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EstEr naOMI PErqUIn

Bij dit nummer

Hoelang behoudt een redactie zijn jongehonderigheid? Hoelang blijft dat ou-
derwets baldadige schoolkrantgevoel? Hoe graag zit een redactie bijeen rond de 
vergadertafel, voert felle discussies en drinkt, wisselt fragmenten, boektitels en 
bundellijstjes uit en ziet toe hoe een uitgever binnensluipt om een stukje Tsje-
chov voor te dragen? Hoelang behoudt een redactie zijn eigenzinnigheid en visie 
op kwaliteit zonder in herhaling te vallen? En wanneer treed dan ten slotte die 
beruchte vermoeidheid op, die gepaard gaat met het lezen en uitvlooien van al die 
honderden verhalen, gedichten, essays en curieuze biografieën, op zoek naar dat 
ene, dat ene dat glanst?
 Vijf jaar lang hebben we nummers kunnen maken waar me met genoegen op 
terugkijken: het vertalersnummer (428, waaraan tientallen van ’s lands beste li-
terair vertalers meewerkten en dat niet alleen aangenaam was om te lezen, maar 
het ook tot een naslagwerk van beginnende vertalers schopte), het koffernum-
mer (425, waarvoor de redactie achtergebleven bagage opkocht – waaronder, 
naar zou blijken, één koffer waarin uitsluitend brillen zaten – en uitdeelde aan 
geïntrigeerde, zij het vaak wat huiverige schrijvers) en het glorieus uitverkoch-
te Voskuilnummer (424, een ‘Tirade die Voskuils alter ego Maarten Koning vast 
als “mieters” had bestempeld,’ zoals Gijsbert Kamer in de Volkskrant opmerk-
te). Tussendoor bliezen we de website nieuw leven in, onder meer met dagelijks 
nieuwe stukken van een ‘Blogger in Residence’. Tijdens de Boekenweek reden 
we met een bakfiets vol Tirades door Amsterdam en haalden de woede van een 
politieagent op onze hals door gratis exemplaren weg te geven. We maakten een 
pornonummer (444) waaruit bleek dat suikerpotjes en afvoerputjes tot fraaie be-
schouwingen konden leiden.
 We voerden kortom plannen uit die eerst en vooral voortkwamen uit de eer-
der genoemde jongehonderigheid, dat schoolkrantgevoel – en natuurlijk uit alles 
wat we lazen, dronken, betwijfelden, bediscussieerden, aanschreven, afwezen, 
bejubelden en ontdekten. De la met plannen is nu leeg, de bodem is in zicht. Een 
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tijdschrift als Tirade verdient vers bloed, bruisende plannen en nieuwe stem-
men.
 Ten slotte vroegen we ons nog af wat er nog bij anderen in de la was blijven 
liggen. Een brief op poten aan de belastingdienst. Een slepende corresponden-
tie met de gemeente over de juiste locatie van een lantaarnpaal. Paginalange ver-
zoekschriften aan luidruchtige buren. Klachtenbrieven, dankbrieven, warm-
bloedige epistels en eloquente protestbrieven. We vroegen auteurs om deze ‘on-
bedoelde literatuur’ aan de redactie over te dragen, opdat de lezer vooral niets 
onthouden wordt. U vindt ze verspreid door dit nummer.
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Siracusa, 19 april 2009

