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[Vooraf]
Van oktober 1980 tot en met oktober 1981 heb ik voor het dagblad De Limburger
een achttal Schrijversportretten geschreven.
Omdat binnen Limburgs provinciegrenzen provinciale bindingen meestal de basis
vormen om iets wel of niet te kunnen realiseren, werd in eerste instantie gezocht naar
een brede norm: de schrijvers ‘van vreemden bloede’ dienden in Limburg te wonen
en de in Limburg geboren auteurs mochten best hier of elders wonen.
Daarnaast dienden deze schrijvers te schrijven en te publiceren bij erkende
uitgeverijen en niet op hun lauweren of herdrukken te rusten.
Deze reeks schrijversportretten die in samenwerking met Koos Vermeeren, de
toenmalige verantwoordelijke man van de boekenpagina's, werd opgezet, zou
oorspronkelijk meer namen bevatten, ware het niet dat de recessie ook bij De
Limburger toesloeg en deze reeks voortijdig gestopt werd.
Daarom kan deze interviewbundel binnen haar beperkte bestek niet volledig zijn,
maar wel - en laat dit met nadruk gezegd zijn - representatief, al kan er op geen enkele
wijze ‘een Limburgse school’ uit gedestilleerd worden. De provincie Limburg bindt
èn scheidt deze auteurs van elkaar.
Er is echter één opvallende gemeenschappelijke noemer: de sterk individuele,
eigengereide manier van schrijven van deze auteurs.
Dit individuele, en eigengereide klinkt door in de interviews, die daardoor boeiende
momentopnames zijn geworden.
De titel van deze interviewbundel Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan!
is ontleend aan het gedicht Grootheidswaan van Pierre Kemp (Verzameld Werk I,
p. 249-250). Wiel Kusters dank ik voor de suggestie van deze titel, die voor velerlei
uitleg vatbaar is.
Hans van de Waarsenburg
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Huub Beurskens
De dichter, prozaïst, criticus èn vertaler Huub Beurskens werd in 1950 te Tegelen
geboren. Aan het begin van de jaren '70 liet hij voor het eerst iets van zich horen via
het literaire jongerentijdschrift Powesie, waar hij redactiesecretaris van was.
In nr. 7 van Powesie werd onder de kop: Aan het graf van een tijdschrift? de
lezer duidelijk gemaakt, dat Powesie door gebrek aan financiële middelen moest
verdwijnen.
Huub Beurskens verdween echter niet. In 1975 debuteerde hij als dichter met de
bundel Blindkap.
Nadat uitgeverij Meulenhoff hem onder haar hoede nam, ontpopte Huub Beurskens
zich als een productief, avant-garde schrijver, die er niet voor schroomde om thema's
die in de taboesfeer lagen tot zijn onderwerp te maken.
In 1979 debuteerde Huub Beurskens als prozaïst met de roman De Leguaan.
Andere publicaties:
1977:

Cirkelgang (poëzie)

1978:

Op eigen schaduw hurken (poëzie)

1980:

Vergat het meisje haar badtas maar
(poëzie)
Noordzeepalmen (roman)

1982:

Schrijver zonder stoel (essays)
De stroman (roman)
De vissende reigers (poëzie)
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Verder verschenen bij uitgeverij Meulenhoff vertalingen van Gottfried Benn, Nelly
Sachs en Georg Trakl.
Huub Beurskens woont en werkt in Amsterdam en is als poëziecriticus verbonden
aan het weekblad De Groene Amsterdammer.
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Jij bent op jonge leeftijd uit Limburg vertrokken.
Ik was achttien en ging in Tilburg aan de kunstacademie studeren. Om
misverstanden te voorkomen wil ik je meteen zeggen, dat ik geen hekel aan Limburg
heb.
Ik kom hier graag terug, maar zou er niet meer willen wonen. Dat is een
gevoelskwestie. Als ik met de trein Limburg binnenkom, dan heb ik het idee, dat er
links en rechts van me een grens is en dat ik geografisch gesproken in een slurf terecht
kom en dat benauwt me.
Met dat gevoel ben ik opgegroeid in mijn geboorteplaats Tegelen. Daar had je
dichtbij de Maas, ook een soort grens en vijf kilometer daarnaast was de Duitse grens.
Ik heb altijd het gevoel gehad, dat ik alleen maar in de lengte woonde en nooit in de
breedte.
Je jeugd in Tegelen en omgeving speelt in je vroege poëzie een belangrijke rol.
In de kleigroeven van Tegelen zijn een aantal fossielen gevonden. Door die
pré-historische opgravingen ben ik erg geboeid geweest. Ook het missiemuseum in
Steyl heeft vroeger een diepe indruk op me gemaakt. Ik vond het een fascinerend
museum. Alles was daar op elkaar gepropt, van afgezaagde olifantenpoten tot en met
kleding van missionarissen, die tijdens de Boxer-opstanden in China met speren
doorboord werden.
Pas veel later, toen ik al een hele tijd uit Tegelen weg was, besefte ik hoe uniek
dat allemaal was. Er kwamen daar allerlei dingen bij elkaar op een kleine oppervlakte.
Dat zou je een soort definitie van mijn eerste poëzie kunnen noemen.
De vorm en de constructie van een gedicht krijgen bij jou veel aandacht.
Die nadruk op de vorm is vooral van het begin. Daar ben ik nu erg over aan het
twijfelen. Toen ik begon, had ik heel sterk de behoefte om ‘dingen’ te maken, met
de illusie dat ze langer zouden kunnen bestaan dan ikzelf.
Zulke gedichten kun je niet met zacht materiaal maken, daar heb je hard materiaal
voor nodig. En dat verkreeg ik uit die fossielen, de artefacten, strijdbijlen en messen,
kortom van de voorwerpen uit al die opgravingen.
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Vanuit deze manier van denken kom je terecht bij een heel sterke bewustwording
van wat je met de vorm van een gedicht kunt doen. Je probeert die vormen ook hard
in elkaar te zetten. Daarvoor gebruik ik dan een harde montage, b.v. het weglaten
van lidwoorden om de zaak zo compact mogelijk op elkaar te drukken.
Het was het maken van een soort nieuwe lagen. Fossilering in de natuur is iets wat
miljoenen jaren duurt.
Als dichter probeerde ik dat binnen een aantal dagen voor elkaar te krijgen.
Ik huldigde dus de mening dat een gedicht zo compact mogelijk moest zijn. Dat
betekent dat het ook op de pagina visueel overzichtelijk moet zijn. Daarnaast probeer
ik voor mezelf wel de openheid te houden om mijn opvatting te ondermijnen. Op
het ogenblik b.v. heb ik me voorgenomen om een gedicht te schrijven, dat buiten die
opvatting gaat, om te bekijken of mijn theorie te ondergraven is.
In je laatste bundel Vergat het meisje haar badtas maar ben je inderdaad op een
andere manier gaan werken.
In deze bundel heb ik geprobeerd contact te maken met de buiten-literaire
werkelijkheid en die naar binnen te halen. Dat is een nieuw spanningsveld binnen
mijn poëzie geworden. Je moet proberen te vermijden, dat je als dichter in een heel
klein cirkeltje terecht komt.
Je komt er bepaalde taboes in tegen o.a. de liefde tussen een oudere man en een
jong meisje. Anders gezegd: de bemoeienissen van mensen met relaties van andere
mensen.
Ook het thema zelfmoord, of moet ik zeggen zelfdoding?, ga je niet uit de weg.
Ik praat liever over zelfmoord, want als je het over zelfdoding hebt, dan maak je
het de zelfmoordenaar niet meer zo plezierig om het te doen.
Het moet om een misdaad gaan! Bij een van de kwartetten in deze bundel gebruik
ik een citaat van Nietzsche: ‘De gedachte aan zelfmoord is een goed middel om je
over een moeilijke nacht heen te helpen’. Het is een goede methode om verder te
leven, want het betekent, dat je er altijd mee kunt stoppen. Ik denk, dat dat voor een
heleboel dingen in het leven geldt. Ook
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als je het hebt over schrijven en schilderen. Het is ongelooflijk hoeveel schrijvers en
schilders grote angsten hebben over het feit dat ze plotseling niet meer kunnen
schilderen, of dat hun inspiratie zal opdrogen.
Daar zit ik niet mee. Wanneer je voor jezelf beseft, dat je er gewoon mee kunt
stoppen wanneer je wilt, dan lijkt me dat een veel opener instelling. Dat geldt ook
voor relaties. Als je een relatie met iemand aangaat en je wilt dat die relatie nooit
ophoudt, dan is dat een hele hachelijke zaak, wanneer je daaraan bezig bent. Maar
als je denkt, dat je ermee kunt stoppen wanneer je er geen zin meer in hebt of dat het
gewoon is afgelopen, dan denk ik dat de overlevingskans van die relatie veel groter
is. Wel loop je het gevaar, dat als je daar weer te veel over gaat denken, je ook vast
komt te zitten.
Behalve dichter en prozaschrijver ben je ook vertaler.
Je hebt o.m. Gottfried Benn, Nelly Sachs en Georg Trakl vertaald. Grijp je met
deze Duitse dichters ook tegelijk terug naar de jaren '30?
Voor mij bestaat er in tijdsduur tussen het begin van deze eeuw en de huidige tijd
helemaal niet zo'n verschil. Een heleboel zaken die in de jaren '20 en '30 gebeurden,
beschouw ik als een deel van de tijd waarin ik nu leef. Dat is nog niet helemaal
afgesloten. In onze tijd zitten er een heleboel elementen van toen, die nog niet
verwerkt zijn. Ik zie de tijd niet in chronologische volgorde, maar als een soort gebied
dat helemaal door elkaar geschoven is. Er worden nu nieuwe dingen aan toegevoegd,
maar de rest is niet afgesloten. We nemen het gewoon allemaal mee. Vooral in het
begin van deze eeuw zijn er op het gebied van kunst en cultuur zoveel vernieuwingen
geweest, waar we nu nog op reageren en voortbouwen. Daarom zie ik dat niet als
een teruggrijpen, maar eerder als een naast me pakken.
Wat trekt je zo aan in ‘het Duitse’?
Een directe verklaring heb ik daar niet voor. Ik denk dat het ermee te maken heeft,
dat ik uit Limburg kom.
Wanneer ik ergens anders was geboren en opgevoed, had ik misschien niet dat
gevoel voor de Duitse taal gehad.
Ik denk ook dat de rol van Duitsland in deze eeuw heeft mee-
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gespeeld. De zaken in dat land hebben zich altijd erg toegespitst. In de filosofie, de
manier waarop er gedacht werd, hebben zich enorme botsingen voorgedaan. Je ziet
dat in een schrijver als Gottfried Benn.
Hij heeft korte tijd sympathieën voor het nazisme gehad en is daar toen van
afgestapt. Vanaf dat ogenblik stond hij op de lijst van verdachte personen van de
Gestapo. En toen de oorlog afgelopen was, werd hij door Amerikanen gevangen
genomen. Dat Duitsland is constant een broeinest geweest in de wereldpolitiek.
En op het ogenblik is het dat opnieuw. Ook op cultureel gebied, want dat gaat
meestal samen. Wanneer een land politiek sterk onder spanning staat, komt daardoor
bijna automatisch ook de kunst onder spanning te staan. Door dat spanningsveld
worden in Duitsland de kunstenaars gedwongen om positie te kiezen over het ‘hoe
en waarom’ van hun schrijven.
In je roman Noordzeepalmen duikt - evenals in je gedichtenbundel Vergat het meisje
haar badtas maar - het ‘Lolita-motief’ op; de liefde van een man voor een jong
meisje. Hoe ben je aan dit ‘Lolita-motief’ gekomen?
Dat zou best een privé-aangelegenheid kunnen zijn. Zoals in ieders privé-leven
gebeuren er ook in het mijne een heleboel dingen. In mijn denken gaat het over de
tegenstelling tussen iemand die heel jong is en iemand die een stuk ouder is en het
met elkaar proberen te vinden.
Dat kun je ook heel abstract doordenken, b.v. het verlies van tijd, het proberen
terug te halen van een jeugd of om te kijken of je leven, nu je dertig bent geweest,
nog iets voorstelt. Is het allemaal constructie geworden of kun je nog echt leven? Al
deze elementen kun je natuurlijk prima met dat ‘Lolita-thema’ in gang zetten. Tegelijk
heeft het ook een duidelijke samenhang van een afstoten van waar je uit voortgekomen
bent en het trachten te absorberen van iets dat helemaal nieuw en fris is. Die dingen
hangen heel nauw samen.
In Noordzeepalmen gaat het vooral om de mannelijke hoofdpersoon.
De mannelijke hoofdpersoon heeft van zichzelf de indruk dat
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hij, toen hij jong was, een aantal dingen niet heeft kunnen doen, die hij nu wel kan
doen. Maar het blijft de vraag òf het wel kan. Het is een bijna masochistische daad
die hij probeert te stellen en tegelijk is het ook een provocatie van de volwassen
wereld. Eigenlijk gaat het boek erover, dat je voortdurend met een probleem bezig
bent, maar doordat je daar tijd voor nodig hebt, sluipen er andere dingen binnen die
weer nieuwe problemen met zich meebrengen.
Hoe waren de reacties op Noordzeepalmen?
De reacties hebben me teleurgesteld. Daardoor denk ik soms, dat het boek niet
helemaal geslaagd is.
En toch geloof ik dat er in Nederland nog een heleboel verzet is tegen een aantal
zaken, maar dat binnen de literatuur of de kunst alles als een vrijblijvend spelletje
wordt beschouwd. Binnen de literatuur mag alles, maar als je het er buiten zou doen,
dan zou je onmiddellijk ingerekend worden.
Toen het boek zou verschijnen was ik best gespannen. Hoe zouden de mensen er
op reageren? Ik ben docent aan een middelbare school. Je kunt je dus voorstellen,
dat ik bepaalde problemen verwachtte. Het was echter ongelooflijk, hoe gemakkelijk
alles geslikt werd. Ze vonden dat ik een leuk boek had geschreven met een interessant
thema.
Enerzijds vond ik dat een opluchting, maar anderzijds dacht ik: ‘Ligt dat allemaal
zo eenvoudig? Heb ik daar voor mezelf zo moeilijk over moeten doen?’
Met zweet in mijn handen heb ik af en toe zitten schrijven.
‘Als ze dat lezen’, dacht ik, ‘slikken ze het niet’.
Niks hoor, ze slikken alles, terwijl als dit boek in werkelijkheid door mij zou zijn
uitgevoerd, dan zou ik mijn baan zijn kwijtgeraakt en nooit meer een andere gekregen
hebben. Maar nu het geschreven is, ben ik gewoon een interessante schrijver (lacht).
Natuurlijk ontmoedigt het me wel. Het punt is dat ik nu denk: ‘Moet ik nog verder
gaan?’ In ieder geval heb ik nu de behoefte om die schijntolerantie door te prikken.
Maar moet je dat doen door de mensen te brutaliseren?
Dat wil ik niet, dat vind ik grof. In ieder geval moet er op de een of andere manier
naar een mogelijkheid gezocht worden - en ik denk dat dat een taak is voor de nieuwe
literatuur- om
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door die schijntolerantie heen te breken, om dat allemaal weer ondersteboven te
gooien.
Jij behoort tot de nieuwe generatie Nederlandse avant-garde dichters. Ik denk hierbij
aan o.a. Wiel Kusters, Peter Nijmeijer, Peter Zonderland, Th. van Schoonhoven,
maar jullie vormen geen literaire groepering met een programma.
De laatste jaren zijn er nieuwe dichters naar voren gekomen, die elkaar niet alleen
herkennen, maar ook weten te vinden. In hun poëzie vertonen ze in zoverre
overeenkomst, dat hun werk afwijkt van wat er op dit moment algemeen gangbaar
is. Aan groepsvorming is er bij de Nieuwe Dichters geen behoefte. Die behoefte
bestaat vooral bij de buitenwereld. Persoonlijk ben ik ook tegen groepsvorming,
hoewel ik pleit voor een open houden van de situatie. Er mogen zich best meer
Nieuwe Dichters bij ons aansluiten. Een vreemd verschijnsel is het feit dat er bij de
Nieuwe Dichters alleen maar mensen zitten die de dertig gepasseerd zijn. Tussen
de twintig en de dertig heb je nauwelijks ‘jonge dichters’. Iemand van even in de
twintig bestaat niet in de Nederlandse poëzie en dat is merkwaardig.
Het heeft misschien te maken met een hele andere opstelling t.o.v. de literatuur.
Ze hoeven waarschijnlijk niet zo nodig te publiceren. Het kan ook zijn dat die jonge
mensen zo zijn omgeluld door de sonnettencultus, dat ze dezelfde soort gedichten
schrijven en dat zo anoniem doen, dat het niet opvalt. De beruchte bloemlezing van
Gerrit Komrij heeft misschien zoveel onheil aangericht, dat jonge mensen nu denken,
dat die sonnetten, die rijmpoëzie, dè poëzie van het ogenblik is en dat die gedichten
van ons, die z.g. ‘moeilijke jongens’ er helemaal buiten staan.
Want het feit dat de avant-garde, de Nieuwe Dichters, genegeerd dienen te worden
is een soort mode geworden.
Dat zit heel geraffineerd en een beetje vies in elkaar. Als wij proberen aan de weg
te timmeren, wordt ons onmiddellijk verweten, dat wij niet met de traditie bezig zijn
en dat we juist eigenlijk die traditie in Nederland hoog moet houden. Wat ze echter
aan het doen zijn, is het onmogelijk maken van een traditie.

Hans van de Waarsenburg, Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan!

