift mij gegeven,
Maar weet u, Mijnheer, wat ik minzaam verzoek
Als Nieuwjaarsgeschenk? Een half sletene broek.

Dit is 'n heel wat bedeesder toon dan bij Multatuli, die ronduit zei dat de slaven van
vroeger er beter aan toe waren dan de werkman uit zijn tijd: ‘Zoo-als nu de zaken
staan, noem ik den toestand van ons volk schandelyk.’
Maar bij de grintwerker geen spoor van opstandigheid, alleen berusting. De in de
Nieuwjaarswensch aangesproken Mijnheer schonk hem blijkbaar genadiglijk 'n oude
broek, want Pruim neemt in zijn verzameling uit 's grintwerkers nagelaten papieren
een fragment op uit een nieuwjaarsvers van het daaropvolgende jaar aan hetzelfde
gulle heerschap, waarin Richter van zijn blijde ‘tehuiskomst’ met die overvloedige
geschenken verhaalt - niet alleen met een broek, maar ook met een vest! ‘Die dank'bre
verbazing, van ons, arme liên! - / Ik kon mij nu voegzaam ter kerke vertoonen.’
Ze schoten dus echt uit hun slof voor hem. En waarom? De man was ernaar. Hij
kon eindelijk eens netjes naar de kerk, met z'n tweedehands broek. Hij wentelde zich
dankbaar in het kwijl van zijn weldoeners, en likte de schoenen die hem trapten. Hij
riep luid en op rijm, hij die vier kinderen en een vrouw moest voeden van
viereneenhalve gulden en 's zondags in een halfsletene broek ter kerke ging, dat ‘de
liefde voor volk en vorst ook bij de minder ontwikkelde standen der maatschappij’
aanwezig was. Hij zei het zelf. De meer ontwikkelde standen waren hem daar
dankbaar voor, hij werd een oogappel der Pruimen. En nu: de kwelende dienstmaagd
te Sneek.
Francijntje de Boer (Dienstmaagd te Sneek stond er op de titelpagina's van haar
dichtbundels) genoot, vooral in de noordelijke provincies, beslist enige populariteit.
De naamlijst der intekenaren, toegevoegd aan haar Nieuwe dichtproeven (Amsterdam,
1821), beslaat zestien bladzijden. De gouverneur van Friesland, J.F. Abinga van
Humalda, nam zowaar drie exemplaren af, en al
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evenzeer waren de President van de Rechtbank te Heerenveen en de Grietman van
Lemsterland in de Lemmer present. Onder de intekenaren bevonden zich rustende
Leraren der Doopsgezinden, Ontvangers van de Registratie, Chirurgijnen en
Advokaten.
Hun namen zijn vergeten. 'n Dichtende dienstmaagd wordt na anderhalve eeuw
nog even afgestoft, doch zij die hoog gezeten waren in hun tijd, en praatjes hadden
voor tien, ze blijven voor immer vergeten - er zit 'n rechtvaardige rek in het culturele
elastiek.
Wat was Francijntje voor een meid? Welk gezicht komt vanonder het stof tot ons?
Ik twijfel tussen een goedhartige, frisse bedisselaarster en een sekreet. Erg goed
dichten kon ze niet. Haar grote voorbeelden waren Hiëronymus van Alphen en haar
vriendin Fenna Mastenbroek. De bundeltjes die zij voor kinderen schreef: Gedichtjens
voor kinderen (Haarlem, z.j., maar vóór 1821), Gedichtjes voor behoeftige kinderen
(Amsterdam, 1824 op omslag, 1823 op titelpagina) en Laat ons leven tot Elkanders
Nut en Vreugd. Nederlandsche verhalen, en eenige nieuwe dichtproeven (Leyden,
1850), zijn voor het grootste deel in Van-Alphentrant, zij het dat 't van die watersoep
nóg weer een verdunsel is. Ze wil met haar kinderversjes ‘het opkomend geslacht
tot brave wereldburgers vormen’, ze wil bijdragen ‘om welligt een zaadje van deugd
in hunne voor elken indruk vatbare harten te strooijen’. Dat betekent dat de kinderen
braaf dienen te bidden, en hun vaderland en ouders moeten vereren. Maar ook: dat
ze niet bang moeten zijn voor geesten, voor het onweer of het kerkhof.
De bliksem, die u siddren doet,
Is zegen voor deze aard.