Zeer geachte heer Carruba Ignazio,

Zeker bij de jezuïeten groot gebracht, ad maiorem Dei gloriam, en het toch niet 
verder gebracht dan barman, nu ja, u bent de eigenaar van die bar zoals u de eige-
naar van dit huis bent, waar uw moeder nog geboren is. En meer dan metselaar of 
barman zit er voor de doorsnee Siciliaan nu eenmaal niet in.
 U bent een fijne huisbaas geweest omdat ik u deze acht jaar slechts één keer 
gezien heb, ten kantore van de makelaar, ter ondertekening van het huurcon-
tract. Vier jaar geleden heeft u mij nog één keer gebeld, op mijn cellulare, waar ik 
niet van houd omdat die voor persoon-
lijk gebruik bedoeld is en een slecht 
bereik heeft hier in huis, zodat ik u 
slechts voor de helft kon verstaan. U 
wilde huurverhoging, twintig percent 
zoals u had laten berekenen door uw fiscaal adviseur. Ik heb geen fiscaal adviseur, 
vraag mij niet hoe de fiscus werkt of wat het is, maar om u tegemoet te komen, heb 
ik vanaf dat moment de helft van de door u voorgestelde verhoging betaald. Daar-
over heeft u niet geklaagd. U was een fijne huisbaas. Gaarne onderhoud ik zo min 
mogelijk contact met huisbazen en huizenbezitters.
 Dat ik nu contact met u moet zoeken, u bent gewaarschuwd, voorspelt niet 
veel goeds. In mijn levenshoroscoop is altijd veel goeds voorspeld voor de twee-
de helft van mijn leven, maar voorspellingen komen nooit uit, pace Nostrada-
mus. Zelfs Papa Wojtyla, die toch een gelovig man was, en bijgevolg niet bijgelo-
vig mocht zijn, en die met het geld van de maffia de Berlijnse Muur heeft geslecht, 
voorspelde dat hij, volgens de door hem geopende Boodschap van Fatima, in een 
vuurzee van kogels zou omkomen. Dat is niet gebeurd. Er zijn twee kogels op hem 

gaarne onderhoud ik zo min  
mogelijk contact met huis
bazen en huizenbezitters
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afgevuurd op het Sint Pietersplein door Mehmet Ali Ağca, en dat heeft hij over-
leefd. De tweede Boodschap was dat er een einde zou komen aan het communis-
me, en dat heeft hij tot stand gebracht. Een derde Boodschap was er niet, of die is 
nog niet openbaar gemaakt. Mij is Hij evenwel sympathiek omdat hij aan de voor-
avond van de Operation Iraqi Freedom, met zijn laatste krachten en gebalde vuist 
vanuit het raam met het uitgeklopte tapijtje neen heeft geschreeuwd.
 Maar ik dwaal af. Voor Sicilianen bestaat er maar één Heilige Gezagsvoerder, 
en dat is de bewezen oplichter padre Pio, van wie u in uw bar ongetwijfeld een 
portretje heeft hangen naast de naaktkalender van Pirelli.
 Het is heus zo leuk niet, mocht u dat soms denken, wat ik u te melden heb.
 Vanaf deze maand kan ik de huur niet meer opbrengen. Ik heb mijn bank op-
dracht gegeven de automatische overschrijvingen te stoppen. Sterker nog: ik heb 
mijn Italiaanse bankrekening helemaal opgezegd, waarvoor ik nog een aardige 
som moest betalen, di chiusura. Italiaanse banken zijn, behalve primitief en be-
werkelijk in hun procedures, ook oplichters vanwege de fikse prijzen die betaald 
moeten worden, ook al wordt er niets met de rekening gedaan. Ik heb er nu ge-
noeg van, ook al zal ik de beeldschone caissière uit Catania deerlijk missen.
 Evenwel ben ik niet van plan het pand te verlaten, vooralsnog. Het zal moei-
lijk zijn voor de Forze dell’Ordine hier binnen te dringen, omdat u zelf een porta 
blindata heeft laten installeren, die je alleen met een handgranaat open krijgt als 
hij op slot zit.
 Ik vraag mij af (want ik heb het huurcontracht echt niet bewaard; ik heb wel 
andere paperassen te bewaren en beheren) wat ik van u aan borgsom kan terug-
vragen. Bovendien breng ik u graag in herinnering dat ik van u een volledig kale 