15
Door iets te cultiveren wat geen traditie is, maar met nostalgie te maken heeft, laten
ze iedereen in hun val tippelen. Traditie is iets wat in beweging is en niet iets dat we
gehad hebben. Traditie moet je niet absorberen daar moet je mee bezig zijn.
Traditie moet je maken!
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op de kustlijn: elk spoor bewogen en verwatert.
duinwaarts leert zand van zee en stroomt
iedere afdruk mul vol en weg, wrakhout
teruggeworpen, door honden opgehaald,
voor het weer aanspoelen moet ligt het
weer verlaten, welke graten zijn via
de zuurkraam gestrand? (vergat het meisje
haar badtas maar) holte van de hartschelp
door zand betrokken, schedel door zon geleegd,
maar men wil zich verliezen, vervloeien, toch?
vergat het meisje haar badtas maar

Huub Beurskens
(uit: Vergat het meisje haar badtas maar, Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1980.)
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een dagelijks kustgezicht: muziek uit boten - die liggen
op een gladde zee geladen met manden vol zilveren spieren
die om en om zich keren of plots uit elkaars schaduw veren.
nooit lang staat zon 't hoogst boven haar spiegelpunt:
de avondvis tast al naar zijn evenwicht; de vogel rolt
zijn zangspier op en zit; tegen buiten doet men binnen
de luiken dicht, geleidelijk, de dingen staan naar leven:
gitaren, die kunnen vanzelf niet klinken die lijken
alleen het volmaakste wrak, glazen schitteren 't hardst
terwijl ze breken, gestorven in '63, georges braque

Huub Beurskens
(uit: Vergat het meisje haar badtas maar, Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1980.)
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Wiel Kusters
De dichter en essayist Wiel Kusters werd in 1947 in Kerkrade geboren en woont
sinds 1972 in Maastricht. Zijn vader was ondergronds mijnwerker bij de staatsmijn
Wilhelmina.
Na een wat omslachtige aanloop (ULO-B, werkzaamheden als kantoorbediende,
militaire dienst, staatsexamen gymnasium) studeerde hij van 1968 tot 1973
Nederlandse taal - en letterkunde in Nijmegen.
Doctoraal examen cum laude met als hoofdvak: letterkunde van de 18e eeuw.
Kusters gaf zeven jaar les aan een middelbare school in Sittard, maar is sinds 1978
werkzaam als zelfstandig publicist bij dagblad en radio.
In 1978 debuteerde hij bij uitg. Querido met de bundel Een oor aan de grond,
waarmee hij onmiddellijk zijn naam als dichter vestigde. In 1979 publiceerde hij De
gang, waarvan in 1980 een luxe-editie verscheen met koperetsen van Gèr Boosten.
Vervolgens verschenen:
1980:

Sirenas. Spaanse Souvenirs (gedichten)

1980:

Het werk (bloemlezing)

1981:

Het mijnmuseum (notities)

1981:

Hoofden (gedichten)

1983:

Kwelrijm (gedichten)
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Voor Querido's letterkundige reisgids van Nederland (1982) schreef hij het
hoofdstuk over Limburg.
Wiel Kusters publiceert met enige regelmaat in de literaire tijdschriften Tirade,
Raster en De Gids.
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Jij bent een van de weinige dichters die twee keer heeft gedebuteerd, want in 1964
verschenen er voor het eerst gedichten van je in het literaire tijdschrift Contour.
Ik was toen zeventien jaar en woonde nog in Kerkrade. Na allerlei aanlopen, ben
ik gedichten gaan schrijven.
Enkele daarvan heb ik opgestuurd naar Contour en daar werd prompt en
enthousiast op gereageerd. De redactie had toen het idee een talent ontdekt te hebben
en begaf zich meteen in essayistisch aandoende brieven, waarin gesproken werd en dat is me toch altijd bijgebleven - over kosmische gedachten die in mijn gedichten
een rol zouden spelen. Daar was ik me nauwelijks van bewust.
Waarom ben je enige tijd later gestopt met het schrijven van gedichten?
Op een bepaald ogenblik was ik volledig geblokkeerd. Ik kon geen gedicht meer
schrijven. De makkelijkste manier voor mij omdat te verklaren is te verwijzen naar
wat de redactie van Contour over mijn gedichten zei. Ik meende daaraan te moeten
beantwoorden, voelde me een bepaalde kant uitgestuurd, die niet de mijne was. Dat
was toen ontzettend dom, maar ik wijt het gewoon aan onervarenheid.
Je moet niet vergeten, dat ik toen pas zeventien was.
Later heeft de militaire dienst ook nog blokkerend gewerkt.
Dat is een periode geweest, waarvan ik dacht dat ik die wel door zou komen dankzij
de poëzie. Maar van gedichten schrijven kwam daar weinig terecht.
Na mijn diensttijd ben ik Nederlands gaan studeren en toen bleek dat die behoefte
om te schrijven, die zich dus in eerste instantie uitte in het maken van poëzie, zich
in die periode - eind zestiger, begin zeventiger jaren- begon toe te spitsen op het
schrijven over literatuur.
Toen kreeg ik langzamerhand het gevoel, dat die literatuur iets was, waar ik niet
alleen tegenaan keek, maar waar ik ook doende was, ook al waren de resultaten
nauwelijks zichtbaar. Ik geloof dat die jaren- tot de eerste nieuwe gedichten uit 1974toch zeker een uitwerking gehad hebben op wat ik later ben gaan doen.
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In die nieuwe gedichten zou de thematiek van de mijn en de mijn werker een
belangrijke rol gaan spelen...
Het is niet mijn pretentie vanuit die mijn te schrijven, want ik heb er nooit in
gewerkt. Het heeft ermee te maken, dat je, wanneer je over de mijn schrijft zoals ik,
dan eigenlijk bezig bent je los te maken van je land van herkomst.
Wanneer je erover gaat schrijven is het in zekere zin al terug kijken op je verleden,
dat zo nauw verweven is met je moeder en je vader en het werk dat die vader deed.
Veel van de gedichten uit Een oor aan de grond die met de mijnen te maken hebben
zijn geschreven vanuit het perspectief van een kind, als een soort verwonderde
terugblik. Ik realiseerde me toen ineens, hoe merkwaardig dat allemaal is geweest.
Een vader die onder de grond verdween en weer boven kwam en er weer onderging
en er weer boven kwam. Dat daar een hele ondergrondse wereld is geweest met
treintjes, water enz. En nu het er niet meer is, nu het allemaal achter de rug is, is het
voor mij veel sterker gaan werken dan vroeger.
Was jij je nu bewust dat je een mijnwerkerszoon was en kun je spreken van een
‘mijnwerkersproletariaat’?
Ik heb in zoverre iets meegekregen van een klassebewustzijn, dat ik geneigd ben
te kiezen voor- het is nu een wat te sterke term- wat het proletariaat genoemd wordt.
Maar ik kan niet zeggen, dat het milieu waarin ik opgegroeid ben, proletarisch was.
Hoe dat nu precies zit weet ik niet, maar binnen die mijnwerkerswereld waren er ook
rangen en standen. Dat had niet alleen te maken met de vraag of iemand sleper of
houwer of opzichter of beamte was. Natuurlijk was daar ook een soort van hiërarchie
op gebaseerd, maar er waren er ook andere, duidelijke verschillen. Je had b.v. de
mijnwerkerskoloniëen. Daar hebben wij niet gewoond. En ik heb toch weleens iets
ervaren van sociale spanningen tussen die koloniëen en mijnwerkers die verspreid
in zo'n dorp woonden. Dat kon je merken aan de manier waarop er in zo'n straat over
de kolonie gesproken werd, daar was je niet van. Die kolonie was een hele andere
wereld.
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Merkte je vroeger iets van spanningen of angst bij het dagelijkse ondergronds gaan?
Dit moet bij mijn ouders zeker gespeeld hebben. Als kind was je daar minder
ongerust over. Er werd echter niet over gesproken. Ik heb altijd het idee gehad, dat
dat een kwestie van verdringing is geweest. Ik heb het gevoel, dat ze het liefst zo
weinig mogelijk over de mijn spraken. Was je boven, dan was je boven. Dan was
het afgelopen met het gedonder, ging je andere dingen doen. Het is een pendelen
tussen twee werelden geweest en in de ene wereld was je een ander dan in de andere
wereld. Beneden werd niet gesproken over boven- zo stel ik me dat voor- en boven
werd niet gesproken over beneden.
Dat is ook de dualiteit die in je poëzie aanwezig is.
Het is een dualiteit die op alle mogelijke manieren kan worden geconcretiseerd.
Het is inderdaad die dualiteit tussen licht en donker, tussen zwart en wit, schrijven
en niet schrijven, het bewuste en het onderbewuste, tussen dood en leven. Ja, en zo
is het werk in die mijnen langzamerhand tot een metafoor geworden, een basis die
als uitgangspunt dient voor allerlei vormen van symboliek.
In je debuutbundel Een oor aan de grond speelt de vader een belangrijke rol. Je
beschrijft hem met veel mededogen en tegelijk construeer je rond hem een soort
aanklacht tegen de sociale situatie.
In eerste instantie gaat het in die cyclus waar de bundel mee begint om die concrete
ene vader. Maar hem overkwamen dingen in zijn werk, die ook anderen overkwamen,
d.w.z. het meest kwalijke: silicose. Het is bijna beschamend om erover te spreken,
alsof je iets ontdekt hebt. Omdat dat niet alleen hem overkwam, maar ook anderen
en soms in veel sterkere mate, zoals mijn grootvader, heb ik geprobeerd dat thema
van ‘het ondergrondse’ aan het einde van de bundel weer op te nemen, maar dan in
wat algemenere zin. Daar gaat het niet over die vader, maar over mensen als hij, die
ook ondergronds gaan.
Als je in die gedichten mededogen constateert, dan moet ik zeggen, dat dat zeker
aanwezig is. En wat ik aanklaag is het

Hans van de Waarsenburg, Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan!

24
verval van mensen en de omstandigheden waarin dat verval wordt bespoedigd. Het
is aan de lezer daar verdergaande consequenties of politieke visies aan te verbinden.
Het is niet mijn uitgangspunt geweest om een soort protestpoëzie te schrijven.
Iets wat jou erg irriteert, is het verwijt dat je poëzie hermetisch is.
Ik kan me kwaad maken over het-sinds de jaren '50 - voortdurende gebazel over
begrijpelijkheid en verstaanbaarheid. Ik vind dat ik niet onbegrijpelijk en
onverstaanbaar ben.
Het lezen van poëzie eist een grote mate van concentratie en inspanning.
Begrijpelijkheid in de gangbare zin van het woord zou ik ontzettend gemakkelijk
kunnen bereiken door heel gedetailleerd te gaan schrijven. Maar dat is mijn
uitgangspunt bij het schrijven van poëzie niet. Ik probeer zo weinig mogelijk
anekdotisch te schrijven. Mijn gedichten probeer ik te ontdoen van al te persoonlijke
détails, hoewel ik in de kern van het gedicht zeer persoonlijk probeer te zijn.
Ik merk, dat er in wat ik maak, twee lijnen te onderscheiden zijn. Dat is weer dat
dualisme. Misschien is dat een bovengrondse en een ondergrondse poëzie. Een poëzie
waarin het bewustzijn sterk aanwezig is tijdens het maken en een poëzie waarin het
onderbewuste wat sterker aanwezig is.
Ik denk, dat wanneer ik er wat meer met mijn verstand bij ben, dat het gedicht wat
afgeklovener wordt, wat kariger, stroever ook en wat meer zwemend naar het
oorspronkelijke. Ik denk daar tegenover, dat als er gedichten ontstaan die wat meer
drijven op dat onderbewuste, dat die gedichten wat meer de neiging hebben, vloeiender
te zijn, wat lyrischer in de klassieke betekenis van het woord. En ook weer wat
persoonlijker, wat meer gestoffeerd met détails uit mijn eigen leven.
Waar plaats je nu een recent gedicht als Hoofden?
Dat gedicht sluit duidelijk aan bij wat ik vertelde over de meer ‘ondergrondse’
kant van mijn poëzie. Het gaat in dat gedicht over hoofden die in een mand de grond
in gaan. Dat is een zeer macaber beeld. Ik heb het eens in Amsterdam, in de
Spiegeltent bij het Rijksmuseum, voorgelezen en daar begon een kind te huilen en
te krijsen (lacht).
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Dat macabere beeld heeft te maken met het onder de grond gaan, de dood. Slechts
in de verte heeft het nog te maken met de mijnen, hoewel het er volstrekt niet meer
over gaat.
Het ‘ondergrondse’ in meer algemene zin is in je leven een belangrijke rol gaan
spelen.
Op een merkwaardige manier word ik steeds weer met mijn neus op dingen gedrukt,
die met dat ondergrondse te maken hebben. Dat is voor mij toch ook een bewijs, dat
die mijn, die rechtstreeks met mijn verleden als mijnwerkerszoon te maken heeft,
een van de heel toevallige concretiseringen is van dat ondergrondse, wat mij in zijn
algemeenheid op de een of andere manier heel sterk intrigeert en angst aanjaagt. Zo
zag ik een paar weken geleden voor het eerst de film ‘The third man’. Daar komt
een klopjacht in voor in de riolen van Wenen. Zoiets kan ik niet zien. Voor mij is
dat opeens die wereld, waar het in mijn gedichten over gaat. Het is dan wel geen
mijn, maar een wereld ‘d'ronder’.
Ik heb foto's gezien van de fotograaf Brassai, die in de riolen van Parijs heeft
gewerkt. Die ruimte daar, die ontzettend holle ondergrondse ruimte, waar dan ook
nog water hoorbaar is, dat vind ik enorm beklemmend. Voor mij zijn het werkelijk
hartverscheurende foto's. Ik heb foto's in huis uit de Eerste Wereldoorlog. Soldaten
in de loopgraven. Mensen die in de grond en de modder wroeten. Foto's van de
ondergrondse bunkers, de ruimtes, de kamers. Dat is iets waar ik kippevel van krijg.
Ik kom het voortdurend tegen. Misschien dat het anderen niet opvalt, dat die
frekwentie er is. Ik houd er aantekening van. Ik kan je hele lijsten laten zien. Die
ondergrondse wereld en de angst daarvoor... Het is werkelijk een heel merkwaardige
angst, want ik hoef toch niet ondergronds (lacht). Ja, ooit wel natuurlijk. Verschillende
keren heb ik de mogelijkheid gehad om af te dalen in een kolenmijn. Iedere keer liet
ik het op het laatste nippertje afweten. Het lijkt een soort fobie voor iets wat ik niet
ervaren heb.
Vorige zomer was ik in Rome in een van de catacomben. Dat ging nog net, want
dat leek nog een beetje op een gewone kelder. Toch onderging ik daar prompt allerlei
sensaties.
Er drong zich van alles aan mij op. Eigenlijk zou ik dan ook
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daar moeten gaan schrijven! En ook die Belg, die daar een aantal dagen onder de
grond heeft gezeten, vind ik fantastisch.
Zo'n man had ik willen verzinnen!
Een aantal van deze zaken worden ook aan de orde gesteld in mijn boek Het
mijnmuseum. Het kreeg als genre-aanduiding op de titelpagina het woord Notities
mee. Het is een boek dat niet afgerond is, want ondertussen heb ik al weer andere
‘notities’. Er ontstaan er steeds meer. Ik stel me het voor als het eerste deel van een
reeks, omdat ik het idee heb dat ik over die dingen kan schrijven zonder me te
herhalen. Dat ondergrondse heeft een zuigende kracht, het brengt me steeds verder.
De poëzie wordt de laatste tijd nog al in discrediet gebracht door populaire kreten.
Een ervan is b.v. dat poëzie een vorm van therapie is.
Zodra dichters gaan functioneren als hun eigen therapeuten, dus poëzie echt zien
als een middel om trauma's glad te strijken of manco's te verhelpen, gaat de poëzie
er onderdoor.
Het aantal mensen dat gedichten schrijft, is enorm toegenomen. Er zijn met name
sinds de jaren '60 enkele begrippen in omloop als ‘creativiteit’ en ‘spontaniteit’, die
gezien worden als het hoogste wat een mens kan bereiken. Wat is dat ‘creatief zijn’?
Het is een ontzettend vaag begrip, dat als pasmunt over de toonbank gaat. Alles wat
lijkt te suggereren dat je dat bereikt, is welkom. Met andere woorden: het schrijven
van gedichten geeft veel mensen de kick spontaan en creatief te zijn. Als je de
schrijfprodukten van ego-therapeuten poëzie noemt, dan vind ik dat de term poëzie
aan inflatie onderhevig is. Het zijn slechts taal-uitingen van mensen aangaande hun
emoties, als zodanig te respecteren, maar niet te etiketteren met de term poëzie. Het
is al vaak gezegd: persoonlijke, zogenaamd ‘diepe’ of ‘mooie’ gevoelens alleen,
leiden niet per sé tot poëzie.
We zullen het eens hebben over literatuur in Limburg en de verhouding noord-zuid.
Door veel mensen is er een ontzettende kloof geschapen tussen het zuiden- in ons
geval Limburg- en het noorden, waar-
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mee traditioneel ‘Holland’ bedoeld wordt. Er is zelfs een uitgever in Limburg
opgestaan, die daar aanvankelijk een uitgangspunt van heeft gemaakt, door te stellen:
‘Er is in Limburg zoveel literair talent dat bij grote uitgevers in het noorden niet aan
de bak komt, dat wij moeten zorgen dat er in Limburg een uitgeverij komt, die die
mensen gaat uitgeven!’ Dat is een ideologie die op veel vooroordelen berust. Voor
mij is het contact met het z.g. Holland nooit een probleem geweest en dat geldt ook
voor de door mij gewaardeerde collega's in deze provincie. Ik denk dat die kloof heel
vaak niet bestaat, maar wordt gebruikt als een soort alibi om zich in de eigen regio
op te sluiten.
Dat is namelijk de weg van de minste problemen. Het is fijn om in je eigen straat
gewaardeerd te worden als dichter in of uit deze provincie.
Buiten die straat loop je risico's, want daar worden de normen anders, krijg je
andere criteria bij het lezen van je werk.
Daar krijg je te maken met meer factoren, die er weleens toe zouden kunnen leiden,
dat je ego niet meer zo gestreeld wordt als in je eigen straat.
Wat voor talent is er werkelijk in Limburg aanwezig?
Natuurlijk zijn er binnen ons taalgebied lichte mentaliteitsverschillen aanwezig.
Er zijn ook lichte verschillen in taalgebruik aan te wijzen. Dat is voor mij geen enkel
punt.
Dat onderscheid is normaal, daar hoeft niemand van wakker te liggen, dat is aardig.
Het wordt echter kwalijk, wanneer daarvan een ideologie wordt gemaakt en wanneer
dat uitgangspunt gaat dienen voor het kunstmatig construeren van verschillen.
Limburg heeft tot nu toe weinig literair talent te zien gegeven. Daarentegen is er
een grote bloei van dialectschrijvers en wat we ‘candlelight’-dichters of
ego-therapeuten zouden kunnen noemen.
De schrijvers die uit Limburg afkomstig zijn of hier hun belangrijkste werk hebben
geschreven, zijn denk ik op de vingers van drie handen te tellen. En dan heb ik het
over de periode vanaf 1880 en dan begin ik met Frans Erens.
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Is er de laatste jaren sprake van een verbetering in het literaire of als je wilt culturele
klimaat in Limburg?
Dat zie ik niet. Ik heb een tijdlang gedacht, dat ik geïnteresseerd was in het ‘literaire
klimaat’ in Limburg en dat dat een op zichzelf staande zaak was. Op dit moment
vind ik, dat literatuur zich zo min mogelijk moet opsluiten in welke regio dan ook.
Literatuur moet dus niet Limburgs zijn, maar Nederlands. En niet Nederlands, maar
Europees en in laatste instantie mondiaal, dus weer gewoon poëzie moet zijn en
verder niets. Ik ben dus niet geïnteresseerd in het literaire klimaat in Limburg, want
dat is een kunstmatige zaak.
Dat wil overigens niet zeggen, dat ik tevreden ben over de desinteresse van de
culturele adviesorganen in Limburg als het gaat over literatuur. De Culturele Raad
Limburg wekt bij mij de indruk nauwelijks interesse te hebben voor de literatuur in
Limburg, omdat die literatuur, wanneer ze over kwaliteiten beschikt, meest
non-conformistisch is. Dus niet meedoet aan het bevestigen van wat de Limburgse
mentaliteit en autoriteit heet.
Samengevat: Limburgse schrijvers bestaan niet...
Ik ben in ieder geval geen Limburgse schrijver. Ik ben een schrijver die in Limburg
geboren is en er woont. Maar een Limburgse schrijver? Ik vraag me af wat dat is.
Die term zou ik willen reserveren voor schrijvers in een van de Limburgse dialecten.
Dat zijn Limburgse schrijvers. Wat zij maken is Limburgs schrijfwerk.
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De komst van Luth & co
Je moeder liep op zwarte voeten door de gang.
Het was er vuil, een man had er
wat zakken door gesjouwd, voor straks,
dan werd het koud.
Op witte tenen kwam je vader uit de mijn.
Je moeders witte bloed. De cocosloper
wees: het huis is schoon, geen gruis,
het zij dan in je droom.