Dit rationele element gaat, geheel à la Van Alphen, gepaard met morele lessen over
het Geluk. Jantje stelt de vraag:
Waar in zou toch 't Geluk bestaan?
Vroeg Jan, dit wilde ik wel eens weten:
Ligt dat in fraai gekleed te zijn,
In uit te gaan of lekker te eten?
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En het is duidelijk hoe Francijntjes antwoord zal luiden: het geluk bestaat slechts in
de deugd.
En in de gehoorzaamheid. En in de voorzichtigheid. Om dit laatste als zaadje in
het vatbare hart te strooijen vertelt ze 'n verhaal over een jongetje dat met een geladen
geweer in de tuin per ongeluk een oude werkster doodschoot:
Verbeeldt U nu zijn toestand, kindren,
Hij loopt als zinloos op en neêr.

Je ziet het echt voor je. Nee, beeldend is ze niet. Ze mocht met recht haar dichtader
aan de voeten van Van Alphen leggen, wat ze in een herinneringsgedicht ook doet:
Denkt gij wel eens, lieve kleinen,
Die van Alphens boekjen leest,
Welk een zegen deze brave
Voor de kindren is geweest?
[...]
Voelt gij 't jeugdig hart niet kloppen
Door gevoel van dankbaarheid,
Als hij u, zoo zacht, zoo vriendlijk,
Op den weg der deugd geleidt?

Ook haar gedichten uit haar ‘volwassen’ bundels, Dichtproeven (Haarlem, 1815) en
het al genoemde Nieuwe dichtproeven vertonen bijster weinig originaliteit. Ze noemt
zich zelf, in de traditie van de geaffecteerde bescheidenheid, ‘slechts’ een viooltje.
Een roos schittert groots en heerlijk, en verkondigt majesteit, maar het lieflijk
veldviooltje ('t beeld van stille nederigheid!) mag dan wellicht minder opzien wekken,
toch is ze god welgevallig:
Wie ziet op 't eenvoudig muschje
Immer met verachting neêr,
Juist om dat de nachtegalen
Met volmaakter gaven pralen,
Ons op hooger zang onthalen?
Beiden zingen zij Gods eer.
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Francijntje put zich uit in bescheidenheid. Ze prijst zich zielsgelukkig dat ze in haar
‘nederigen levensstand’ het vermogen bezit sommigen een aangenaam en nuttig
ogenblik te verschaffen, en in een van haar kinderbundeltjes merkt ze op: ‘De
onderwerpen, welke ik behandeld heb, zijn slechts eenvoudig; trouwens, wie wacht
dit anders van mij?’
Niemand verwachtte anders, laat staan de chirurgijn en de grietman.
Maar ondanks zoveel verpletterende zelf-minachting schroomt ze niet, de
gedienstige, haar eerste dichtproeven boud aan te bieden aan ‘Hare majesteit, onze
geëerbiedigde koningin’:
Zal het aan Nederlands Vorstin,
Door deugd zoo groote Koningin,
Ook welgevallig zijn, om mijne lage zangen,
Waarin natuur en 't hart slechts spreekt,
Maar hooge vlugt en zwier ontbreekt,
In gunst van mij te ontvangen?

't Lijkt me een wat over 't paard getilde werkmeid. Haar verzen puilen uit van Hij is
niet meer! Ik mis hem, ach! Ik ween! 't Valt hard! Wanneer haar moeder is overleden
zingt ze:
Ze is dood, helaas! ach, welk een slag!
Mijn lieve, dierbre Moeder! ach!

En:
Ontzettende gedachte! Ja!
Ze is weg! - Wij zien haar treurend na.