ruimte heb gehuurd, waarin ik zelf een 
keuken en badkamer moest laten in-
stalleren, afgezien van de meubels zelf 
natuurlijk, die ik niet van plan ben mee 
te nemen of te verwijderen. Het appar-
tement was bovendien van vocht door-

drenkt, zoals alles hier op Ortigia, en de muren werden al na het eerste jaar zwart 
van de schimmel. Die heb ik laten verwijderen, en de muren heb ik alle jaren op-
nieuw laten witten. Ik heb lampen en leidingen aangebracht, stopcontacten en 
luchtroosters. Wat ik vooral miste in uw appartement was een rookkanaal, zodat 
ik geen houtkachel kon aansluiten en ik alle winters, die op Sicilië lang duren, kou 
heb geleden – het was en is zo’n beetje 12º Celsius aan mijn bureau. U kent de ho-
ge kosten voor elektriciteit hier op het eiland, dus elektrische kacheltjes vraten 
door mijn portemonnaie. En in de zomer geen airconditioning, zodat ik het, on-

U kunt mij telefonisch niet 
meer bereiken: elk moment 
verwacht ik dat de telecom  
de verbinding verbreekt
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danks de dikke muren en dichte luiken, bestierf van de hitte.
 De twee andere bewoners van dit palazzo, die mij uitsluiten van de jaarlijk-
se bijeenkomst van bewoners, hebben de lichten van het trappenhuis geschakeld 
aan mijn meter. Dat maakt niet veel uit omdat ik de rekeningen van de Enel ook 
niet meer betalen kan.
 U kunt mij telefonisch niet meer bereiken: elk moment verwacht ik dat de Te-
lecom de verbinding verbreekt, en zoals gezegd is er op mijn gsm hier geen be-
reik.
 Ik verstuur u deze mededeling via de post – tot op het laatst zal ik een paar 
postzegels in bezit houden – maar ik verwacht geenszins dat u per schrift zult 
antwoorden, als u de schrijfkunst al meester bent. Ik schrijf derhalve aan een do-
ve, ongeletterde, die wel een espresso kan bereiden en een brioche over de toon-
bank kan aanreiken.
 Toch verwacht ik dat u binnenkort zult aanbellen, of vanuit de straat zult roe-
pen, maar denk niet dat ik mij uit de tent laat lokken.

Con osservanza,

G.M.
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Eva gErlaCH

Springzaad

Het meer hing in het bijna
donker boven zichzelf want het gaf licht,
we zaten met brood op de steiger en het kwam tot ons

zitzeil waaraan het likte,
wat klonk als: ‘hoelang gaan jullie door en hoe breed
zijn jullie aan het verdwijnen?’ In een strak elastiekje

van kippenvel zaten wij op die plek waar
ruimte zich samentrok, we wisten ons geen
raad van verwoestbaarheid, tot iets in de lucht

ons aantikte, springzaad:
iemand floot, een ander floot terug, zo!
zo! En wij, onze oren nog vol

van het meer dat kuste en slurpte, stonden op, stampten,
schudden en het liep uit ons links rechts en zo
begon dat wat we misten in ons te passen

en om een verlanglijst te bedelen dus we kwamen
met praktische dingen, geluk, zweet, knieholten: zo –



11

Groningen, 5 april 1973

Aan de voorzitter van V.V. Heerenveen
de heer R. O. Metzlar
Burgemeester Falkenaweg 186
Heerenveen