Wiel Kusters
(Uit: Het werk, uitg. Thomas Rap, Baarn 1980)
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Hoofden
Een mand met hoofden wiegde daar,
hoofden waarvandaan?
De schemering. Ik rilde van die hoofden.
De mand ging dalen, maar ik wachtte niet,
ik was niet gek, ik was al acht.
Een mand. Omlaag. Omhoog. En wiegend.
Wie had mijn hoofd erin gedaan?
Alsof ik iemand kuste!
Al sliep ik in een kamer zonder raam,
nooit zag ik hoofden zo
en geen. Ik kon me door mijn
handen heen verstaan:
‘Ik zie hoofden, hoofden
in een mand de grond in gaan.’

Wiel Kusters
(Uit: Hoofden, uitg. Querido, Amsterdam 1981)
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Manuel Kneepkens
Manuel Kneepkens werd in 1942 in Heerlen geboren. Hij studeerde rechten in Leiden.
Tijdens zijn studie gaf hij in eigen beheer de gedichtenbundel Mallodia uit (1963).
In de jaren '60 werd hij ook politiek actief. Zo was hij mede-organisator van de
eerste Nederlandse teach-in over de oorlogsvoering in Vietnam. Verder was hij
mede-oprichter van de Coornhert-Liga, de vereniging die streeft naar
strafrechthervorming, waarvan hij later een aantal jaren voorzitter zou zijn.
In 1976 debuteerde Manuel Kneepkens met de gedichtenbundel Tuin van eetlust
(De Bezige Bij, Amsterdam). In 1980 verscheen van zijn hand de bloemlezing
Schrijvers tegen apartheid en in 1982 publiceerde hij een nieuwe gedichtenbundel:
Oorlogsprins.
Naast zijn literaire publicaties heeft Manuel Kneepkens ook een aantal juridische
publicaties op zijn naam staan, o.a. Welzijn en justitie (1975), Tegennota
gevangeniswezen (1976) en De nadagen van de monarchie.
Hoewel flapteksten dikwijls in overdreven bewoordingen de schrijver en zijn werk
aanprijzen, moet gezegd worden, dat het volgende citaat, ontleend aan Kneepkens
debuutbundel Tuin van eetlust, hem zeer raak typeert: ‘De gedichten van Manuel
Kneepkens zijn beeldend en uitbundig; dichterlijk-
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heid en verstaanbaarheid gaan hand in hand. Treffend geobserveerde
herinneringsbeelden wisselen af met uit de realiteit gepuurde, traceerbare elementen.
Vitale en aanstekelijke poëzie’.
Manuel Kneepkens is echter ook een uitbundig prater, die over de relatie poëzie
en politiek het volgende stelt: ‘Ik beschouw me niet als een dichter in de enge zin
des woords, een dichter dus die alleen maar gedichten schrijft. Ik beschouw me als
een politiek persoon, een dichter in een politieke eeuw.’
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Als dichter haal je nog steeds materiaal uit je verleden in de Mijnstreek.
Mijn hele verleden speelt in mijn poëzie een belangrijke rol, maar je hebt gelijk
wat betreft de Mijnstreek, waar ik ben opgegroeid. Ja die mijndorpen, die verdwenen
cultuur van zo'n Limburgs dorp waar ik ben opgegroeid...
Mijn vader was de mijningenieur van de staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen.
(‘D'r staat’, ‘de staat’ noemden de kompels die mijn). Het dorp, een typisch
industrie-dorp qua vorm, was naar inhoud een haast middeleeuwse twee-eenheid van
‘Kerk en Staat’.
In je bundel Tuin van eetlust beschrijf je de Winselerstraat als ‘een zwart ghetto’
waar rauwe jongens je tegenhielden, je knikkers stalen....
Juist door het opgroeien in een mijndorp heb ik andere omstandigheden leren
kennen. Er waren wijken, waar ik snel doorheen liep, zo'n specifieke wijk van de
echt ‘a-socialen’, daar was ik heel erg vervreemd van. Dat beschrijf ik ook in het
gedicht ‘Terwinselerstraat’. Je werd voor die mensen gewaarschuwd, door de kapelaan
o.a., die vertelde dat het allemaal communisten waren, die een portret van Stalin aan
de muur hadden. Maar als de processie langs trok, stond daar evengoed een Heilig
Hartbeeld voor het raam en brandden er kaarsen. Het waren sociaal-zwakkeren, die
ongetwijfeld communistisch stemden, maar niet uit overtuiging, meer uit
machteloosheid.
Je bent jurist geworden en sinds 1963 publiceer je - soms met grote tussenpozen gedichten. Hoe verhoudt zich nu de jurist Kneepkens tot de dichter Kneepkens?
Ik heb mezelf weleens spottend omschreven als ‘Dr. Jekyll and mr. Hyde’. Wanneer
ik mezelf puur bekijk, voel ik me een dichter maar ik heb een verstandshuwelijk
gesloten met het recht. Ik heb rechten gestudeerd om, met dat recht als instrument,
veranderingen in onze samenleving tot stand te brengen. Een dichter kan heel goede
dingen schrijven, mensen motiveren, maar practische problemen los je met de poëzie
niet op en met ‘recht’ misschien wel.
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Er zitten natuurlijk ook nadelen aan zo'n ‘verstandshuwelijk’.
De ‘rechtenwereld’ kost natuurlijk veel tijd en omdat je als jurist ook alternatief
bezig bent, doen veel mensen een beroep op je, die dat nooit en te nimmer bij een
‘gewone jurist’ zouden doen.
Dus van mijn eigenlijke taak in deze wereld: het schrijven van gedichten, daar
komt door puur energie-gebrek vaak veel te weinig van terecht.
Maar ‘verstandshuwelijk’ is misschien te cynisch uitgedrukt. Langzaam maar
zeker durf ik ook meer verbeelding in mijn wetenschappelijk werk te brengen. Goed
wetenschappelijk werk is in de grond niets anders dan poëzie. Een geslaagde synthese
van verbeelding en rationaliteit. De verhouding van de componenten ligt natuurlijk
anders. Wetenschap is, in het algemeen, meer ‘ratio’, poëzie meer ‘verbeelding’.
Hoe ben jij ‘alternatief’ begonnen?
Het is begonnen met de oprichting van de Coornhert-Liga in de jaren '60, waar ik
zeer nauw bij betrokken was. De Coornhert-Liga werd opgericht vanuit een grote
kritiek op het strafrechtapparaat, dat op zeer overtrokken wijze op de
Provo-gebeurtenissen reageerde. Het meisje Koosje Koster deelde toen krenten uit.
De politie sloeg haar volledig in elkaar. En dat vond ik vreemd. Dan kom je tot de
ontdekking, dat het hele politie-apparaat en justitie enorm onderdrukkend zijn. Het
is een volledig losgeslagen apparaat dat uiterst reactionair is, èn de mensen begrijpen
niet, hoezeer het ons allen - vooral ook psychisch - onderdrukt. Menselijke ontplooiïng
is niet mogelijk zonder volledige omvorming van de idee van misdaad en straf.
Bepaalde geledingen van onze samenleving die anders zijn en waar we niet mee
weten om te gaan - dat geldt voor Molukkers tot en met brandkastenkrakers, kortom
alles wat afwijkt - worden onderdrukt en vertaald in misdaad. In Nederland zit het
juridische apparaat vlak naast de reactie en de reactie zit vlak naast het fascisme. Dat
zijn deuren die maar open hoeven te gaan. En dat ze niet open gaan komt, omdat de
juristen zich netter voelen dan wat in Nederland fascist heet.
Helaas, Nederlandse juristen zijn niet, wat ze zelf denken, ‘de vertalers van de
idee van de rechtvaardigheid in de dagelijkse
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werkelijkheid’, maar ‘nationaaljuristen’. Er loopt een rechte lijn van Mussert naar
van Agt. Vergelijk b.v. eens hun taalgebruik.
Jij hebt een merkwaardige relatie tot het fascisme.
Het fascisme is in Europa in 1945 slechts aan de oppervlakte verslagen.
Ondergronds is het - als de wortelstok van een brandnetel - volledig intact. De
aanbidding van het geweld en de staat is gebleven. Sterker, het technisch en
bureaucratisch geweld heeft een omvang aangenomen die zijn weerga in de
geschiedenis van de mensen niet kent. Het kleine geweld, het geweld in gezin,
huwelijk, straat, stad, is eveneens allerminst afgenomen. Daar kan ik niet om heen.
Noch als wetenschapper, noch als dichter. Maar er is meer. In mijn poging om de
rechtswetenschap weer zijn oorspronkelijke status van vredeswetenschap terug te
geven, voel ik mij in hoge mate geïnspireerd door de ideeën van de sociaal-anarchiste
Dr. Clara Meyer-Wichmann (1885-1922).
Het was een hele schok voor mij te ontdekken, dat de bohémien en kunstenaar
Erich Wichmann - die het (Mussolini -) fascisme in Nederland introduceerde - haar
broer was.
Sindsdien ben ik ook bezig met een studie over Erich Wichmann, een van
Nederlands eerste fascisten. Ik wil via hem achterhalen waarom iemand, die in de
jaren '20 in een zekere situatie verkeerde, voor het fascisme koos. Iets wat ik natuurlijk
en met nadruk niet doe, op geen enkel punt.
En ik houd me ook bezig met de vraag, waarom het fascisme - dat geldt ook voor
het kapitalisme - zo'n succes heeft gehad. Ik denk dat dit komt, omdat het appelleert
aan de diepere, zwartere gevoelens in de mens. Wij zijn nl. vergeten, dat we als mens
een zeer lange biologische ontwikkeling hebben doorgemaakt. Om het globaal te
zeggen: we komen uit de zee als vissen en reptielen, gaan de bomen in als apen en
daarna de vlakten op als wolven en nu dan naar de sterren. Maar onze blik wordt
gekleurd door onze voorvaderen, zij kijken altijd met ons mee. Dat wil niet zeggen
dat de evolutie ons bepaalt. Mensen zijn géén dieren; mensen bezitten bewustzijn.
Zij zijn zichzelf bewust. De mens wordt in de eerste plaats bepaald door zijn vermogen
tot bewustzijn.
Poëzie helpt hen daarbij. Veel poëzie is het product van borin-
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gen in vergeten bewustzijnslagen. Dat geeft een grote politieke betekenis aan poëzie.
Immers de bewuste mens is niet langer manipuleerbaar.
Dit verklaart voor mij nog niet, waarom je in je tweede bundel - Oorlogsprins - vrij
ver gaat in je benadering van het begrip fascisme.
De bundel gaat terug tot in de jaren '30. En je moet niet vergeten, dat het allereerste
wat bij een dichter opborrelt, komt uit zijn diepste diepten. En ik zeg nogmaals, dat
is die hele geschiedenis, die zelfs voorbij gaat aan de mensheid en daarom in wezen
een stuk dierlijke geschiedenis is, waar ik het fascisme historisch mee verbonden
zie. Fascisme grijpt terug op hele dierlijke instincten: een leider op de bavianenrots
en wij volgen hem blindelings, want hij is onze baviaan, hij kan doen en laten wat
hij wil, èn natuurlijk maakt hij fouten èn dat weten we verstandelijk ook wel, ‘aber
er ist unserer Führer’. Dat is de kern van de zaak waar wij al eeuwen tegen strijden.
En de democratie?
De democratie is een cultuurverschijnsel, dat is een hele dunne laag over ons heen.
Parlementaire democratie is natuurlijk daar maar een schijntje van. Het gaat ons
tenslotte om een volledige participatie van mensen in hun eigen situatie, om de
democratie in de bedrijven, overal. We zien hoe moeilijk dat is, want dat eist een
beschavingsniveau. Maar in wezen komt dat diepere dier steeds boven. En vooral
op het moment dat je het ontkent, komt het des te sterker op.
Ik kom terug op de parlementaire democratie zoals wij die kennen...
De parlementaire democratie is aan uitbouw toe. Het parlement is een belangrijke
cultureel-democratische verworvenheid, maar ik denk dat het belangrijker is, dat je
in bedrijven een goed-werkende ondernemingsraad hebt, dat je op scholen een
goedwerkende schoolraad hebt. Dat het kortom aan de basis klopt! En natuurlijk, het
parlement moet er ook zijn, maar het is in het alfabet eigenlijk nr. 26 van de
democratie.
Het parlement zou b.v. zeer in mijn achting stijgen als het het
parlementair-enquêterecht zou durven hanteren en de ‘Wa-
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tergates’ in onze samenleving zou durven onderzoeken, op de wijze waarop de
Watergate-commissie in Amerika het echte Watergate durfde aan te pakken. Maar
daar is het Nederlandse parlement te suf voor.
Manuel Kneepkens is een anarchist?
(twijfelend) ...Ja...ja, ik denk dat je uiteindelijk tegenover het woord slavernij,
vrijheid zet. En in het anarchisme herken ik iets van de bevrijding.
Ik vind het humane anarchisme van Clara Meyer-Wichmann en Bart de Ligt
buitengewoon inspirerend. Juist door zijn idee van geweldloze weerbaarheid.
Tegelijkertijd de psychische èn de samenlevingsstructuur van geweld aanpakken...
Dat is de enige juiste aanpak.
In hoeverre voel jij jezelf een autoriteit?
Ik heb ontdekt, dat ik mensen kan beïnvloeden. Tot mijn verbazing, iedere keer
weer, weet ik dat ik mensen charismatisch kan benaderen, dat ik ze, tijdelijk, verder
kan brengen.
In mijn jeugd heb ik een evangelist bezig gezien, die mensen uit hun
invalide-stoeltjes bad. Deze mensen kwamen dan wankelend het podium op en dat
fascineerde mij enorm. En als die evangelist dan vertrokken was, bleef ik achter.
Dan zag ik dat die mensen er drie kwartier over deden om terug in hun stoelen te
komen. Maar de evangelist had ze eruit geluld, dat was zeker, maar hij kon die mensen
er niet uit houden. Deze vorm van charisme heb ik ook. Ik kan mensen (studenten,
gedetineerden) uit hun lullige positie lullen, ik kan ze eruit brengen, maar ik kan ze
er niet uit houden, dat moeten ze zelf doen.
Terugkomend op je gedichten. Je zou eigenlijk best een soort Society-Dichter kunnen
zijn, want alles wat glittert en schittert gebruik jij in je poëzie.
Ik word aangetrokken door de illusie, het valse broertje tenslotte van de droom,
de utopie, de satorie en ik denk, dat als er een hofdichter had moeten zijn, dat ik dat
zou moeten zijn. Maar dat is tegelijkertijd mijn verzet, die weg nl. heb ik uitdrukkelijk
afgesneden, want ik ben een fel tegenstander van de monarchie.
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Je schrijft nogal beeldend, barok, overdadig en vitaal.
Goed. Een term als vitaal slaat regelrecht op een dichter als Marsman terug, die
dezelfde problematiek als die van mij ooit al eens heeft doorgemaakt. Ik sta in een
traditie, die niet zozeer op de dichtersgeneratie van ‘Vijftig’ stoelt, maar die teruggaat
naar het conflict in de jaren '20 en '30. Dat beschouw ik blijkbaar als mijn conflict.
Daarom gaat mijn bundel Oorlogsprins explicieter over dit soort zaken. Het wordt
mij natuurlijk steeds duidelijker waar ik mee bezig ben.
Wat is dat dan precies?
Het gaat vooral over de keuze-mogelijkheid van de mens tussen een autoritair
systeem, dat blijkbaar in hem verkankerd zit, en een democratisch systeem. En de
verkankering in mijzelf is dat autoritaire systeem. Het zou voor mij gemakkelijk zijn,
oppervlakkig bezien, om binnen het autoritaire systeem te triomferen want daar ben
ik voor opgevoed, als gymnasiast en jurist in Leiden.
Maar er is dat andere meer onderdrukte systeem in mij, het democratische systeem:
het erkennen van de medemens, het zien van b.v. wie Salvador Allende was.
Verstandelijk en gevoelsmatig kies ik voor de democratie en vooral de
democratiseringsprocessen, maar terwijl ik dat doe, steekt die andere voortdurend
zijn kop op.
En je poëzie?
Ik denk dat de kern van mijn poëzie een soort zelfreiniging is. Ik ga in bad... Iedere
keer opnieuw.
Om naar de bron terug te keren: Zou je nog ooit terug willen naar Zuid-Limburg?
Ik beschouw Zuid-Limburg als een museum, het museum van mijn jeugd. Op dat
punt lijk ik misschien op Maarten 't Hart, die zich ergert aan zijn geboorteplaats
Maassluis, omdat daar bepaalde zaken veranderd zijn tijdens zijn afwezigheid.
Daarom: Limburg moet Limburg blijven, want dit land is voor mijn gevoel al teveel
veranderd en niet in de gunstige zin.
Dat is een conservatieve opvatting...
Ach, dat is in laatste instantie voor een anarchist niet zo'n
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gekke gedachte, omdat de anarchistische gedachte weleens heel conservatief zou
kunnen zijn nl. in die zin, dat de mens oorspronkelijk moet blijven. Nou, is dat geen
conservatieve gedachte na al die eeuwen van ‘zogenaamde’ beschaving? (lacht...)
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Tuin van eetlust
Op koele zomeravonden als de familie smakkend tot zich nam
groene haring, gevolgd door slierasperges in botersaus
biefstuk, salade, pommes frites, en toe
aardbeien, slagroom, mocca en vanille
dan deinden zij, de tantes, als pioenrozen, als zwaargassige
ballonnen op hun stoel, op de golfslag van hun lacherigheid
in alle malse borsten koerde hoorbaar Wagner
zo dronken ze wijn na wijn
tot elk hoofd paus pius twaalf leek in het Heilig Jaar
zo bleek!
tenslotte nam dan oom na oom, stomdronken afscheid
en van elke tante wiegde het romig achterwerk weg
alleen de nacht bleef over, die hele oude dame
die pauwblauwe waaier voor de eenzame glimlach
van het heelal
god van de vlinders, dan sliep je!
de ramen open, kostbare dromen ten prooi

Manuel Kneepkens
(Uit: Tuin van Eetlust, uitg. De Bezige Bij, Amsterdam 1976.)
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Witte jaren
Hoe bereklauw groeide tot in het Walhalla
Duitsland, Duitsland in de verte
en Aken verwoest, en tanks bronsgroen
aan Limburg's grenzen
later op school bij de Hellenen
en door hun dichters gekust, & Nausicaä, hun dochter
Zag vanaf het strand v. Thessaloniki buitelen
de dolfijnen, de Vrolijke Broers vd mensen
Hoorde de nachtegaal onder de thijm vd Provence
/de merels in Holland
En de Dood vd Bouwvakker & de barricaden, de discussies
het Odeon... Toen de droeve lange mars. Terug
& Vriendschap gekend, de dronkenmakende. En Vriendinnen
koperblond & vruchtbaar. Daarvan de liefste gehuwd
en nu twee kinderen Laurel &
Hardy. Houden van slagroomtaart. Ach, net als ik
En wakker, plotseling, weer in de winter vd Mijnstreek
Uitzicht op de steenberg/wit van sneeuw
vd Staatsmijn Wilhelmina
(allang gesloten)
Blindganger
in een droom/kind
voorbij Hiroshima

Manuel Kneepkens
(Uit: Oorlogsprins, uitg. De Bezige Bij, Amsterdam 1982.)
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Ton van Reen
Ton van Reen werd op 31 augustus 1941 in het Brabantse stadje Waalwijk geboren.
Op jonge leeftijd verhuisde hij naar Helden-Panningen. Na de lagere schooltijd
oefende hij verschillende beroepen uit.
In 1963 debuteerde hij als dichter met de bundel Vogels. Vervolgens publiceerde
hij:
1965:

Geen oorlog (roman)

1967:

1946/1967 (novellen) - 1946 werd in
1977 herdrukt als De Moord en 1967 als
De Gevangene in 1978.