Francijntje is niet alleen nóg houtenklaziger dan Van Alphen, maar ook dan 't hele
stel treur- en klaagzangers. Een vader spreekt ze bij de dood van z'n
tweeëntwintigjarige zoon alsvolgt toe:
Ween vrij, o Vader! als ge aan hem
Den laatsten pligt vervult,
Als gij met waggelenden tred
De lijkbaar volgen zult.
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Wéér zie je 't voor je. En zo dichtte ze voort, in de haar ‘zoo schaars overschietende
uitspannings-oogenblikken’, over gevallen meisjes, bij gouden bruiloften, en vooral
aan ‘het smartelijk afsterven’ wijdde ze tranenrijke bespiegelingen. Zelf overleed ze
op 7 maart 1852; zo staat het op een met de hand geschreven ‘Algemeene
kennisgeving’ van Dirke M. de Boer, die iemand destijds in de bundel moet hebben
gelegd die ik hier voor me heb: ‘Heden avond overleed, ten huize van den Heer C.
Tuijmelaar te Heerenveen, onze geliefde Zuster Francijntje de Boer, in den ouderdom
van ruim 67 jaren. Diep bedroeft ons haar verlies, en velen met ons zullen een traan
wijden aan haren dood.’
Ze kan weer onder het stof.
Na de dichtende grintwerker en de kwelende dienstmaagd is de zingende boerenknecht
aan de beurt. Hij heet Willem de Jong, Boere-Arbeider te Vorden. Hij publiceerde
in 1867 Eerstelingen, in 1869 Veldbloemen en verder Dichtjes, dat geen jaartal draagt,
maar als nr. 48 verscheen in de populaire reeks Algemeene Bibliotheek.
Veldbloemen kreeg een voorwoord mee van Bernard ter Haar. Daaruit onder meer:
‘Wat ik, hoe dikwerf daartoe aangezocht, anders niet dan noode en daarom ook
hoogst zelden doe - een woord van aanbeveling bij eenig boekwerk te schrijven - dit
doe ik ditmaal gaarne. [...] Het is [...] in onzen weinig poëtischen tijd een niet gewoon
of verwacht verschijnsel een Vordenschen arbeider met deze “Veldzangen” te zien
optreden, waarin hij het bewijs levert, hoe ook de kunstelooze herdersfluit, of de
boersche vedel, zonder dat eenige opleiding is voorafgegaan, welluidende toonen
kan doen klinken.’
Waar had, als ik vragen mag, Ter Haar dan wél zijn opleiding voor de fluit genoten?
Bij mijn weten was-ie dominé. Hij citeert ook de titel verkeerd. Maar 't hindert hem
niet met hetzelfde air verder te gaan: ‘Wordt er veel in deze “Veldzangen”
aangetroffen, wat zich niet boven het middelmatige verheft [...], de vervaardiger zal
de eerste zijn, om dit toe te stemmen [...]. Hij zelf is er diep van doordrongen, hoeveel
hem nog ontbreekt, gelijk genoegzaam blijkt uit de bede om verschooning, welke
dit bundeltje opent [...] en tegenover zulk eene belijdenis, gevoegd bij den zóó
nederige
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stand, dien hij in de Maatschappij inneemt, moet wel de scherpste kritiek zich
ontwapend voelen. [...] Indien onze vriend De Jong later mocht besluiten nog andere
dichtproeven aan zijn landgenooten aan te bieden, dan wensch ik dat hij daarbij
blijken van gelukkige vorderingen moge geven.’
't Zal je in je eigen boek gezegd worden.
Maar ‘onze vriend’ De Jong glimt van dankbaarheid en roept ook zelf in zijn ‘bede
om verschooning’ uit, in een om het woord lab'ratorium door Ter Haar hevig berispte
captatio benevolentiae:
Snelt toch niet op hooge beenen,
Naar het lab'ratorium henen
Van de vinnige kritiek.

Ik vind dit, in tegenstelling tot Ter Haar, een pakkende, plastische oproep. Maar
doorgaans zijn de fabels, arbeids- en beroepenliedjes van ‘onze vriend’ De Jong van
een opperste eenvoud. Een ander kenmerk is zijn grote naïeveteit. Zo dicht hij:
Geen beer van Nova Zembla's strand
Ontwaart men, waar het kreeftvuur brandt,
Ook 't rendier niet der Samojeden:
De vlugge gems, van d'Alpenkruin,
Aanschouwt men niet in Spanjes tuin,
Geen leeuw van Africa, zal ooit Euroop betreden.

en hij dicht dit om te bewijzen hoe heel het heelal getuigt van Gods verstand, hoe de
Schepper het weer zo prachtig voor elkaar heeft. Als het tijd voor 'n dutje wordt
maakt hij het donker, en moet het ochtend zijn dan steekt hij de zon in brand.
Af en toe komt W. de Jong tot een kernachtige formulering, zoals in deze
Aansporing tot matigheid:
Onmatigheid is een gedrocht,
Bij nacht gebaard, een helgewrocht.
- Zij is een nachtspook, dat steeds gluurt,
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maar even daarna is het alweer:
Helaas! helaas! in menig huis
Was reeds de onmatigheid ten kruis,

en rukt hem 't tot tweemaal toe herhaalde helaas wreed elke aanspraak op een
lauwerkrans weer uit handen. Zijn hart gloeit van kunstmin, zegt hij, het natuurschoon
boeit zijn zinnen, en hoewel hij geen aardse schatten bezit, nederig en vergeten leeft
en met vereelte hand schop en spa hanteert, is 't wellust, is 't genot ‘[...] als ik in
harmonie / Mijn ruwe citer stem tot zachte melodie’.
Je komt bij hem enkele typische beroepenliederen tegen, zoals ‘De Schoenmaker’:
Rekken, rekken, rekken,
Over 't leestje trekken,
Geef den likstok, Koen!