Geachte heer Metzlar,

Na overleg met mijn hoofdredactie leek het mij nuttig u bij dezen te informeren 
over de onverkwikkelijke taferelen die zich zondag 1 april jl. na de wedstrijd Hee-
renveen-Heracles op de hoofdtribune hebben afgespeeld. U was daarbij zelf niet 
aanwezig, zodat u vermoedelijk niet 
weet wat er precies is gebeurd.
 Na afloop werd ik, staande op de 
trap van de tribune, ‘bestormd’ door 
de heer Sytzama van de Actie ’67, die 
mij allerlei onsamenhangende verwij-
ten naar het hoofd slingerde over zogenaamde negatieve berichtgeving in onze 
krant. Om het niveau van zijn argumenten aan te duiden: de heer Sytzama klaag-
de er o.a. over dat wij in onze krant alleen wedstrijdfoto’s van Heerenveen af-
drukken, waarop een Groninger (Griever of Haan) staat afgebeeld.
 Nu is de heer Sytzama een goedwillende, maar zeer verblinde clubchauvi-
nist die ik niet als een officiële representant van de voetbalvereniging Heeren-
veen hoef te beschouwen. Dat is echter wèl het geval met uw bestuurslid, de heer 
Havesman, die zich met enkele andere lieden (onder wie wellicht andere be-
stuursleden, maar dat weet ik niet zeker) in het kielzog van de Sytzama bevond. 
De heer Havesman zocht weldra zijn toevlucht tot een ordinaire scheldpartij. Zo 

Zo maakte hij mij enkele 
malen uit (ik citeer letterlijk) 
voor ‘riooljournalist’ en 
‘telegraafjournalist’
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maakte hij mij enkele malen uit (ik citeer letterlijk) voor ‘riooljournalist’ en ‘Te-
legraafjournalist’. De woede van de heren laaide zó hoog op dat een collega van 
mij die ‘het gesprek’ bijwoonde, even vreesde dat ik gemolesteerd zou worden.
 Zover is het gelukkig niet gekomen. Ik heb de heren zo netjes mogelijk van re-
pliek trachten te dienen. Daarbij heb ik uiteraard mijn verontrusting uitgespro-
ken over het feit dat het beleid bij Heerenveen mede bepaald wordt door figuren 
als de heer Havesman, die in de omgang met zijn medemensen kennelijk niet ge-
hinderd wordt door normen van zelfbeheersing en fatsoen.
 Mijn verhaal is echter nog niet ten einde. Na afloop van de wedstrijd had ik 
in de cantine een interview met uw trainer, de heer Meg de Jongh. Na enige tijd 

kwam de heer Havesman ongevraagd 
aan ons tafeltje zitten. Hij voegde ter-
stond de heer De Jongh toe dat er een 
‘onbetrouwbaar journalist’ tegenover 
hem zat. De heer De Jongh, nuchter 
en eerlijk als hij nu eenmaal is, ontze-
nuwde die belediging ter plekke door 
te verklaren, dat hij met mij (en een 

andere aanwezige collega) in twee jaar tijd geen enkele nare ervaring had opge-
daan.
 Over de gebeurtenissen van zondag heb ik mij ten zeerst verbaasd. Het was 
voor uw club een onwaardige, beschamende vertoning die – althans in mijn jour-
nalistieke loopbaan – uniek is. Natuurlijk zijn er met andere clubs wel eens me-
ningsverschillen over bepaalde artikelen – wij dienen nu eenmaal niet dezelfde 
belangen. Elk meningsverschil werd echter in een sfeer van wederzijds respect – 
en zeker niet op de trap van een tribune – uitgepraat.
 Tot zondag hebben mijn collegae en ik nooit onprettige ervaringen met Hee-
renveen beleefd. Wij zijn altijd uitstekend door u behandeld. Wij hebben ook 
steeds veel respect gehad voor een club als Heerenveen, die zich zo opmerkelijk 
weet te handhaven in het woelige betaalde voetbal. Er is zelfs geen krant in Het 
Noorden die de laatste jaren over Heerenveen zoveel achtergrondverhalen (re-
portages, interviews) heeft gebracht als juist het Nieuwsblad van het Noorden.
 De hysterische woede-uitbarsting van de heer Havesman c.s. werd veroor-
zaakt door twee artikelen. Twee spelers, te weten Kist en Van Beveren, formu-
leerden in recente interviews enige bezwaren tegen sommige beleidsaspecten, 
zonder daarbij overigens beledigende opmerkingen te maken. Die (bescheiden) 
kritiek zit de heer Havesman c.s. danig dwars. De heer Havesman vindt het o.a. 
onjuist dat wij een randfiguur als Van Beveren interviewen. Zolang Heerenveen 