1968:

Lachgas (roman)

1976:

Landverbeuren (roman)

1977:

De Zondvloed (verhalen)
Een Beest Binnenhalen (hoorspel)

1978:

Soms Ben Ik de Grote Condor
(gedichten)

1979:

Katapult (roman)

1982:

Lichtkring (roman)

Momenteel is Ton van Reen werkzaam bij uitgeverij Corrie Zelen te Maasbree,
waar hij ook woont.
Op jonge leeftijd had hij contacten met Jan Hanlo en Pierre Kemp: ‘Het
merkwaardige van mijn contact met Jan Hanlo was, dat het helemaal geen literair
contact was. Ik heb veel met hem rondgezworven, maar als schrijvers hadden we
geen voeling met elkaar. Met Pierre Kemp had ik dat wel. Ik
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heb nog eens een mooie brief van Pierre Kemp gekregen, waarin hij mij eigenlijk
koos tot zijn opvolger. Dat was natuurlijk erg strelend voor mij’.
De tijd heeft het echter anders bepaald. Ton van Reen is vooral een proza-schrijver
geworden, die in de loop der jaren een eigen lezerspubliek heeft opgebouwd. In
vroegere interviews deed Ton van Reen nog al eens stof opwaaien door soms harde,
soms merkwaardige uitspraken. Nu zegt hij: ‘Als schrijver verdedig ik mij met mijn
enig mogelijke wapen: de taal.’
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Om meteen met de deur in huis te vallen: Bèn jij nu een Limburgse schríjver of niet?
Ik weet niet precies hoe dat misverstand ontstaan is. Misschien dateert het uit de
tijd, dat ik nog ronkende interviews weggaf, maar als schrijver is mijn relatie tot
Limburg nul - komma - niks. Een Limburgse schrijver bestaat voor mij niet, omdat
Limburg überhaupt niet bestaat. Limburg is slechts een samenraapsel van
bevolkingsgroepen die rond 1839 binnen een provinciegrens zijn gezet. Noord- en
Middenlimburgers hebben helemaal niets gemeen met Zuidlimburgers. En
Groot-Limburg bestaat al helemaal niet! Tussen Belgisch- en Nederlands-Limburg
bestaat nauwelijks verwantschap, ook geen literaire of culturele. De Maas is de
absolute grens. Alleen de vlaai is in Belgisch-Limburg hetzelfde als in
Nederlands-Limburg.
De wortels van de geschiedenis zijn rotter dan menig Limburger lief is.
Wat voor een schrijver ben je dan?
Ik voel me een Zuideuropese schrijver. Voor mijn gevoel begint Zuid-Europa
beneden de grote rivieren.
Mijn grote probleem is eigenlijk, dat ik niet in Sibbenaken geboren ben. Ik had
precies over de Limburgse grens geboren moeten worden, dan had ik het nu veel
gemakkelijker gehad. Nu is het Nederlands mijn moedertaal. Ik ervaar het Nederlands
als een kunstmatige taal en heb er dan ook nauwelijks verwantschap mee.
Wat trekt je aan in de Zuideuropese literatuur?
De warmbloedigheid van de schrijvers en het felle taalgebruik. Van een Spaanse
schrijver kan ik me voorstellen, dat hij een boek met bloed en alcohol schrijft, terwijl
zijn Nederlandse collega alles keurig netjes probeert af te passen en uit te meten.
Daarom zal ik binnen de Nederlandse literatuur wel altijd een eenling blijven. Dat
is door vooraanstaande critici als Aad Nuis en Andres Burnier ook geconstateerd.
Zij erkenden dat ik een buitenbeentje ben.
Tegen het einde van de jaren '60 zat je bij een grote Nederlandse uitgeverij. Je
verkocht niet slecht en kreeg redelijke
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kritieken. Dat is niet zo gebleven. Wat is er toen met Ton van Reen gebeurd?
Niets. Ik heb in die tijd gewoon geluk gehad, dat ik als jonge schrijver in het fonds
van uitgeverij Meulenhoff werd opgenomen. Je kreeg bij verschijning van je nieuwe
boek een grote reclamecampagne en werd een beetje in de watten gelegd. Ze hoopten
dat ze met jou een potentiële bestsellerschrijver in huis hadden gehaald. Maar ja, dan
valt na verloop van tijd de verkoop toch tegen en dan laten ze je vallen. Dat gebeurt
nu nog met jonge schrijvers.
Ik heb er wel een flinke klap van gehad. Er kwamen nog andere problemen bij en
ik heb toen zeven jaren niet geschreven. Daarna was het moeilijk om terug te komen,
omdat je nauwelijks meer een uitgever kon vinden. Een uitgever weet dan wel, dat
je waarschijnlijk toch nooit meer hèt grote succes zult bereiken. Ook voor mezelf
wist ik toen, dat ik met mijn boeken nooit tot het grote publiek zou doordringen.
Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij uitgeverij Agathon en nu word ik uitgegeven
door Corrie Zelen. In de zeven jaren dat ik geen boeken heb geschreven, heb ik toch
niet helemaal stil gezeten. Ik schreef erg veel hoorspelen. Ongeveer 54 stuks, die
samen 200 uitzendingen hebben gehaald.
Vind jij het hoorspel een literair genre?
Een hoorspel vind ik meer literair dan een dichtbundel. Je kunt er ook veel meer
mee spelen. Een dichtbundel wordt compleet afgemeten aan zijn technische
kwaliteiten en er wordt teveel op de vorm gelet. Voor mij is de inhoud erg belangrijk.
Wat is voor jou poëzie?
Voor mij is poëzie vooral: fel leven. Daarnaast moet poëzie ook heel erg gevoelig
zijn. Wat een aantal z.g. ‘nieuwe dichters’ momenteel schrijft, zie ik helemaal niet
zitten. Ik kan er nauwelijks aandacht voor opbrengen.
Noem eens een paar namen.
Eh...., Wiel Kusters en Huub Beurskens, om me tot Limburg te beperken. Dat zijn
nu twee dichters die voor mij volstrekt onleesbaar zijn, hoe aardig die jongens
misschien ook zijn. Hun
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poëzie is koud en gevoelloos. Ze proberen ieder gevoel uit te schakelen.
En eigenlijk schrijven Kusters en Beurskens geen gedichten. Ze maken
proza-tekstjes; ze zetten wat regeltjes achter elkaar.
Huub Beurskens en Wiel Kusters behoren tot de poëtische avant-garde. Zij voegen
nadrukkelijk nieuwe elementen aan de poëzie toe.
Er wordt teveel belang gehecht aan de ontwikkelingen in de poëzie. Ik interesseer
me niet voor die nieuwe ontwikkelingen. Ik lees liever een warmbloedig dichter als
Willem van Toorn. Een enkel gedicht van Gerrit Kouwenaar en Lucebert spreekt me
ook wel aan. Wanneer ik gedichten lees, lees ik bij voorkeur poëzie van de generaties
vóór de Vijftigers: Jacques Perk, Greshoff, Marsman, Han G. Hoekstra, Adriaan
Morriën. Wat niet zeggen wil, dat poëzie voor mij per sé moet rijmen. Het
belangrijkste blijft, dat poëzie gevoel in zich moet dragen. Als je poëzie leest of
schrijft moet je meegesleept worden.
En de criteria voor proza?
Poëzie en proza zijn voor mij hetzelfde. Ik zie tussen beide geen verschil en ik wil
het ook niet zien.
Wat is de basis van je schríjverschap?
Mijn schrijverschap heeft met mijn hele leven te maken. In mijn leven is de
dagelijkse werkelijkheid voor mij echter veel minder belangrijk, dan dat wat ik
meemaak in mijn dromen.
Mijn realiteitszin is ontzettend onderontwikkeld. Alles wat ik 's nachts in mijn
dromen meemaak, leeft bij mij overdag nog heel intens door; intenser dan de dingen
die ik werkelijk meemaak. Het gevolg daarvan is, dat er binnen mijn werkelijkheid
een aantal zaken moeilijk komen te liggen, omdat ik soms niet meer weet of ik
bepaalde zaken nu wèl of niet heb meegemaakt. Mijn moeder vertelde vroeger al
over mij, dat ik een fantast was, maar ik heb dingen meegemaakt, zo compleet
doorleefd en helemaal in mijn dromen ingevoegd, die veel echter en intenser waren,
dan de werkelijkheid zelf. Zo kan ik me van de zes jaren die ik op de lagere school
heb doorgebracht, nauwelijks iets herinneren. Wel staan me de zaken die
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ik gedroomd heb, liggend in de tuin of in bed, nog heel helder voor de geest.
Hetzelfde kan ik zeggen over de dood van mijn vader. Hij stierf na een langdurige
ziekte, toen ik negen jaar oud was. Alles wat ik over hem en zijn dood gedroomd
heb, herinner ik me beter dan de begrafenis zelf. Daar heb ik geen enkele herinnering
aan, maar de gesprekken die ik met mijn vader in mijn dromen had, zijn me altijd
bij gebleven. Daarom denk ik, dat ik een veel indringender beschrijving van mijn
vader kan geven - over hoe hij werkelijk geweest is en wat hij dacht - dan mijn broers,
die wel exact zijn begrafenis kunnen beschrijven. Het zal misschien wel een
telepatische toestand geweest zijn, die er onbewust tussen mij en mijn vader bestond.
In ieder geval drukt deze onwerkelijke werkelijkheid een zwaar stempel op mijn
schrijverschap. Mijn droomtoestand is soms zo overheersend, dat een deel van de
bestaande werkelijkheid helemaal aan de kant wordt gedrukt. Daardoor vallen er
soms hele brokken werkelijkheid weg. Ik kan ze me niet herinneren. Misschien is
dat voor mij ook het verschil tussen waar en onwaar. Over wat waar is, twijfel ik
steeds meer.
Werk je in een bepaalde trance?
De trance waarin ik werk, is feitelijk hetzelfde als een van mijn droomtoestanden.
Wanneer ik schrijf wil ik niet gestoord worden door anderen. Zo gauw ik iemand
zie, ben ik helemaal uit mijn onwerkelijke werkelijkheid terug. Daarom kan ik thuis
ook niet werken. Als mijn vrouw of zoontje zou binnenkomen, of de telefoon zou
gaan, dan ben ik er helemaal uit. Ik kan daarna niets meer oproepen of de draad weer
opnemen.
Als ik aan een boek begin te schrijven, moet het ook in één ruk voltooid worden.
Daarom zal ik waarschijnlijk ook nooit een lang boek kunnen schrijven: 140
bladzijden is voor mij ongeveer het maximum. Tientallen boeken van mij zijn mislukt,
omdat ik ze nooit een tweede keer kon schrijven. Ik schrijf dan liever een ander boek.
De handelingen in je boeken spelen zich altijd af binnen een begrensd, een afgebakend
gebied. Daarin ontwikkelt zich het verhaal met heel herkenbare personen in meestal
bizarre si-
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tuaties. Ik denk b.v. aan je boek Landverbeuren.
Landverbeuren schijnt toch voor velen een zeer intrigerend boek te zijn. Ik krijg
- nu het bij de Slegte is opgeruimd - regelmatig brieven van mensen die stomverbaasd
zijn over dit boek.
Landverbeuren is feitelijk een grote droomtoestand, terwijl het boek toch over
een stuk werkelijkheid gaat. Wat ik in het boek heb beschreven, heb ik zelf
meegemaakt. Het dorp uit Landverbeuren is een bestaand Frans dorp: Otigny-le
Petit bij Langres. Het knaapje dat op een gloeiendhete dag met bed en al uit huis
gehaald wordt en op het plein gezet, dat heb ik zelf zien gebeuren. Ook diverse andere
personen uit het boek, heb ik in dat dorp gezien. Alleen het invullen van de gedachten
van deze mensen rondom het pleintje heb ik zelf gedaan. Het is een keihard boek
geworden over mensen in hun werkelijkheid.
Jij bent geen optimist, wanneer het over menselijke relaties gaat.
De mensen zijn harder voor elkaar dan de beesten. Wanneer je alles bekijkt, is het
toch een grote, rotte toestand. Ik houd dit leven waarschijnlijk alleen maar vol, omdat
ik feitelijk een groot deel ervan in een droomtoestand verkeer, ondanks het feit dat
ik met een aantal zeer reële zaken bezig ben om te blijven leven.
De rol van de dieren in je boeken.
Er zijn helaas wel critici, die mijn boeken verwarren met de boeken van Anton
Koolhaas. Koolhaas is een schrijver die de dieren naar de mensenwereld vertaalt,
maar voor mij zijn dieren gewoon figuren, waar ik contact mee heb. In al mijn boeken
komen dieren voor, die geen menselijke rollen vervullen, maar figuren zijn, die een
wezenlijke betekenis hebben.
Binnen mijn werkelijkheid zijn dieren een belangrijk gegeven. Als ik aan een boek
begin, denk ik er niet over na wie of wat een rol krijgt. Ik vul dat bijna automatisch
in en omdat ik goed met dieren kan opschieten en er waarschijnlijk ook meer van
begrijp dan anderen, komen ze veel in mijn boeken voor.
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Jij bent het tegenovergestelde van een stadsmens.
In een stad zou ik nooit kunnen aarden, omdat een stad voor mij een heel
onnatuurlijk iets is. Een paar dagen kan ik er vertoeven, maar dan moet het afgelopen
zijn. Ik moet ruimte om me heen hebben en dat heb je in een stad niet. Dat is ook
een van de redenen, dat stadsmensen voortdurend agressiever worden. Ze worden
gedwongen om in een omgeving te leven, waar ze eigenlijk niet tegen kunnen. Kijk
naar Amsterdam. De oude binnenstad is een stinkende rotzooi geworden en de nieuwe
buitenwijken vormen een grote betonvlakte.
Daarnaast vind ik, dat een mens de vrijheid moet hebben, om geen andere mensen
te hoeven zien. Je moet in je eigen omgeving op jezelf kunnen terugvallen.
Speelt agressie bij jou nog een grote rol?
Mensen willen mij dat soms te gemakkelijk toedichten, maar uit mezelf ben ik
niet agressief. De dingen om je heen zijn agressief. Je hele gedrag wordt door je
omgeving bepaald, daar kom je niet onderuit. Vergeet niet, dat ik een groot gedeelte
van mijn tijd in een eigen wereld leef. Het is een deel van mijn werkelijkheid, dat ik
kosmisch voel en toch werkzaamheden moet verrichten, die vijandig zijn aan mijn
natuur. Dat roept natuurlijk agressie op en je daar tegen afzetten is verdediging. Als
schrijver verdedig ik mij met mijn enig mogelijke wapen: de taal.
Je nieuwe boek.
Mijn nieuwe boek heet Lichtkring en het speelt zich af in een dorp in Frankrijk.
Dit dorp ligt in de buurt van een camping. Een harki, een Algerijnse ex-lègionair,
moet bij de camping hekken plaatsen en wordt ter plekke in elkaar geramd. Twee
vrouwen, die aan de rand van de dorpsgemeenschap leven, ontfermen zich over hem.
Samen vormen ze eigenlijk een gezin. Het gezin is een thema, dat al in mijn eerste
boek voorkomt, evenals de zelfkant.
Deze twee vrouwen zijn de eigenlijke hoofdpersonen. Zij hebben een uniek
afweermiddel tegen de dreiging van de dorpsgemeenschap: hun stem. Wanneer ze
bedreigd worden, gaan ze zingen. Met hun stem kunnen ze mensen afstoten, maar
ook aantrekken. Zoals motten door het licht worden aange-
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trokken en tegen een lamp kapot kunnen vliegen, of door de warmte ervan gekoesterd
kunnen worden, mits ze er niet te dicht bij komen. Je moet nooit zo dicht bij iemand
willen komen, dat je hem of haar kapot knijpt. Lichtkring gaat kortom over
menselijke warmte, de kracht die in mensen zit om aan elkaar iets te hebben, waardoor
de vijandigheid buitenspel wordt gezet.
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‘Hij kende alle angsten van de dierenwereld, omdat ze hem aangeboren waren, ook
al leek hij veel dichter bij de mensen te staan, bij wie hij al zijn jaren had
doorgebracht. De stem van zijn bloed sprak als de druk van de omgeving hem teveel
werd. En hoewel hij alles begreep van de band die hem insloot met de anderen in de
kamer, ook al kwam hij nooit meer uit de begrenzing van zijn kooi, toch voelde hij
zich steeds meer opgesloten in zichzelf, alsof hij kleiner werd, terugkeerde naar zijn
oorspronkelijke vorm, de kleine cel van een ei. De schaal groeide over hem dicht.
Zijn angsten, die hij altijd als nachtmerrie beleefd had, schoten door hem heen. De
angst vermalen te worden tussen de kaken van een buizerd. Gevangen te worden in
kolken van lucht, ook al had hij zijn leven lang geen meter gevlogen. Het licht uit
zijn gele ogen te verliezen. Zijn radar. In paniek dacht hij na over hetgeen er in zijn
geest gebeurde. Was dit zijn einde? Ging hij sterven? Brak hij uit de band die hem
met anderen verbond omdat hij terugkeerde naar zijn begin? Steeds duidelijker voelde
hij hoe hij in korte tijd werd teruggedrongen tot zijn oorspronkelijke beperking, een
kleine naakte blinde vogel te zijn. Koud in zijn nest. Om zich heen happend om iets
te begrijpen van zijn omgeving.’
Ton van Reen
(Fragment uit de roman Katapult, uitg. Corrie Zelen, Maasbree 1979, waarin een
papegaai een van de hoofdpersonen is).
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Heimo Pihlajamaa
Heimo Pihlajamaa werd in 1936 te Veteli (Finland) geboren. Zijn jeugd bracht hij
op het Finse platteland door. Later ging hij naar Helsinki en studeerde daar Finse
taal - en Letterkunde. Hij was werkzaam in het bibliotheekwezen en schreef kritieken
in kranten en literaire tijdschriften (o.a. Parnasso). Hij trouwde met de Nederlandse
biologe en vertaalster Loes Glimmerveen. Sinds zijn huwelijk is Heimo Pihlajamaa
fulltime schrijver en vertaler. Na een kort verblijf in Rotterdam verhuisden zij in
1967 naar Zuid-Limburg. De laatste jaren wonen zij in Banholt. Heimo Pihlajamaa
publiceerde een zestal romans. Zijn tot op heden laatste roman, Mimosa, verscheen
in 1976. Typerend voor de werkwijze van Pihlajamaa is zijn zorgvuldigheid en
tijdsduur. Sinds zijn debuut in 1966 werd hij in Finland onmiddellijk als een belangrijk
talent erkend.
Officiële erkenning kreeg hij in 1969 toen hem de Finse Staatsprijs voor
literatuur werd toegekend. Voor zijn roman Mimosa kreeg hij in 1977 de Literaire
prijs van de gezamenlijke Finse boekenclubs.
Ook als vertaler geniet Heimo Pihlajamaa bekendheid in zijn land. Uit het Engels
vertaalde hij o.a. John Updike, John Fowles en John Cheever. Enkele namen van
Nederlandse schrijvers die hij vertaalde: Henk van Kerkwijk, Jan Wolkers, Jef
Geeraerts, Jan Cremer en Anja Meulenbelt. Recent vertaalde hij Kinderjaren van
Jona Oberski en De stille kracht van
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Louis Couperus. Over deze laatste vertelling zegt hij: ‘Mijn vertaling van De stille
kracht is beter dan het origineel. Maar wie gelooft me?’
Sinds enkele jaren schrijft Heimo Pihlajamaa gedichten in het Nederlands.
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In 1976 verscheen - tot op heden - je laatste boek.
Het is voor mij bijna een ramp, dat ik niet meer aan oorspronkelijk werk toekom.
Ik heb geen tijd om aan een nieuwe roman te beginnen en aan mijn literaire
vertaalwerk kom ik ook al nauwelijks toe. Ik werk al meer dan vier jaren iedere dag
aan een vertaalklus voor de Grote Spectrum Encyclopedie die in het Fins moet
verschijnen. Iedere dag vertaal ik dingen die me niet interesseren en waar ik dikwijls
niets van begrijp.
Je bent wel poëzie gaan schrijven.
Heel vreemd is dat. Het begon enkele jaren geleden. Marc Bruynseraede van het
Vlaamse tijdschrift Deus ex machina vroeg me, of ik enkele gedichten in zijn
tijdschrift wilde publiceren. En toen ben ik ze plotseling gaan schrijven.
Een tijdschrift dat niet als representatief voor de Vlaamse literatuur beschouwd kan
worden en beneden je niveau opereert.
Dat interesseert mij niet. Het zijn aardige mensen en dat vind ik veel belangrijker.
Wanneer een redacteur van een Nederlands literair tijdschrift mij hetzelfde had
gevraagd, had ik het ook gedaan. Maar dat is nooit gebeurd. Overigens heb ik uit
mezelf nooit een grote behoefte gehad om samen te werken met literaire bladen als
Maatstaf of De Revisor. Mijn contacten met die Vlaamse mensen zijn veel beter
en veel warmer. Ik ben al jaren uitgekeken op de Randstad Holland.
Toch zijn je gedichten niet helemaal uit de lucht komen vallen.
Ik heb altijd proza geschreven met een sterk poëtische inslag. Een voorbeeld is
Finlandia, mijn eerste verhaal dat ik direct in het Nederlands geschreven heb. In
Finlandia heb ik heel bewust geëxperimenteerd op het grensvlak van poëzie en
proza. Daar ligt de oorsprong. Ik probeer nu eenvoudige, heldere poëzie te schrijven,
die ook door gewone mensen begrepen kan worden, want de meeste mensen begrijpen
een heleboel moderne gedichten niet. Ik vind dat heel jammer, hoewel ik er bij moet
zeggen, dat die poëzie voor kenners natuurlijk erg goed kan zijn.
Toch wil ik me geen echte dichter noemen. Ik ben meer een
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proza-gedichtenschrijver (lacht). Dat is mooi: een Finse proza-gedichtenschrijver uit
Banholt.
Wanneer ik je roman Mimosa doorblader, stuit ik regelmatig op Nederlandse èn
Maastrichtse namen (b.v. St. Pietersberg en een aantal terrassen op het Vrijthof.)
Waar gaat Mimosa eigenlijk over?
Iedere lezer in Finland weet, dat ik in Nederland woon. Daarom gebruik ik in
Mimosa Maastricht, maar ook Amsterdam, als décor, als achtergrond.
In wezen gaat Mimosa echter over menselijke relaties, over liefde. Liefde zou je
mijn centrale thema kunnen noemen.
In het boek wordt één dag uit het leven van een eenzame vrouw beschreven. Zij
heeft een half jaar geleden haar echtgenoot verloren. In de loop van de dag bezoekt
zij een aantal cafés in Maastricht en 's middags komt zij dan eenzaam thuis. Haar
kinderen komen op bezoek en later haar vriend, die op doorreis is naar Parijs, waar
hij woont.
Jij kunt je goed inleven in het voelen en denken van een vrouw.
Ik weet heel goed hoe vrouwen denken en voelen. Je moet niet vergeten dat ik,
net als een heleboel vrouwen, iedere dag alleen thuis ben en dat ik dikwijls hetzelfde
moet doen: poetsen, afwassen, eten koken, boodschappen doen. In mijn dagelijkse
handelingen ben ik even vrouwelijk als de meeste vrouwen. Echt, ik kan me heel
goed voorstellen, hoe een vrouw leeft en denkt. Daarom zijn deze alledaagse dingen
voor mij heel belangrijk en krijgen ze, omdat ik schrijver ben, een extra dimensie.
Jij observeert vrouwen scherp?
Ik vind vrouwen heel fascinerend; veel fascinerender dan mannen. Zij kunnen
ontzettend goed tegen de sleur en kunnen erg goed over hun gevoelens spreken. Dat
is heel wat beter dan dat domme gepraat van mannen.
Vind jij je als schrijver ‘anders’ dan andere mensen?
Ik vind van wel. Ik ben veel gevoeliger dan de meeste mensen en ik kijk ook
anders. Als er iets gebeurt, al is het maar een
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klein onbetekenend voorval, dan kan dat voor mij tòch iets belangrijks zijn. Ik heb
zelfs het gevoel, dat ik dit sterker heb dan een aantal collega-schrijvers.
Deze extra-gevoeligheid voor gebeurtenissen en mijn dwang tot scherp observeren
kun je de basis van mijn schrijverschap noemen.
En verder ben ik dus een schrijver, die alleen maar over persoonlijke gevoelens
en ervaringen kan schrijven. Ik fantaseer bijna nooit. Daarom zou ik ook nooit over
politiek kunnen schrijven, dat interesseert me helemaal niet en als me iets niet
interesseert kan ik er niet over schrijven. Ik schrijf daarom over verliefdheid en niet
over Rusland of Amerika.
Als schrijver probeer ik zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven.
Wat voor verschillen zijn er tussen de hedendaagse Nederlandse en Finse literatuur?
Algemeen gesproken, moet ik zeggen dat ik Nederlandse schrijvers niet zo goed
vind. Er zijn hier te weinig precieze schrijvers in tegenstelling tot de ‘veelschrijvers’.
Tijdens het vertalen van hun werk zijn diverse Nederlandse schrijvers voor mij door
de mand gevallen. Ik denk aan Jan Wolkers. Hij schrijft zo eenvoudig, dat ik het
vervelend vond om hem te vertalen. Hetzelfde geldt voor Heere Heeresma en Jan
Cremer en hoewel ik een voorstander ben van het feminisme, vind ik dat Anja
Meulenbelt pure kitsch schrijft.
En over erotiek - ik bedoel het erotisch kunnen schrijven - zwijg ik dan maar. Dat
kunnen ze in Nederland helemaal niet. Ik vind de manier waarop schrijvers hier over
erotiek schrijven veel te hard en overdreven mannelijk.
In dit opzicht is tederheid in de Nederlandse literatuur een onbekend begrip; toch
is het voor mij een van de sleutels tot mijn werk.
Bewondering heb ik voor een schrijver als Nicolaas Matsier. Hij is een van de
weinige, goede Nederlandse schrijvers, omdat hij kennis weet te combineren met
een knappe manier van schrijven. Oek de Jong vind ik ook een goede schrijver. Maar
over werkelijke, elementaire gevoelens als verliefdheid, eenzaamheid, erotiek en
dood wordt in Nederland nauwelijks goed geschreven.
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Hoe is je verhouding tot Nederland en Finland, wanneer we de literatuur even buiten
beschouwing laten?
Finland vind ik nog altijd een van de mooiste landen, daarom zal ik voor Finland
blijven kiezen.
Nederland vind ik een vrij dom land, het zal voor mij nooit een tweede vaderland
worden. In sommige opzichten is Nederland echter sympathiek. Het is voor mij
vooral een land om lekker in te leven. Op het gebied van eten en drinken kun je hier
alles gemakkelijk krijgen. In Finland is dat allemaal veel moeilijker. Gezellig uitgaan
kun je in Nederland ook zo gemakkelijk. Eigenlijk is in Nederland alles erg
gemakkelijk. Bijna alles is goed èn kan hier. Ook wat schrijven betreft. In Finland
kun je je zo iets niet voorstellen. Daar moet je ‘vechten’ voor alles; dat woord bestaat
hier niet meer.
Ga je nog ooit definitief terug naar Finland?
Natuurlijk. Je kunt je toch niet voorstellen, dat ik hier in Banholt begraven zou
liggen?
Toch bevalt Zuid-Limburg je?
Ik ben blij, dat ik hier woon. De Randstad is één grote ramp, daar zou ik niet willen
wonen. Hier kom je tenminste nog echte mensen tegen en heb je gelukkig veel natuur.
Natuur is voor mij erg belangrijk. Je moet niet vergeten, dat ik afkomstig ben van
het Finse platteland; mijn vader was boer en ik ben als boerenzoon midden in de
natuur opgegroeid. Mijn hele jeugd heb ik in de ongerepte natuur geleefd en beleefd.
Iets daarvan vind ik terug in het Zuid-Limburgse landschap. Bovendien vind ik het
Zuid-Limburgse landschap lieflijk en mooi, om niet te zeggen erotisch.
En toch ben je eenzaam in dit mooie landschap?
In Finland zou ik misschien wat minder eenzaam zijn, omdat ik daar tenminste
vrienden om me heen zou hebben.
Cultiveer jij je eenzaamheid als onderdeel van je schrijverschap?
Eenzaamheid is een edele eigenschap. De beste literatuur wordt geschreven door
eenzame schrijvers als b.v. Franz Kafka. Vanuit die eenzaamheid kun je als schrijver
een span-
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ningsboog opbouwen. Ik ben altijd eenzaam geweest en ik wil ook altijd eenzaam
blijven, omdat ik bij een cultuur hoor, die hier eigenlijk niet bestaat.
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Als ik zou kunnen
wat ik zou willen,
dit landschap, Limburg, in de handen nemen,
om het te bekijken van dichtbij, dichterbij,
erover te vertellen,
zoals me nu gevraagd wordt,
haar glooiingen, vlakten, lijnen bevoelen,
haar aarde
‘hier hoor ik thuis’
haar ‘doofstomme nacht’
betasten,
de handen
de sporen,
als een storm
erin duwen,
‘maar zo iets zou in het leven
niet kunnen bestaan,
: onzekerheid,
als er geen emigranten waren’
en daarna vergeten waar hij vandaan komt.
Dan zou ik hierover
hier
geen woord
meer uitbrengen.