en ritmische gedichten uit het landleven, ‘De Dorschers’, ‘De Wanners’, ‘De
Zaaijende’, ‘De Karnende’, enz. Het zijn werkliederen, waarin ongetwijfeld sporen
te vinden zijn van de eeuwenoude liedjes die De Jong uit het boerenbedrijf moest
kennen.
Karnen en dorsen, dat is arbeid met 'n bij uitstek ritmisch karakter. Daar horen
liedjes bij met een maat-aangevende, stimulerende werking. Wat laat De Jong bij
voorbeeld de dorsers zingen, als ze ‘tot 't werk bereid’ zijn?
Hoort hoe 't gaat,
Op de maat:
Lustig op,
Op den top.
Klit, klat, kloe!
Slaat maar toe,
Nu met moed,
Dan gaat 't goed.
't Gaat u voor
Flink er door.
Pief, pof, paf!
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't Moet er af.
Op en neer,
Heen en weer
Tot aan 't end'. Nu gewend!
Nog eens weer!
Strijkt hem neer,
Steeds met kracht
En met magt,
Dat het gonst,
Dat is kost.
Poef, pof, paf!
't Zal er af!
Trekt hem aan!
Zoo moet 't gaan
Wordt niet moe;
Klit, klat, kloe!
Nog eens op
's Schooven top.
Zacht wat Piet! - .
't Is geschied.

Willem de Jong, Boere-Arbeider te Vorden, levert hiermee een negentiende-eeuwse
bijdrage tot de studie van de ‘Rhythmische Gestaltung der Arbeit’, van de verhouding
tussen poëzie en economie, van de poëzie als produktieverhogend foefje - (Karl
Bücher: Arbeit und Rhythmus).
Toen J.J. Richter, van zonsopgang tot zonsondergang gemeentearbeider aan de
grintweg in Oostdongeradeel, in de nachtelijke uren gedichten schreef en die
vervolgens aan een deftig publiek voordroeg, juichte het deftig publiek hem toe.
Want hij zong dat armoede en tevredenheid onafscheidelijk waren. Als een notabel
hem 'n afgedragen broek gaf, kon hij zich fatsoenlijk in de kerk vertonen. De
dankbaarheid van deze straatarme ‘werkman’ is tegelijk aandoenlijk en
weerzinwekkend. De aan hem betoonde liefdadigheid is alleen maar weerzinwekkend.
Hoe onbeduidend die liefdadigheid ook was, toch klopten de notabelen er zich met
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mokerslagen voor op de borst, ja, dat het klonk als een drumstel. Voor 'n paar cent
was de revolutie bezworen.
In hetzelfde noorden bezaten de paria's een andere parel, dat wil zeggen: aan de
kroon van de burgerij. 't Was Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Ook zij gaf
hoog op van haar tevredenheid en godsvrucht. Een klein wiegstertje onder de
personeelsstand gaf zij de raad voorzichtig en deugdzaam te zijn: oh, ze kon achting
verdienen door te laten zien ‘Dat we arm en braaf kunnen wezen’, en voorin haar
Gedichtjes voor behoeftige kinderen, opgedragen aan haar stadgenoot Y. Wouda,
onderwijzer der stads-armenschool, schreef ze:
Voor u is dit boekje,
Behoeftige jeugd!
Voor u wier vereed'ling
Mij streelt en verheugt;
Voor u, die, ofschoon gij
Soms armoede lijdt;
Toch kind'ren van God,
Onze weldoener, zijt.
[...]
God mint alle menschen,
Hetzij arm of rijk,
Zijn zij slechts elkander
In deugden gelijk.