Heimo Pihlajamaa
(Uit: Een vrolijk volkje toch, Regionale Omroep Zuid, Maastricht 1977.)

Hans van de Waarsenburg, Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan!

65

Eenzaam
afwezig, ver weg, alleenwoorden
die pijn doen
pijn
zoals de woorden liefde, jij
zoals de woorden soms en ergens en altijd
in mijn lichaam
pijn blijven doen
je zei eens
‘jij bent tot geluk gedoemd’
leuk bedacht, treffend geformuleerd
en waarom ook niet
maar pijnlijk
als je eenzaam bent
van mij nooit
nooit één woord tegen jou
tegen je lichaam of tegen je woorden
die zo veel pijn kunnen doen
als ze er niet zijn
of tegen je geluk of liefde of pijn
of tegen je eenzaamheid
of nooit, nooit één woord van mij tegen je glimlach
of tegen je stem,
tegen de afstand tussen ons:
tussen jouw lichaam en mijn lichaam
of tegen je eenzaamheid.
Nooit.

Heimo Pihlajamaa
(Uit: Deus ex. Machina)
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Kees Simhoffer
Kees Simhoffer werd op 8 april 1934 in Den Haag geboren en woonde vervolgens
in Arnhem, Oosterbeek en Nijmegen. Op achttienjarige leeftijd verhuisde hij naar
Limburg waar hij sindsdien - met een onderbreking van enkele jaren - woont en
werkt. Hij is leraar Nederlands aan de Maastrichtse Opleidingsschool voor
Kleuterleidsters.
Kees Simhoffer schreef gedichten, verhalen, romans, toneelstukken, kritieken en
artikelen over uiteenlopende onderwerpen als taal-didactiek, Derde Wereldliteratuur
en beeldende kunst.
In 1973 kreeg hij voor zijn roman Een geile gifkikker de Vijverbergprijs (thans
Bordewijkprijs) van de gemeente Den Haag. Hij was lid van het dagelijks bestuur
van het PEN-centrum Nederland.
Belangrijkste titels:
1967:

Een been onder het zand (verhalen)

1970:

De torenflat van Babel (jeugdtoneel)

1971:

Een postzegel van 15 cents (toneel)

1971:

De knijpkat (roman)

1973:

Een geile gifkikker (roman)

1974:

Suriname BV (toneel)

1975:

Vermomd als treurwilg (verhalen)
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1977:

Verboden te denken (roman)

1979:

De achterneef van J.P. Coen (verslag)

1980:

Tegenvoeters (toneel)

1981:

De poppendokter (novelle)

1982:

De dood van een indiaan (verhalen)
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Je roomse verleden...
Als ik terugkijk naar mijn verleden, de tijd dat ik seminarist ben geweest, dan
schaam ik me enorm voor mezelf. Ik denk dat ik een kloterig, reactionair jongetje
ben geweest. Maar achteraf heb ik eigenlijk nog geboft, dat ik bijtijds heb ingezien,
dat ik ermee moest kappen. Ik zat toen ‘op de filosofie’ en zou dus naar het
groot-seminarie gaan. Op zekere dag word je bij de bisschop geroepen en hij vertelt
je, dat er besloten is, dat je enkele jaren in Rome zal gaan studeren, moraaltheologie
of iets dergelijks, zodat je na een aantal jaren professor op het groot-seminarie kan
worden.
Toen sloeg er een stop bij me door. Ik dacht: ‘Verdomme, die mensen zijn jouw
leven aan het invullen’. Ik heb abrupt gezegd dat ik wegging en ik heb de volgende
dag mijn koffers gepakt en ben vertrokken. Maar ik moet er niet aan denken als ik
toen gezegd had: ‘Dank je wel, Monseigneur!’, dan was ik nu misschien wel iemand
als Gijsen geweest.
Al schrijvende heb ik gemerkt, hoe ingrijpend ik veranderd ben. Ik merkte dat ik
alleen maar afstand van dat rooms-reactionaire verleden kon nemen door het van me
af te schrijven.
En er is geen moment in mijn leven geweest, dat ik eerlijk tegen mezelf kon zeggen:
‘Ik heb het achter me’. Wat niet wil zeggen, dat het je niet blijft achtervolgen of dat
je behept blijft met bepaalde zaken. Al is het maar dat je gebaren herinneren aan de
preekstoel, dat raak je nooit meer kwijt.
Jij noemt jezelf een ‘surrealistisch schrijver’. Wat moet daar nu onder verstaan
worden?
Toen een broertje van mij stierf heb ik voor het eerst echt geschreven en sinds die
tijd is de behoefte om dingen te verwerken door ze op te schrijven er altijd geweest,
maar deze aandrang om te schrijven werd helemaal verkeerd gevoed door de
gymnasiumcultuur waar je in leefde. Pas toen ik een jaar of dertig was, heb ik de
oorspronkelijke draad weer opgenomen door gewoon op te schrijven waar ik mee
bezig was, zoals ik dat als jongetje deed in dat vroegere schoolschrift.
Ik heb toen ook ontdekt dat er een romanliteratuur was, die wel eens wordt
aangeduid met de term ‘surrealistisch’ waarbij de ononderbroken gedachtenstroom
en de ‘monologue intérieure’ vormgevend zijn en waarin sterke stijlwisselingen
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kunnen optreden die een nerveus verloop hebben. Beslissend was het lezen van Het
dagboek van Albion Moonlight van de Amerikaanse schrijver Kenneth Patchen.
Na de lezing van dat boek dacht ik: ‘Dat kan ik ook’. Vanaf dat moment heb ik me
verdiept in de hele surrealistische en dadaïstische literatuur, dat was een geweldig
Aha-Erlebnis voor me. Sindsdien heb ik me ook weinig gelegen laten liggen aan de
Nederlandse romantraditie en de Nederlandse literatuur, zoals die zich manifesteerde.
Ik merkte wel, dat er schrijvers waren die op een vergelijkbare manier bezig waren,
o.a. Gerrit Krol en Judicus Verstegen, maar dat zijn ook schrijvers zoals ik, die weinig
aan de weg mogen timmeren.
Wat bedoel je met ‘weinig aan de weg mogen timmeren’?
Als schrijver heb je natuurlijk altijd de behoefte om van anderen te horen, dat ze
het leuk of goed vinden wat je doet. Of zich dat nu uit in goede kritieken of hoge
verkoopcijfers, zal me een zorg zijn, maar een stuk erkenning heb je nodig om bezig
te kunnen blijven. Wanneer je door persoonlijke waardering om je heen of vanuit je
vriendenkring en van bepaalde critici de illusie krijgt, dat je blijkbaar niet slecht
schrijft of dat ze je werk niet oninteressant vinden, dan is het erg vervelend als je
merkt dat een groot gedeelte van de literaire critici zelfs niet eens op de hoogte is
van het feit dàt je schrijft. Dat is gewoon enorm lullig. Dat is hetzelfde b.v. als een
profvoetballer de namen van zijn tien teamgenoten constant in de krant leest en de
zijne nooit, terwijl hij toch meedoet aan dat spel en meehelpt om die wedstrijd op te
zetten. En zo vind ik, dat ik bezig ben om de Nederlandse literatuur mee gestalte te
geven.
Heb je daar een verklaring voor?
Er zijn een aantal verklaringen voor. In de eerste plaats denk ik dat het komt, omdat
ik in de regio woon en niet tot de literaire incrowd behoor.
Verder zal ook de moeilijkheidsgraad van mijn werk wel een rol spelen. Voor de
doorsnee-lezer schrijf ik niet gemakkelijk en daarnaast moet niet vergeten worden,
dat ik een maatschappelijk geëngageerd schrijver ben en dat het maatschappelijk
engagement in de Nederlandse literatuur een zijweg is.
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De echte geëngageerde schrijvers worden vaak veel later gewaardeerd.
Je vindt je in geen enkel opzicht een Limburgse schrijver?
Ik wil beslist niet doorgaan voor een Limburgse schrijver. Maar het is wel zo - en
dan kom ik weer op ‘de regio’ terug - dat door het feit dat je hier woont en werkt,
de belangstelling vanuit de Randstad voor wat je doet, minimaal is en dat blijft lullig.
Ik vind dat de dagbladkritiek alles zou moeten bespreken wat uitkomt en niet vooraf
zou moeten selecteren, want wil je als schrijver een beetje meetellen, dan moeten
ook de landelijke dagbladen aandacht aan je besteden en dat doen ze niet. Ik vind
het kwalijk dat critici, die pretenderen een overzicht te geven van de literatuur, niet
alles lezen.
Jij voelt je ook geen Nederlandse schrijver?
Ik word natuurlijk gevoed door het feit dat ik in de Nederlandse taal schrijf en
mijn leven - zo vind ik dat - in dienst heb gesteld vàn die Nederlandse taal. Het wordt
veel te weinig onderkend, dat schrijvers voor een belangrijk gedeelte taal maken. Ik
sta dus in dienst van de Nederlandse staat omdat ik heel intensief met de Nederlandse
taal bezig ben. In zoverre vind ik me erg Nederlands. Maar ik ben volstrekt
on-Nederlands als ik kijk naar wat de doorsnee-collega met zijn literaire
mogelijkheden doet. Dat kan ik alleen maar typeren als literaire navelstaarderij.
Iedere generatie schrijvers wordt opgevolgd door een andere. Wij, en daar bedoel
ik dan o.a. mee Eduard Visser, Henk van Kerkwijk, Ton van Reen, Judicus Verstegen
en Jacq. Firmin Vogelaar zijn gestart tegen het einde van de jaren '60. Wij hadden
ook iets van dat élan van die tijd, een stuk engagement, betrokkenheid - ieder op zijn
eigen manier - en we hadden ook het experiment met de taal gemeenschappelijk. Ik
voelde me in die groep thuis, al was ik zes, zeven jaar ouder, toch was dat mijn
generatie.
En wat kwam er daarna? Spruitjeslucht. Tien jaar lang. En de vertegenwoordigers
van de spruitjeslucht kregen de publiciteit. Als ik dan zie, waarvoor ze die publiciteit
krijgen, dan zeg ik dat literair-historisch de zaak is teruggedraaid. Alles is
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weer verschraald tot literaire navelstaarderij van een élitaire bovenklasse. Dat wil
niet zeggen dat de Academisten (o.a. Doeschka Meysing, Nicolaas Matsier, Frans
Kellendonk, Dirk Ayelt Kooiman) en schrijvers als Maarten 't Hart en Oek de Jong
niet kunnen schrijven. Ze kunnen uitstekend schrijven. Van een collega neem ik per
definitie aan dat hij of zij kan schrijven. Belangrijker is de vraag: Waarover schrijf
je en voor wie? Vanuit dat standpunt heb ik geen hoge pet op van de Nederlandse
literatuur.
Geef jij eens een definitie van literatuur.
Jezus! Allereerst zeg ik gewoon: ‘Literatuur is voor mij die kunst - maar dan bedoel
ik kunst volledig on-élitair - die kundigheid van een mens om zijn bestaan te
doorgronden en daaraan zin te geven door het in taal om te zetten. Onder deze formule
valt ook het schoolkind, dat heel blij is met het opstel dat het heeft geschreven, want
dat heeft ook een stukje bestaan zin gegeven.
Dus alle mensen die ‘huisvlijt met de taal’ uitoefenen, maken literatuur?
Die mensen zijn mijn collega's vanaf het moment, dat het mij duidelijk is, dat ze
hun bestaan in taal vertalen en er daardoor vorm aan geven. En of dat nu via Elsevier,
Candlelight of De Bezige Bij gebeurt, vind ik niet belangrijk.
Jonge mensen die met hun verhalen of gedichten naar mij toe komen, probeer ik
er altijd van te overtuigen, dat schrijven iets anders is, dan wat ze denken. Ik vertel
ze, dat schrijven een rotkarwei is, een enorm frustrerend bezig zijn, omdat je allereerst
nauwkeurig moet weten wat je bezig houdt. Als ik de gedichten lees van die arbeider,
Wim de Vries, dan merk ik, al kiest hij voor mijn part een knullige vorm, dat hij
verdomme bezig is zijn bestaan vorm te geven. Op dat moment is het literatuur voor
me.
In een van je laatste boeken, De achterneef van J.P. Coen, heb je een gedeelte van
jouw bestaan ook omgevormd tot literatuur?
Dit boek gaat over Indonesië. Wanneer je dat nauwkeurig analyseert, zal blijken
dat de boodschap of de les die ik de le-
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zer wil geven, niet het resultaat is van een overdenking, maar het resultaat van een
ervaring. Een ervaring waarmee ik wil zeggen: ‘Mensen, ik heb dat gezien, gevolgd
en geroken en daar denk in nu zo over.’
Juist deze relatie naar mijn persoonlijke ervaringen en waarnemingen leggen mijn
critici niet.
Het draait in dit boek vootal om de ik-peisoon. Je krijgt als lezer een ego-centrisch
beeld van de hoofdpersoon, terwijl Indonesië als Derde Wereldland min of meer
fungeert als décor, als behang waardoor de ik-persoon meer reliëf moet krijgen.
Het interesseert mij de ballen, hoe die lezer dat zal interpreteren. Ik heb die reis
gemaakt en ben daar erg onder de indruk van geraakt. Dat betekent waarschijnlijk,
dat als ik die indruk ga beschrijven, ik mezelf bij de lezer in een kwaad daglicht stel,
maar dat dondert niet, want ik moet het opschrijven om het te kunnen verwerken.
Ik had dat boek eigenlijk niet willen schrijven, maar die ervaring was zo
fundamenteel voor me, dat ik me daar alleen maar van bevrijden kon, nadat ik het
had opgeschreven. Ik had voor mezelf wel het idee, dat er geen enkele lezer was, die
aan dit boek behoefte had. Daarom frappeerden mij de reacties van de lezers zo, die
zeiden: ‘Ik heb nog nooit een boek gelezen, waarin de hybride problematiek van
mensen die met de Derde Wereld te maken hebben, zo duidelijk naar voren komt.’
Maar verder vind ik dit boek binnen mijn ontwikkeling als schrijver niet zo
belangrijk.
Na De achterneef van J.P. Coen ben je anders gaan schrijven. Had je genoeg van
de ‘ik-persoon’?
Op het moment is het zo, dat ik in mijn schrijven zoek naar een wat algemenere
geldigheid. Mijn persoonlijke sores en problemen heb ik in de trilogie van De
knijpkat, Een geile gifkikker en Verboden te denken afgerond. Ik hoop dat de
critici nog eens onderkennen, dat die drie boeken bij elkaar horen.
In ieder geval probeer ik zo te schrijven, dat het voor de lezer wat meer herkenbaar
wordt. Het probleem is nu, dat ik dat eigenlijk niet zo goed kan, omdat in mijn
schrijven de relatie tussen mijn persoonlijke denken en wat er aan de hand is,
voortdurend een rol speelt. Wanneer ik de laatste maanden
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personen in een verhaal bedenk, dan heb ik soms het gevoel dat ik mezelf voor de
gek houd, want in wezen zou ik iets heel anders willen schrijven. Die spanning zit
een beetje in mijn nieuwe verhalenbundel, De dood van een Indiaan.
In de aanbiedingentekst bij deze nieuwe verhalenbundel noem jij je nadrukkelijk
geen ‘verteller’ meer, maar ‘vertaler’.
Dat ik het woord ‘vertellen’ vervang door ‘vertalen’ heeft ermee te maken dat ik
steeds minder ga geloven in het feit, dat schrijvers iets te vertellen zouden hebben,
iets nieuws zouden kunnen toevoegen aan het bestaande, want dat suggereert het
woord ‘vertellen’. Als je dat vervangt door ‘vertalen’, dan gaat het betekenen: ‘Die
heeft niets nieuws te vertellen, maar is op zijn eigen wijze bezig dingen te verklaren
en inzichtelijk te maken.’ En ik geloof voor mezelf dat dat steeds meer mijn functie
wordt.
Je wilt als een soort literaire hogepriester afdalen om je woord te verkondigen aan
de mensen?
Ik denk dat je nooit schrijft uit de behoefte om mensen ergens van te overtuigen.
Ik denk dat de wezenlijke grond van het schrijven is, dat je jezelf wilt overtuigen en
dat de lezer daarbij nooit een rol speelt en ook niet màg spelen.
Dat je je werk publiekelijk voorleest of via een uitgever laat vermenigvuldigen is
een cultureel effect van het feit dat je schrijft. Ik zou liever geen boeken publiceren
en daarvoor in de plaats een keer in de maand op de t.v. willen zijn.
Op de preekstoel dus?
Nou nee, preken wil ik niet, wel iets meedelen en de t.v. biedt een groter publiek.
Kijk, elke schrijver die van zichzelf zegt, dat hij niets wil mededelen aan zijn
lezers, houdt zichzelf voor de gek.
Natuurlijk vind je, dat je de wijsheid in pacht hebt, anders zou je niet schrijven,
maar tegelijk moet je zo tolerant of prudent zijn om te zeggen: ‘Als mijn wijsheid
niet gepikt wordt, dan is er nog niets aan de hand, dan moet ik gewoon naar een
andere manier zoeken.’ Dus geen domineesmoraal van ‘Wat ik zeg is waar’, maar
wel een schrijversmoraal van ‘Ik heb wat te vertellen, dus luister asjeblieft.’
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Wat is nu de belangrijkste motor achter je schrijven?
Ik ben constant met de dood bezig. Na 15 jaar schrijven durf ik nu te zeggen, dat
mijn politiek engagement misschien een sublimering van die doodsobsessie was;
eigenlijk heb ik alleen maar geschreven over de dood. Bijna alle verhalen uit De
dood van een indiaan gaan over de dood.
Erotiek kom je nauwelijks in je werk tegen.
Ik heb ooit eens in een overmoedige bui gezegd: ‘Ik schrijf alleen maar over wat
me ergert.’ En aangezien erotiek mij niet ergert, schrijf ik er niet over. Maar dat is
natuurlijk een dooddoener. Ik denk gewoon, dat ik over mezelf zal moeten zeggen,
dat ik door mijn seminaritijd sexueel gefrustreerd ben geraakt. Ik heb mijn jeugd n.b.
in celibaat doorgebracht. Het betekent wel, dat ik een enorme reserve heb gehad om
daarover te schrijven en het heeft ook weleens tot gevolg gehad, dat ik tijdens het
schrijven een grote spanning voelde, omdat je eigenlijk niet schreef wat je wilde
schrijven.
We hebben in het begin teruggekeken, probeer nu eens vooruit te kijken met betrekking
tot wat je geschreven hebt.
Ik denk wel dat mijn werk, als het de jaren trotseert, te boek zal staan als een
voorbeeld van schuld bekennen, van een échec etaleren, van: ‘We hebben het verkeerd
gedaan’. Ik zou dat nooit allemaal geschreven hebben, als ik niet in mijn omgeving
gemerkt had, dat tientallen andere mensen dat ook zo ervaren hebben.
(Met stemverheffing): Het is toch verdomme ook zo. Je hebt een materieel goed
beschermd bestaan en tegelijkertijd wil je een stuk solidariteit nastreven met mensen
die het kloterig hebben.
Kun jij je voorstellen, dat je je helemaal terugtrekt om alleen nogmaar te schrijven?
In die sfeer zit ik bijna helemaal. Het mag in tegenspraak zijn met bijna alles wat
ik gezegd heb, maar ik wil eigenlijk alleen nog maar schrijven en de rest interesseert
geen lor... tenzij ik erover mag schrijven!
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Esther woonde niet op nummer 27, meneer
En tientallen jaren later probeer ik op papier te zetten, wetend hoe zinloos dat is. Niet
omdat skepsis mijn geloof van toen heeft overwoekerd, maar omdat ik dat jongetje
allang niet meer ben. Gesteld dat precies op papier kwam wat ik denk, dan nog is
wat ik er nu over denk, hoogstens het komplement van wat ik toen dacht. Het klamme
verdriet en de stille angst om de dood van mijn broertje en in diezelfde tijd of na die
tijd - ik weet het niet - de bevreemding dat Esther er niet meer was, passen volstrekt
niet bij de man die ik nu ben. Ik zit veilig op mijn kamer, beschermd door duizenden
boeken als in een onneembare vesting. Ik heb het overlééfd, ik ben onkwetsbaar. Ik
kon zelfs het kerkhof niet terugvinden. En toen ik in Jerusalem het fotomuseum van
Yad Vashem bezocht, heb ik Esther niet herkend uit al die magere vrouwen en
meisjes.
Het jongetje dat ik was en dat stilletjes huilde om het niet begrepen verdwijnen
van een buurmeisje en de niet te begrijpen dood van zijn broertje, omdat ze hem
anders zouden uitlachen van: aansteller die je bent, - dat jongetje kan hier nooit
komen. Hij zit nog in de berm van de Laakkade naar zijn gedachten te kijken die als
kikkervisjes krioelen aan zijn voeten als hij het kroos wat opzij doet, buurmeisje
weg, broertje dood.
Als hij hier bij me binnen zou durven komen, zou hij verlegen aan zijn pet staan
wriemelen, want jongetjes droegen toen een pet op begrafenistekeningen en hun
kommuniepak, als ze daar nog niet uitgegroeid waren.
Ik kan alles van toen proberen op papier te zetten, er zullen enkel wat overeenkomsten
zichtbaar worden: dat hij en ik beiden bang zijn in een roeiboot, dat hij en ik
hoogtevrees hebben, dat hij en ik met hun neus kijken, dat hij en ik het moeten doen
met de overlevenden.
Maar híj loopt via de Schlegelstraat en de Van Musschenbroeklaan naar school in
de Cilinderstraat langs de kaaswinkel van Ome Joop op de Rijswijkse weg waar je
toen al moest uitkijken met oversteken. En ik deed het dertig jaar geleden. Dat verschil
van drie decenniën is nooit meer op te heffen. Zo-
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als je de film van Yad Vashem niet terug kunt draaien op zoek naar dat bezópen
belóófde land omdat zes miljoen zielen er je de slaap zullen roven.
Hij zal alleen maar met zijn pet in de hand beleefd ‘ja’ knikken, als ik vraag of hij
misschien een glas limonade wil. En hij zal rondkijken: wat heeft die meneer veel
boeken, die zal wel geleerd zijn. Als je die allemaal hebt gelezen, dan ben je oud
hoor.
En na de limonade komt hij een beetje los:
Mijn broertje is pas dood meneer en denkt u dat het nog lang oorlog zal wezen en
zal Esther terugkomen?
En ik zal het antwoord op zijn vragen uit mijn machine rammen. Honderden vellen
blank papier zal ik besmeuren met kleine vinnige letters, die zich losmaken van het
papier en als protozoën op mijn netvlies dansen en als ik de tranen uit mijn ogen heb
geveegd, is het jongetje weg. En als ik overlees wat ik geschreven heb, is het natuurlijk
iets heel anders dan ik dacht of wilde denken.
En in keurig kinderschrift heeft hij in de kantlijn geschreven: Essther woonde niet
op nummer 27, meneer.
(Uit: Verboden te denken, Uitgeverij Manteau, 1977.)
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Leo Herberghs
De dichter-schrijver Leo Herberghs werd op 21 juli 1924 in Heerlen geboren. Na
een gymnasiumopleiding en een langdurige ziekte raakte hij verzeild in de
journalistiek en de publistiek. Een tijdlang was Leo Herberghs ‘een eigenzinnig
hoofdredacteur van een links weekblad in de Mijnstreek’, zoals Vrij Nederland hem
in februari 1974 typeerde.
Als dichter debuteerde hij in 1946 met de bundel Refugium, die bij uitgeverij
Winants te Heerlen verscheen. Daarna publiceerde hij: Monologus sub astra (1950),
Maastrìchtse sonnetten (1954, vierde druk 1980), Met aarden vingers (1955),
Wonen op aarde (1962), Lessen in landschap (1968), Huisboek voor de landman
(1972), De heerlijkheid en de windlust (1976), Heilig weer (1978) Gerucht (1981).
Leo Herberghs schreef verder kinderboeken en landschapschetsen (o.a. Het
Gehuchtenboek (1977) ). De laatste nachtegaal is een verhaal van humoristische
aard met tekeningen van Peter Bertus.
In juli 1974 wijdde het literaire tijdschrift Raam een Homraage aan Leo
Herberghs ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag.
Binnen de Nederlandse literatuur neemt Leo Herberghs een unieke plaats in. Hij is
eigenzinniger dan de meeste dichters en heeft nooit een compromis met betrekking
tot zijn poëzie
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willen sluiten. Daarom kon hij zijn talent buiten aDe stromingen om, ontwikkelen
tot een dichterschap dat met geen ander te vergelijken valt.
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Wanneer schreef jij je eerste gedichten?
Ik kan me nog goed herinneren, dat ik thuis achter de kachel zat en toen plotseling
een idee kreeg voor een gedicht. Het was lekker warm achter die haard, dus het zal
wel winter geweest zijn. Ik had een lekker warm gevoel en toen kwam er een lekker
warm woord opzetten, dat hoort bij elkaar. Er kwamen meer woorden en er vormden
zich regels. En toen wist ik intuïtief dat het een gedicht was, dat ik een gedicht
gemaakt had. Het ging overvogels.
En vanaf die tijd is het altijd doorgegaan. Ik heb altijd gedichten geschreven en
ik probeer ze nog altijd te schrijven, maar ik merk wel dat het moeilijker gaat.
Mijn werkwijze is in de loop der jaren heel anders geworden. Ik verzamel mijn
materiaal. Twee maanden lang schrijf ik het ene gedicht na het andere. Dat levert
een 150 volgeschreven vellen kladblocpapier op.
Dan herlees ik ieder gedicht, schrap en schrijf het opnieuw. Dat doe ik een keer
of vier en op het laatst blijven er van die 150 gedichten een twintigtal over. Dus dat
is gewoon een afvalrace. Ook de gedichten zelf zijn erg ingedund, er blijft een regel
of acht over. Ik vind trouwens dat elk gedicht, dat langer is dan acht tot twaalf regels
moeilijk te bevatten is voor de lezer. Ik lees veel poëzie, maar lange gedichten sla
ik altijd over. Tot voor kort schreef ik iedere avond op een vast tijdstip. Zo van acht
tot negen uur zat ik dan te schrijven. Dan laat je het peillood zinken tot je op een
ader stoot. Die ga je exploreren. Je haalt er woorden uit, die weer andere woorden
oproepen. Het zijn vooral bepaalde woorden die bij mij associaties oproepen. Woorden
als aarde of akkerman. Die woorden zijn al een gedicht op zichzelf. Daar kun je in
wroeten en graven, kortom van alles mee doen.
Tijdens de bloeitijd van de Vijftigers schteef jij sonnetten.
Ik geloof niet dat ik toen iets van die mensen af wist. Ik heb tot 1953 in een
sanatorium gelegen en als je zeven jaren ziek bent geweest, dan ben je nog altijd met
de Tachtigers bezig.
Toen ik uit het sanatorium ontslagen was, las ik veel liever Duitse literatuur dan
Nederlandse. Mijn grote voorbeeld was Rilke. Ik las ieder gedicht, dat ik van hem
te pakken kon krij-
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gen. Die gedichten brachten me in een soort euforie. Ik vond ze allemaal fantastisch.
Van Lucebert wist ik toen niets. En ik moet je zeggen, dat ik nog steeds problemen
heb, als ik een gedicht van Lucebert lees.
Ik denk dat hij wel een goede dichter zal zijn, maar een groot dichter is Lucebert
niet.
Ben je lang ziek geweest?
Ik heb van mijn 18e tot mijn 25e in het sanatorium van Horn gelegen. Dat is
ingrijpend geweest in mijn leven. En natuurlijk erg belangrijk. Veel denk ik er niet
meer aan. T.B.C. was te genezen, in mijn geval. Als je kanker hebt, is het wat anders.
Maar die tijd heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Nee, aan doodgaan dacht
je niet.... Je was eigenlijk al dood, zoals je daar lag, niets meer kon doen, niet weg
kon. Je moest maar blijven liggen en dat was toch ook een beetje in een kistje liggen.
In die tijd heb ik erg veel gelezen. De literatuur was een toevluchtsoord. Je leven
bestond zodoende voor een groot deel uit papieren werkelijkheden. Trouwens de
werkelijkheid is voor mij vaak nog papier. Ik vind pas iets interessant, als het in een
boek staat. Het omgekeerde dus van wat veel mensen ervaren. Ik herleid alles tot
een boek. Ik zie alles alsof het geschreven staat, alsof het gedrukt is. Als ik ergens
loop, zie ik dat allemaal in de vorm van regels op papier. Ik ben nooit meer helemaal
weggegaan uit die toestand van ‘onwerkelijkheid’. Het heeft allemaal te maken met
die ziekte van toen. Die lange tijd die je in bed doorbracht, liggend in de openlucht
en 's nachts naar de sterren starend.
Je hebt ook veel gewandeld.
Ook het wandelen van mij is trachten in die illusie te leven. Voor mij is een
wandeling geen vrolijke bezigheid. Wandelen is net zoiets als het volgen van een
levensloop. Via onbekende gebieden, ga je naar de dood toe. Als ik wandel wil ik
mijn voetstappen in maagdelijk gebied zetten. Ik wil altijd op weg zijn naar het
onbekende. Daardoor klamp je je vaak vast aan détails, vooral als je in een bekende
omgeving wandelt. Die bekende omgeving kun je onbekend maken, door je
bijvoorbeeld op een grashalm te richten. Een grashalm of wat voor
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klein gewas ook, is altijd anders. Niets vind ik zo saai in het leven als routine. Ik zou
het liefste iedere dag langs een andere weg naar mijn werk willen of iedere dag in
een andere kamer zitten. Daarom kijk ik tijdens mijn wandelingen bij voorkeur naar
dingen die bijna niet zichtbaar zijn.
Wandelen is natuurlijk ook een vlucht, zoals een man wegvlucht en ergens een
boom uitzoekt en zich daarin ophangt. Wandelen is een weggaan, een verdwijnen
en nooit meer terugkomen. Tijdens een wandeling denk ik dikwijls: ‘Ik moet verder
gaan. Ik ga niet meer terug. Ik moet zo ver gaan, dat ik niet meer weet waar ik ben
en niet meer weet hoe ik terug moet.’ Dat is eigenlijk een echte wandeling.
Je hebt toch niet altijd op deze manier gewandeld?
Vroeger betekende wandelen voor mij, wat het voor iedereen betekende, dus
eigenlijk niks. Ik heb lang geleefd en gewandeld als iedereen, zonder dat ik me bewust
was, waar ik was en hoe ik leefde. Maar langzamerhand is het zo gegroeid, dat ik
me pijnlijk bewust ben gaan worden van wolken b.v. en van licht. Daar kijk ik naar
en spoor het op. Ik wil per sé de licht- en schaduwkanten van een blad zien.
Je wandelen is niet seizoensgebonden?
Nee. Het heeft te maken met het eenvoudige feit, dat ik geen hele dag thuis kan
zitten. Ik wil altijd weg, eruit. Misschien heeft dat iets met die lange ziekteperiode
te maken. Ik weet niet hoe het zal zijn, als ik niet meer kan wandelen. Dat is voor
mij een grote en angstige vraag, omdat ik het liefste weg ben.
Heeft geen enkel seizoen iets aantrekkelijks voor je?
Het voorjaar en de zomer zeggen mij niets. Wel de winter. Hoe kaler, hoe beter,
hoe onaantastbaarder alles is. Het koude, het ijzige, het noordelijke, dat spreekt me
aan. Zelfs in mijn fantasie zegt het noorden me veel meer dan het zuiden. Dat
opgesloten zitten en er niet uit kunnen. Je zit in een steen of je zit in het ijs en je komt
er niet uit. De winter verbeeldt dat isolement. Ik zal me zelf dan ook wel voelen als
iemand die geïsoleerd is, die niet uit zijn hokje komt en geen contact vindt met de
levende werkelijkheid.
Natuurlijk heb ik wel contact met andere mensen, maar het is