Ook in Sneek wreven zich douairière, cargadoor en predikant vergenoegd in de
handen. Francijntje kende haar plaats!
En tenslotte kende, zo zagen we, de boere-arbeider uit Vorden, Willem de Jong
zijn plaats. Hij vond het een gave dat hij dichten kon: ‘Want waarlijk, 't is mij goed,
als ik in 't kunstloos lied / Mijn Schepper loven mag, voor 't geen ik hier geniet.’ En
ook Bernard ter Haar, die zijn bundel een voorwoord meegaf waarin hij vooral zijn
eigen goedheid met twaalf paardekrachten prees, vond zulks een gave, want zo hoorde
je 't nog eens van een ander. Iemand die vergenoegd was met zijn bescheiden deel:
van zo iemand moesten de verzen worden uitgegeven! en bij zo'n bundel moest een
voorwoord, en in dat voorwoord kon je dan nog eens uiteenzetten wie er eigenlijk
de baas was, opdat niemand 't zou vergeten.
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Waren er dan geen opstandige arbeider-dichters in de negentiende eeuw?
Was er dan niemand die weigerde om als bezienswaardigheid te dansen en te
kwinkeleren, als een verschijnsel uit een andere wereld?
Zo iemand was Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927). Hij was timmerman
in het Friese Kortezwaag. Hij werd in 1891 het eerste rode gemeenteraadslid van
Nederland; in Opsterland. Hij verzette zich in de twee deeltjes van zijn Socialistische
Liederen en gedichten (Lemmer, z.j.) en in Liederen voor Het Volk (Den Haag, 1886)
tegen de arbeider die zich met stroop laat insmeren, die met 'n halfsleetse broek van
de notaris naar de kerk stapt, deemoedig maar proper. Hans Slenterman noemt hij
zo iemand, hij beschouwt zulke mensen als 'n universele ziekte:
Wie kent niet Hans Slenterman?
Hans, die overal familie,
Tot in 't verre Hindostan,
Nederland en in Kastilie
Telt en, wat er sta of val,
Zeker immer tellen zal?

R. van Zinderen Bakker vertelt ons in een van zijn bundels, op rijm, het verhaal van
de uitgebuite Klaas. Als kleine jongen moest Klaas, ‘dienstbaar in het huis / Van
vaders rijken broodheer Baron Van Hogersluis’, al de kastanjes uit het vuur halen
voor 't jong baronnetje, en later, bij de loting, voor hem soldaat zijn. Daarna moest
Klaas trouwen met het door de jonge baron ‘beetgenomen’ Klaartje, enz. Zo ging
het zijn leven door. Maar altijd bleef Klaas tevreden:
En hadden dikwijls anderen
ook kwestie met den baas
Om hooger loon of werktijd,
daaronder was nooit Klaas.

Klaas prees immermeer de leiding Gods, en hij kreeg op zijn begrafenis door de
dominee de hemel toegezegd omdat hij zijn
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last zo geduldig had gedragen. Maar de baron werd ten grave geleid als een ster van
de eerste grootte, een waarachtig mens in daad en woord.
Van Zinderen Bakkers toorn richt zich tegen hen die ‘deemoedig dienend steeds
op bevelen wachten’, tegen onze grintwerker uit Oostdongeradeel en de Vordense
boere-arbeider:
Ei! Ziet eens om u henen
toe! beurt uw hoofd eens op!
Des jonkheers nakroost zit u
te lang reeds op den kop.
En trok de leepe priester
van Rome of van Dordt,
U 't vel ook over de oogen,
maakt dat gij ziende wordt!
Want meer nog dan zoovelen
in hermelijn en goud,
Zijt gij het die de vrijheid
van allen tegenhoudt.

En deze poëzie ging, zo begrijpt men, des jonkheers nakroost en de leepe priester te
ver. Hadden ze daarvoor nu hun halfsleetse broek cadeau gegeven en onvermoeibaar
ingetekend op alle dichtproeven die de Sneekse dienstmaagd maar de wereld in
wenste te zenden? Moest hun soepuitdeling met werkmansopstandigheid worden
beloond?
Het masker werd terstond van het liefdadige aangezicht afgetrokken, en het
christelijke Medusahoofd werd zichtbaar, grimmig en zieldoorsnerpend. De werkman
was gevaarlijk.
Een socialistisch volkslied van Van Zinderen Bakker ontlokte een dominee in
1893 de verzuchting dat hij niet wist wat erger was: de proletarische opstand of de
cholera, die in ‘de gedaante van den vorst des doods gezien wordt, op het vale paard,
jagende van St. Petersburg naar Madrid, met zijn geesel zijn geraamtehengst
zweepend, en grijnzend lachend tusschen de tandelooze kaken’.
Het troetelkind van de rijken, dat de werkmanspoëzie in de negentiende eeuw was,
leek heel even op een monster.
Heel even. 't Is allang weer het troetelkind.
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