Hans van de Waarsenburg, Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan!

84
toch niet wat onder werkelijk contact verstaan wordt.
Hoe zie je dat dan?
Misschien is het zoiets als het opgaan in andere mensen; het zich helemaal
uitleveren aan anderen. Het opgaan in nabuurschap of de kring van je kennissen,
maar dat heb ik niet. Ik ga meer op in dode dingen, dan in levende. Dat klinkt
misschien hard voor andere mensen en het hoeft ook niet altijd uit mijn houding te
blijken, maar toch is het zo, dat ik vaker gelukkiger ben met een donkere lucht die
zich weerspiegelt in een plas water, dan in menselijk gezelschap.
Wanneer er sprake is van ‘je diepste levenservaringen’, dan heb ik die toch eerder
met dingen dan met mensen.
Heeft dit allemaal te maken met de streek waarin je geboren benten woont?
Kijk eh.... wat is een Limburgse mens? In zoverre die nog bestaat, is een Limburger
iemand die depressief is. Misschien dat de Limburger carnaval viert omdat hij in
wezen depressief is. Misschien dat de Limburger veel bier drinkt omdat hij depressief
is.
Anderen zeggen weer dat de Limburger veel bier drinkt omdat hij zo positief
tegenover het leven staat. Misschien dat de Limburger iemand is, die zich niet
gelukkig voelt.
Ik bedoel dit vooral in connectie met het Zuidlimburgse landschap. Als jij b.v. naar
de Randstad moest verhuizen, zou je daar erg ongelukkig worden?
Ik ben ontzettend graag in de stad. Ik weet nooit te kiezen. Eigenlijk zou ik 's
winters in de stad willen wonen en 's zomers op het platteland (lacht). Die luxe zou
je je moeten kunnen veroorloven.
Toch heb je het image dat jij een typische ‘buitenman’ bent.
Het landschap wordt op den duur toch een verbeelding. Een ‘verbeeld’ landschap
is soms voor mij al voldoende. Daar groeit het ook naar toe natuurlijk. Ze zouden
me nu in een cel kunnen stoppen en ik zou voor altijd landschap genoeg hebben,
want dat ‘verbeelde’ landschap heb ik in me. Zo is het eigenlijk ook altijd geweest.
Misschien is dit een beetje ver-
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ward, maar het is natuurlijk toch zo, dat ik eigenlijk geen landschap nodig heb.
Trouwens het landschap dat ik zoek, vind ik toch nergens. Wat ik zoek bestaat
eenvoudig niet.
Wat voorlandschap zoek je dan?
Het Zuidlimburgse landschap is een erotisch landschap met vage, buigende lijnen.
Endat zou ik volmaakt willen zien.
Daarvoor zou je op een bepaald punt in dit landschap moeten staan, het ideale
punt. Maar zelfs de idee dat er achter de horizonlijn huizen kunnen liggen, is al funest
voor mij. Wat ik wil zien, kun je alleen maar feilloos tekenen.
Op de achterflap van je bundel Lessen in landschap staat dat je ‘tot de meest
veronachtzaamden onder de dichters van na de oorlog’ behoort...
Je begint met te denken, dat je een groot dichter bent. Iedere dichter denkt in het
begin, dat hij de enige dichter is die er bestaat. Ach, veronachtzaamd, ik zit er niet
mee. In zekere zin is iedere dichter veronachtzaamd, vooral in deze tijd waar hoe
langer hoe minder aandacht voor dichters is. Als je als dichter niet bij de eerste vijf
bekende namen hoort, dan ben je nergens meer. Mensen als Bertus Aafjes, Neeltje
Maria Min of Vondel zijn voor de mensen bekende dichters. De meeste mensen
kunnen trouwens niet eens een paar dichters noemen.
Natuurlijk ligt het ook aan mijn karakter. Ik ben iemand die geneigd is zijn
eenzelvige weg te gaan, een soort ‘Einzelgänger’. Ik kan niet anders. Er zijn schrijvers
die gemakkelijk contact met elkaar zoeken. Ik heb dat nooit gehad.
Het is eerder een gebrek van mij dat ik dichter ben. Ik zie het inderdaad meer als
een gebrek dan als een roeping.
Het is meer een aanval van depressie dan een techniek.
Het vergaan van de wereld en de ik-persoon speelt in je gedichtenbundel De
heerlijkheid en de windlust een belangrijke rol.
Het verdwijnen, het uitgedoofd en weggewist worden. Het heeft te maken met
mijn negatieve gedachten over mezelf en over de wereld. Ik merk wel dat andere
mensen geweldig enthousiast kunnen zijn of ergens echt in kunnen geloven. Dat
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gevoel heb ik dus niet. Ik sta alleen in voor dingen die onweegbaar zijn en niet voor
bepaalde doelen in de maatschappij. Wel ben ik een voorstander van alles dat op
bevrijding duidt. Ik sta helemaal achter het loslaten van de traditionele banden binnen
het Limburgse met betrekking tot kerk en autoriteit. Maar het nastreven van bepaalde
doelen is niets voor mij, omdat ik al van meet af aan, de wortel van het doodgaan
erin zie.
De verwoesting van het leefmilieu trek jij je ook sterk aan.
Dat trek ik me persoonlijk aan. Zozeer, dat ik tegen mijn vrouw gezegd heb, dat
ik op den duur niet meer naar buiten zal gaan, want ik kan het bijna niet meer aanzien.
Ik vind het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. En als ik thuis blijf, dan zie ik
het tenminste niet. Er is in Zuid-Limburg zo verschrikkelijk veel kapot gemaakt.
Daarom geloof ik dat het goed is, dat ik op een bepaald ogenblik verdwijn, omdat
ik het niet langer kan verdragen, dat er zoveel vernietigd wordt in de omgeving van
de mens. En maar al te dikwijls wordt vergeten, dat hiermee ook de psychische ruimte
verdwijnt. Ruimte is niet alleen materieel belangrijk, maar ook psychisch. Het hoort
bij de levensvoorwaarden van de mens, dat hij een bekend landschap om zich heen
heeft, waar hij zich thuisvoelt. Als dat verdwijnt, verdwijnt er een stuk van zijn leven.
Daarom is het goed dat een mens sterft. Ik kan niet langer tegen die aanslagen op
mijn omgeving.
Je laatste bundel heet Gerucht. Een intrigerende titel.
Het wordt hoe langer hoe minder. De geluiden op straat en in de wereld worden
nauwelijks nog vernomen. De geluiden die mensen maken zijn bijna niet meer te
horen. Ook in mijn gedichten, want je weet toch dat je op een verloren post staat met
je poëzie. Het zijn onweegbare dingen waarover ik het heb: wolken, regen, licht en
lucht. Het zijn dingen die niemand aangaan, die je ook niet te gelde kunt maken. Het
heeft niets met economie te maken, terwijl deze dingen toch eigenlijk zo kostbaar
zijn, dat je ze niet kunt betalen.
Je weet dat je met deze dingen eigenlijk niemand bereikt. Die woorden maken
nog wel een beetje gerucht, maar dat is dan ook alles.
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In de gedichten in Gerucht zeg ik, dat ik nog over dingen spreek, maar eigenlijk als
iemand die al halfweg in de duisternis staat; tussen licht en duister in, nauwelijks
nog waarneembaar. Kijk, er zijn natuurlijk dichters die zelfmoord gepleegd hebben,
maar dat is het bij mij niet. Bij mij is het meer een algemene nevel, mist.
Er komt steeds meer wit op de pagina; dat is eigenlijk het gerucht; dat je uitgewist
wordt, verdwijnt. Dat is ook de hele tendens in mijn poëzie: het wordt minder en
stiller. Zwijgen, zwijgen. Daarom vraag ik me af, waar dit allemaal op uitdraait! Op
echt zwijgen? Op zwijgen op papier? Dat zou misschien wel mooi zijn, want ik ken
mensen, die helemaal niet lezen en erg gelukkig lijken... Voorlopig echter kan ik niet
zonder boeken, gewoon maar omdat het boeken zijn.
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Een gebaar
een gebaar als
een verbazing, een vraag
die niet aflaat
zich af te vragen
een adem, omlaag
onder de wind
weggedragen, een vaag,
al vervagender wegstaren

Leo Herberghs
(Uit: Gerucht, uitg. Corrie Zelen, Maasbree 1981.)
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Einde
licht trekt over het water
wind waait erin
opwaaiende wolken
hebben de klaarte
van het begin
na al de jaren
staar ik de stilste
hemel weer in

Leo Herberghs
(Uit: Gerucht, uitg. Corrie Zelen, Maasbree 1981.)
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Bertus Aafjes
Een interview hoeft voor Bertus Aafjes niet meer. Wanneer het er na wat aandringen
toch van komt, is hij erg mededeelzaam. Met zijn vrouw Poes woont hij in het
Middenlimburgse Swolgen in de bossen, na jaren op Kasteel Hoensbroek gewoond
te hebben.
Opvallende eigenschappen van Bertus Aafjes zijn: eerlijkheid, soberheid en een
grote betrokkenheid bij de ellende in de Derde Wereldlanden.
Ooit was Bertus Aafjes het troetelkind van de Muze en werd hij gedoodverfd als
de opvolger van A. Roland Holst. Hij debuteerde in 1940 in de poëziereeks Helicon
met de bundel Het gevecht met de muze, een bundel die door het literaire publiek
ervaren werd als een belangrijke vernieuwing.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigert Bertus Aafjes lid te worden van de
‘Kulturkammer’. Achtervolgd door de Gestapo verlaat hij Amsterdam en duikt in
Friesland onder. Daar, in het dorpje Terband, werkt hij aan een lang strofisch gedicht
dat uiteindelijk Een voetreis naar Rome zal worden.
Wanneer in 1946 Een voetreis naar Rome in druk verschijnt, leidt dit tot grote
opschudding in de katholieke wereld. Vanaf dit moment stijgt de ster van Aafjes aan
het literaire firmament en wordt hij beroemd. In 1947 wordt al een verzamelbundel
van hem gepubliceerd. Dichters als Nijhoff, Bloem en Roland Holst koesteren hem.
Maar de roem en de belangstelling jagen Aafjes op de vlucht. In 1948 vertrekt hij
naar Egypte
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en zal daar tweeëneenhalf jaar verblijven. Ondertussen woedt in Nederland de grootste
literaire revolutie aller tijden. In 1951 schrijft Bertus Aafjes in Elsevier's Weekblad
enkele essays tegen de nieuwe dichtersgeneratie, De Vijftigers. Hierdoor raakt hij
in een literair isolement, dat in misschien wat mindere mate tot op heden voortduurt.
In 1953 verschijnt zijn laatste gedichtenbundel De karavaan.
Het gevecht met de muze kon een aanvang nemen.
Na zijn verblijf in Egypte begint Bertus Aafjes te reizen. Lange tijden vertoeft hij
niet in Nederland. Dan is hij in Afrika, Azië of Amerika. Parallel met zijn reizen
ontwikkelt zich zijn schrijverschap.
Talloze boeken met reisverhalen volgen. De criticus C.J. Kelk heeft deze gang
van de poëzie naar het proza treffend geformuleerd: ‘Aafjes veranderde van een
vertellend dichter in een dichterlijk verteller’.
Bertus Aafjes werd in 1914 in Amsterdam geboren. Na gymnasium en zeven jaren
priesterstudie aan de klein-seminaries te Uden en Hageveld en het groot-seminarie
te Warmond, breekt hij zijn priesterstudie af en maakt in 1936 een voetreis naar
Rome.
De dag dat ik hem bezoek, is hij veertig jaar getrouwd en staat er een nieuwe bijzondere - gedichtenbundel op stapel.
Een keuze uit de vele publicaties van Bertus Aafjes, indien niet anders vermeld
werden zij uitgegeven door uitgeverij Meulenhof:

Proza
Arenlezer achter de maaiers, bijbelse kronieken (1951, Salamander, 9e druk)
Morgen bloeien de abrikozen, reisverhalen (1954, 19e druk)
Dag van gramschap in Pompeji, reisverhalen (1960, Salamander, 4e druk)
De Italiaanse postkoets, reisverhalen (1962, Salamander, 6e druk)
Een ladder tegen een wolk, rechter Ooka-verhalen (1969, Salamander, 5e druk)
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De rechter onder de magnolia, rechter Ooka-verhalen (1969, 3e druk)
De koelte van een pauweveer, rechter Ooka-verhalen (1971, 3e druk)
De laatste faun, verhalen (1974)
Limburg, dierbaar oord, reisverhalen (1976, 3e druk)
Het rozewonder, verhalen (1979)

Poëzie
Een voetreis naar Rome, (1946, 13e druk)
In den beginne/Maria Sibylla Merian, (1946-1949, 5e druk)
Het koningsgraf, (1948, Agathon, 5e druk)
Het gevecht met de muze, verzamelde gedichten (1974)
Deus sive natura, liefdespoëzie (1980)
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Wanneer kreeg je het gevoel dat je moest gaan schrijven?
Dat is bij mij al heel vroeg begonnen. In de tijd dat ik op het klein-seminarie zat.
Ik herinner me zelfs mijn eerste versregels. 's Morgens moesten wij nl. al om een
uur of zes in de kerk zitten op harde houten knielbankjes. Voor mij zaten vaak
dorpskinderen met klompen. Dat vond ik zo ontroerend, dat ik daar mijn eerste
gedichtje op heb gemaakt:
‘Kinderen knielen in de kleine kapel
kort klinkt de klank van de altaarschel’

Ik heb het kennelijk geschreven onder invloed van Schreurs. Ik kan me ook nog
herinneren, dat ik wat later een heel toneelstuk heb geschreven: Roep van jeugd. Ik
heb het 's nachts op de slaapzaal bedacht. Een paar dagen geleden las ik in de krant,
dat er ergens Roep van jeugd was opgevoerd, maar dat kan niet van mij geweest
zijn. Tja, in die tijd waren De Graal en de A.J.C. bezig met van die grote lekenspelen.
Ik vond dat ik toen ook zoiets moest schrijven. Nacht aan nacht werkte ik eraan in
het nachtelijk donker. Het ademde volkomen de sfeer van het toenmalige katholicisme
uit. Het was gericht tegen het heidense communisme en het was een pleidooi voor
het bevrijdende katholicisme.
Je bent op het groot-seminarie doorgegaan met schrijven.
Het schrijven is daar mijn noodlot geworden. We hadden een tijdschrift waar ik
regelmatig bijdragen aan leverde. Nu hadden we een nuchtere, realistische directeur,
die heel goed in de gaten had, dat die gedichtjes van mij eigenlijk een soort
liefdesgedichtjes waren over vrouwen. En dat was ook zo.
Die directeur zei me, dat ik er maar eens over na moest denken of ik wel deugde
voor het priesterschap. Veel tijd had ik daar niet voor nodig. De volgende dag ben
ik naar hem toegegaan en heb ik hem verteld, dat ik inderdaad niet voor het
priesterschap deugde. Een celibatair leven zou ik nooit hebben kunnen leiden.
Het katholicisme...
Mijn vader was Nederduits Hervormd, maar hij deed verder niets aan zijn geloof.
Mijn moeder kwam uit Den Bosch. Zij
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was een gewone, maar begaafde volksvrouw. Zij was katholiek en ze is altijd
dienstmeisje geweest. Het merkwaardige van mijn moeder was, dat ze het werk van
Guido Gezelle goed kende. Ik vind het nog steeds vreemd, dat ik het werk van Gezelle
heb leren kennen via mijn moeder. Mijn grootvader was een van de eerste Nederlandse
anarchisten. Hij was een aanhanger van Domela Nieuwenhuis en dat was overigens
mijn hele familie van vaderszijde, daar in de Zaanstreek. Iedere vacantie als ik bij
mijn grootouders ging logeren, zag ik er het portret van Domela Nieuwenhuis hangen
en onbewust had ik een grote verering voor die man. Later werd dat nog ambivalenter,
toen ik op het seminarie zat. Bij mijn grootvader las ik boeken van Multatuli en Zola.
Dat waren dus boeken die op de index stonden en daar heb ik nog problemen mee
gehad.
In Een voetreis naar Rome, de bundel die je leven volkomen veranderde, heb je met
je katholieke verleden afgerekend.
Toen ik het seminarie verliet, was ik nog overtuigd katholiek. Dat is zeker niet
van de ene dag op de andere veranderd. Ik had echter een probleem, waar ik me niet
bij neer kon leggen, nl. dat het leven op aarde een soort tweederangs leven zou zijn,
een soort doorgangsdal van tranen en dat het geluk ons pas in het hiernamaals te
wachten stond. Dat kon ik in mijn jeugd niet aannemen.
Ik vond de dingen zoals ze zich aan mij voordeden goed. Mijn grootste probleem
is de erfzonde geworden. En de grote aanval in de ‘Voetreis’ is tegen deze
geloofswaarheid gericht. Tegen dat erfzondegevoel wordt in de ‘Voetreis’ een paar
keer heel hard getrapt.
Ik heb vroeger duidelijk gezien, welke gevaren er in de levenshouding van het
katholicisme zaten, zoals het bijna reformatorisch in mijn jeugd verkondigd werd.
Ik ben er altijd nog van overtuigd, dat de ‘Voetreis’, en nu gebruik ik misschien
een groot woord, een zeer liberaliserende en taboedoorbrekende functie heeft gehad
binnen het Nederlandse katholicisme.
Je dichterschap is nogal aan verandering onderhevig geweest.
Ik heb ooit eens gezegd, dat ik de laatste der sensualisten in
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Nederland was. Daar bedoelde ik echt mensen mee, zoals ik toen, die ontroerd werden
door een dauwdruppel aan een takje, bij wijze van spreken.
Dat is niet meer zo?
Dat is voorbij, want er is een aantal jaren geleden iets gebeurd. Het is een heel
eenvoudig verhaal en ik schaam me een beetje om het voor de zoveelste keer te
vertellen. Maar mijn vrouw Poes en ik zaten met een glas bier naar de T.V. te kijken
en we zagen in de Sahellanden kinderen aan de lopende band sterven. Toen maakte
een fotograaf een opname van een vrouw die al gestorven was, terwijl ze een baby
de borst gaf. Dat kind probeerde nog melk te krijgen uit de borst van die dode moeder.
Dat gaf zo'n grote klap. De hongersnood ging tot aan de bron zelf. Ik zei toen tegen
mijn vrouw: ‘We drinken geen druppel meer, voordat we tienduizend kinderen uit
de Derde Wereld van hun hongerdood gered hebben.’ Samen zijn we gaan werken
voor Terre des Hommes. Je ziet, dat we weer een glas drinken. Het is ons gelukt,
maar we blijven door werken, omdat dit voor ons erg zinvol werk is.
Door deze gebeurtenis en de gevolgen die het voor ons had, heb ik duidelijk gezien,
dat de kunst moest wijken voor gewoon zweet en werk. Mijn verhouding tot de poëzie
en de hele kunst is toen totaal veranderd. Daar heeft mijn lange verblijf in het
buitenland natuurlijk ook aan bijgedragen. Wat had ik nog voor binding met de
Nederlandse literatuur? Je kunt zeggen, dat ik de grootste analfabeet ben van alle
Nederlandse dichters en schrijvers.
Jij hebt je dichterschap als een handicap ervaren?
Wanneer de reïncarnatie werkelijk zou bestaan, zou ik niet meer als dichter willen
beginnen. Enerzijds is het batig saldo van mijn schrijverschap, zoals ik het zie, dat
ik veel mensen toch een zekere mee-richting in het leven heb gegeven. Wanneer je
er vanuit gaat, dat al mijn boeken misschien een oplage van een miljoen hebben, dan
is die invloed vrij groot. Maar toch heb ik er een enorm schuldgevoel aan
overgehouden.
Schuldgevoelens tegenover mijn vrouw en mijn kinderen, die zoveel hebben
moeten missen. Ik heb dit pas later ervaren. Vroeger dacht ik: ‘God, wat werk ik
toch hard.’ Maar soms zat
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ik te huilen. Je kunt momenten hebben, zoals ik ooit ergens in Japan heb gehad, waar
je in een verlaten dorpje zit, waar niemand je kent. Ineens denk je: ‘Jezus, ik zit hier
nu al twee maanden en ik zou zo graag mijn kinderen zien.’ Later hoor je dan, dat
zij je ook misten, terwijl jij dacht, dat je daar het brood verdiende. Toch komen die
lasten later als een soort lawine op je terug.
Maar je kunt toch niet stellen, dat jij je gedichten tevergeefs hebt geschreven?
Ik heb heel sterk het gevoel, en dat gevoel is abominabel sterk bij mij, dat wat ik
bereikt heb, niet door mijzelf is gekomen. Ik voel me eenvoudigweg een instrument,
dat gedichten moest maken. Daar komt bij, dat ik ook het gevoel heb, dat als ik meer
wilskracht had gehad en meer energie, dat ik er meer van had kunnen maken. Dichters
als Achterberg en Roland Holst, die waren werkelijk bezeten van hun poëzie. Ik ben
altijd ontzettend relatief geweest.
Het schrijven van gedichten houdt risico's in.
De meeste mensen denken, dat het een gunst is, een totaal positieve zaak, maar in
mijn leven is het vaak negatief geweest. Ik ben vaak na het schrijven van gedichten
in ziekenhuizen opgenomen, omdat ik volkomen uitgeput was.
Ik heb ook depressies, ongelooflijke depressies die soms maanden duren en
ongetwijfeld met de poëzie te maken hebben. Zo'n depressie grijpt enorm in je leven
in, het gaat nog dieper dan de dood en heeft te maken met existentiële angsten: de
hele zin van het leven lijkt plotseling verloren. Poëzie schrijven betekent risico's
nemen en risico's heb ik altijd genomen. ook toen ik jong was. Ik herinner mij dat
ik, ik was een jongetje van een jaar of acht, iedere dag naar school moest lopen. Mijn
school lag buiten Amsterdam, tegen de Zuiderzee aan. Langzamerhand werd
Amsterdam uitgebreid en er verschenen overal van die Breitner-achtige huizen. Op
een gegeven ogenblik stond een dergelijk huis helemaal in de stellingen. En soms
stond er een ladder tegen. Onder elkaar zeiden we dan: ‘Wie durft er van de hoogste
sport te springen?’ Dan begonnen we. Eerst van de eerste sport af, dan van de tweede,
dan van de derde. Maar dat duurde me te lang en daarom
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zei ik: ‘We zullen er meteen een einde aan maken; ik spring uit de tweede verdieping.’
Ik klom naar boven en sprong uit de tweede verdieping met als resultaat dat al mijn
tanden los zaten en het bloed uit mijn mond stroomde. Ik kan je tientallen van deze
voorbeelden noemen. Ik nam ieder risico en Roland Holst, Nijhoff en Bloem zagen
dat. Zij waren daar een beetje bang voor en begonnen me als het ware in het leven
te beschermen. Als ik b.v. ziek was, als er maar iets met mij was en ik wakker werd,
zag ik aan het einde van mijn bed de stok van Jany, die hij altijd bij zich had.
Jany Roland Holst.
Hij was altijd erg bezorgd. Dat heeft mij tegenover Jany in omgekeerde volgorde
zo'n grote zorg gegeven voor zijn laatste dagen. Roland Holst was een groot
levenskunstenaar, maar ook een ongelooflijk minnaar. Hij was ook een vriend in de
meest sublieme zin van de vriendschap, zonder enige klefheid. Hij kon zo dicht bij
je zijn, zo van man tot man. Bij Jany kon je je totaal vriend voelen, zoals b.v. in de
Odyssee de mannen met elkaar optrekken.
Hij is tot het laatst een groot man geweest, een grote persoonlijkheid, die nooit
zijn menselijke waardigheid heeft verloren.
Na zeer lange tijd gezwegen te hebben, verscheen erin 1980 een nieuwe bundel met
erotische gedichten: Deus sive Natura. Betekent dit, dat je de draad van je
dichterschap weer hebt opgepakt of is het een incident?
Het is een incident. Ik heb altijd erotische gedichten geschreven, maar heb ze
dikwijls vernietigd, omdat ik dacht dat het geen echte gedichten waren. Ik vind nu
het moment gekomen, dat ook erotische gedichten hun vaste plaats binnen de literatuur
moeten hebben. Dat iedere dichter, naast alles wat hij beschrijft, ook zijn meest
vleselijke reacties en gevoelens moet kunnen beschrijven. De erotische gedichten in
Deus sive Natura gaan lijnrecht in tegen de encyclieken Humanae Vitae en Casti
Connubii, waarin het absolute gebruik maken van het lichaam van de man en de
vrouw in wederzijds genot verboden is. Het moet daar altijd een relatie hebben met
de
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voortplanting. Als je het goed beschouwd, mag een katholiek bijna niets.
De bundel erotische gedichten Deus sive Natura heeft voor mij daarom eerder
een ethische dan een esthetische betekenis. Ik heb er maar vijfhonderd van laten
drukken, een min of meer bibliofiele uitgave dus. Er zijn geen exemplaren naar
kranten, tijdschriften of critici gestuurd. Ik wilde geen nadruk op de verschijning
leggen, niemand choqueren en vooral niet de aandacht op mijzelf vestigen. Het is
eenvoudig een daad, die ik op ethische gronden stellen moest met een eenmalige
publicatie in een kleine oplage en dat is dus gebeurd.
Hoe zie jij nu je toekomst als dichter en als schrijver?
Even aarzelt Bertus Aafjes, dan richt hij zich tot zijn vrouw: ‘Zou jij daarover iets
kunnen zeggen Poes, mij kennende?’
Poes Aafjes:
De laatste die daar antwoord op kan geven ben jij. Ik heb jou bij wijze van spreken
vandaag horen zeggen: ‘Ik schrijf nooit gedichten’, terwijl je ze vanmorgen zat te
schrijven en ze overmorgen zult verscheuren. Maar jouw wezen is zo volkomen het
wezen van een dichter, dat zelfs je dromen over poëzie gaan. Van de tien dromen
die je hebt, zijn er zeker acht waarin je een gedicht schrijft, dat je 's morgens vergeten
bent. Ik denk dat jij je diep in je hart meer dichter voelt dan prozaschrijver. Hoeveel
gedichten heb je verbrand? Hoeveel gedichten heb je nog in je la liggen?
Bertus Aafjes:
Ik zal een gek voorbeeld noemen in de vorm van een parabel. Als deze deur open
ging en De Dood binnen kwam wandelen en tegen me zei: ‘Zeg meneer Aafjes, ik
geef u twintigduizend kinderen uit de Derde Wereld als u met me meegaat’, dan zou
ik meteen meegaan.
Ik vind die realiteit zoveel belangrijker, dan tien verzenbundels of god mag weten
wat....
Ik wil heel speciaal zeggen, dat het dichterschap... Ik heb het in mijn jeugd ervaren
als een goddelijke roeping, waar je helemaal voor open moest staan, net als het
priesterschap. Je
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moet je er helemaal aan geven, onvoorwaardelijk, al betekent het je dood. Dat was
dus het uiterste beginpunt van een lijn die geëindigd is op het punt van vandaag en
waar ik dezelfde zaak als volgt bezie: Het is gebeurd en wat ik gedaan heb, of wat
ik geloofd en gehoopt heb, is niet belangrijker dan dat van negenhonderd andere
burgers van Swolgen. Voor deze mensen heb ik echte bewondering. Ik vind niet, dat
ik belangrijker ben dan zij. De hoogste eer die mij kan overkomen, als ik hier een
café binnenloop waar de mensen uit het dorp zitten is de vraag enuitnodiging: ‘Bertus
hoe is het? Kom erbij zitten.’ Want deze mensen zien mij als mens en ze zien mij
niet binnen die waanzinnige context van ‘de kunstenaar’.
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Europa
Zij zit op mij. Europa op de stier.
Ik lig - onmythologischer - eronder,
terwijl ik ademloos haar rug bewonder,
die op- en neergaat, rijdend op het dier.
Haar billen deinen golvend in het rond;
ik hef het hoofd, haar nat vagijn wordt zichtbaar
en even mythologisch als verrichtbaar
zwemmen wij voort, o honingblonde kont.
Het water klotst wanneer ik in haar schede
steeds dieper doordring tot haar diepst verleden.
Kreta rijst op uit zee en ik ben Zeus.
De golven deinen en haar billen deinen.
Ik zie mijn penis diep in haar verdwijnen.
Een God ben ik, onsterfelijk onkuis.

Bertus Aafjes
(uit: Deus sive Natura, Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1980.)
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Kringloop
Als oude bomen straks gerooid,
worden wij weer tot as verstrooid.
Maar onze strelingen, gebleven,
houden lichtjaren lang het leven
en al 't door jou en mij omlijnde,
al wat ik nam en heb gegeven
en jij aan mij, wordt opgeheven
in het onsterfelijke Zijnde,
waarvan wij nimmermeer genezen,
want wellust is Gods diepste wezen.

Bertus Aafjes
(uit: Deus sive Natura, Uitg. Meulenhoff, Amsterdam 1980.)

Hans van de Waarsenburg, Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan!

105

Verantwoording
De hier gepubliceerde interviews zijn alle eerder verschenen in het dagblad De
Limburger. Een enkel interview werd daarna elders gepubliceerd.
Heimo Pihlajamaa, Ik vind vrouwen fascinerender, 17-10-1980.
Manuel Kneepkens, Zuid-Limburg is het museum van mijn jeugd, 30-11-1980.
Bertus Aafjes, Poëzie schrijven betekent risico's nemen, 24-12-1980/ De
Gelderlander, 27-3-1981.
Wiel Kusters, Dualiteit in poëzie: boven- en ondergronds, 31-1-1981.
Huub Beurskens, Doorbreken van schijntolerantie, 9-3-1981.
Leo Herberghs, Ik ga meer op in dode dan in levende dingen, 17-3-1981/ De
Nieuwe Linie, 5-5-1982.
Kees Simhoffer, Mijn werk is een voorbeeld van schuld bekennen, 25-7-1981.
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Ton van Reen, Ik zal altijd wel een leerling blijven, 1-10-1981.
Alle interviews zijn voor deze uitgave in samenwerking met de auteurs herzien.
Foto's:
Annemiek Munsterman / Huub Beurskens,
Hennie Jetzes / Wiel Kusters,
Joke Anema-Balke / Manuel Kneepkens,
P. Glondemans / Heimo Pihlajamaa,
Ko Melkert / Kees Simhoffer,
Anton Werker / Leo Herberghs,
Tony van Verre / Bertus Aafjes,
Corrie Zelen / Ton van Reen.
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Hans van de Waarsenburg
Hans van de Waarsenburg werd in 1943 te Helmond geboren.
In 1966 verhuisde hij naar Maastricht en is daar werkzaam als onderwijzer.
Hij schrijft kritieken voor het dagblad De Limburger en is medewerker aan het
kunstprogramma Het Geheim, dat wekelijks door de Regionale Omroep Zuid wordt
uitgezonden.
Hij was redacteur van het literaire tijdschrift Kentering en van 1970-1976 secretaris
van het P.E.N.-Centrum voor Nederland.
In 1973 werd hem voor zijn bundel De Vergrijzing de Jan Campertprijs voor
poëzie toegekend.
Publicaties:

Poëzie
Gedichten, 1965
Met Innige Deelneming, 1968
Niet Dat Poëzie Zo Belangrijk Is, 1969
Stadtekens, 1969
Powezie, '69, 1971
Powezie, '61-'69, 1972
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De Vergrijzing, 1972
Tussen Nat Mos En Een Begrafenis, 1973
Verschrikkelijke Winter, 1975
Het Sleutelbeen Van Napoléon, 1977
Keuze Uit De Politieke Gedichten, 1978
De Dag Van De Witte Chrysanten, 1979
Zeeschappen, 1981
Avondlandschappen, 1982

Bloemlezingen
Vijftig na '50, 1972
Five Contemporary Dutch Poets, New-York 1979
Five Contemporary Flemish Poets, New-York 1979

Diversen
Hans Brac in Brabant, 1967 (proza)
A. den Doolaard, portret van een kunstenaar, 1982 (biografie)
Het Vermomde Innerlijk, leven en poëzie van Jan-Willem
Overeem, 1982 (essay)
Grootvaderdag, 1983 (kinderboek)
Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan! 1983 (interviews)

Hoorspelen
De Laatste Ziekte, 1976
De Haperende Tong, 1977
Ik Kom Nog Wel Eens Langs, 1978

Hans van de Waarsenburg, Ik kom toch uit geen gekkenland vandaan!

109
Het vermomde innerlijk
- leven en poëzie van Jan-Willem Overeem Op 10 oktober 1979 overleed geheel onverwacht de 37-jarige dichter Jan-Willem
Overeem.
In Het vermomde innerlijk - leven en poëzie van Jan-Willem Overeem - gaat Hans
van de Waarsenburg nader in op het leven van deze jong gestorven dichter.
Jan-Willem Overeem debuteerde als dichter in 1974 met de bundel Een hond tussen
twee bomen. Behalve poëzie schreef hij ook proza en aforismen. Onder de titel Een
gevecht om lucht stelde hij een bloemlezing samen uit de na oorlogse Poolse poëzie.
Tijdens zijn turbulente leven kwam de keuze voor het dichterschap na lange aarzeling
tot stand. Jan-Willem Overeem liet een bescheiden doch intrigerend oeuvre na met
als hoogtepunt de bundel Knaagdier, die enkele maanden na zijn dood verscheen.
Enkele persreacties:
• Het kleine oeuvre van de gestorvene wordt grondig besproken, de stijl
geanalyseerd.
- De Volkskrant
• Wat van de Waarsenburg te berde brengt is behartenswaardig, wordt met sterke
voorbeelden geïllustreerd en geeft in kort bestek een representatief inzicht in
Overveem als dichter en zijn dilemma.
- Jules Welling in Het Brabants Dagblad
• De poëzie lokt dikwijls tot nadere kennismaking met de dichter uit; dàt is wat
van de Waarsenburg voor ogen heeft gestaan, en daarin is hij ook geslaagd.
- Wim Zaal in Elsevier
• Het vermomde innerlijk is terecht geschreven.
- Leo Herberghs in De Limburger
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