Wij hebben ook steeds veel 
respect gehad voor een 
club als Heerenveen, die 
zich zo opmerkelijk weet te 
handhaven in het woelige 
betaalde voetbal
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echter (relatief dure) randfiguren als Van Beveren contracteert, behouden wij 
ons het recht voor om ze in onze krant aan het woord te laten. Kees Kist vind dat 
hem in de transferperiode ‘belachelijke bedragen’ zijn aangeboden door de heer 
Havesman. Tijdens de transferperiode hebben wij de heer Havesman vaak ge-
noeg benaderd over de onderhandelingen met Kist en Zoetendal. Hij wilde ech-
ter nooit iets onthullen over bedragen etc. Dat is natuurlijk zijn goed recht. In 
dit licht bezien is het echter onzinnig om nù met het verwijt te komen dat wij de 
uitspraak van Kist niet hebben geverifieerd. Trouwens, als Kist iets belachelijk 
vindt, is dat zijn zaak en zijn verantwoordelijkheid. Als Meg de Jongh vindt – zo-
als deze week in onze krant – dat Heerenveen ‘een goed geleide vereniging is’, is 
dat óók zijn verantwoordelijkheid.
 De heer Havesman heeft zondag ook nog aangekondigd, dat hij ‘ons nooit meer 
berichten zal geven’. Een wat overbodig dreigement, want wij hebben in het verleden 
zelden berichten van hem gekregen. De heer Havesman dient overigens te beseffen 
dat hij noch met scheldwoorden, noch met een boycot zijn club een dienst bewijst.
 Wanneer u deze affaire eventueel met de heer Havesman bespreekt, kunt u 
hem namens mij mededelen dat ik bij een volgend geval van belediging een aan-
klacht tegen hem zal indienen.

Met vriendelijke groet,

P. P. Abrahams

Kopie verzonden aan:
de heer J. Kleefstra, secretaris
de heer K. Havesman, penningmeester
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aMbEr KrEEft

Weekend in Amsterdam

Hij heeft het geluk gekend van vier grote liefdes. In een gemiddeld leven is dat 
veel. Als je de relatie met zijn moeder meetelt, zijn het er zelfs vijf.
 Telkens als hij verliefd is, beseft hij dat de vorige liefde minder heftig was dan 
de huidige. Nu hij met zijn vierde grote liefde is, vraagt hij zich af of die eerste lief-
de überhaupt wel het predicaat ‘grote’ verdiende.
 De enige liefde die zich onttrekt aan die toenemende heftigheid, is die met 
zijn moeder. Het is een liefde die boven de andere verheven is, de andere voortdu-
rend uitdaagt om op gelijke voet te komen – ook al is ze al meer dan tien jaar dood. 
Hij was veertien. Op zijn vijftiende kreeg hij zijn eerste vriendin.
 Men zegt dat een mens de helft van de periode die hij met iemand samen is 
geweest, nodig heeft om een relatie na beëindiging te kunnen verwerken. Daar 
heeft hij zich nooit iets van aangetrokken. Iedere vriendin volgde bijna naadloos 
het vertrek van de vorige op. Bovendien, als hij die stelregel op zijn veertiende al 
kende, dan had hij pas op zijn eenentwintigste aan een eerste liefde kunnen be-
ginnen.
 Met zijn ex-vriendinnen heeft hij goed contact. Hij denkt nog iedere dag aan 
ieder afzonderlijk (hij is op een plek waar ze samen koffie hebben gedronken, hij 
rijdt in de auto langs een dorp waar ze samen een nacht hebben doorgebracht). 
Aan zijn moeder denkt hij haast voortdurend, meestal wanneer hij in gezelschap 
van zijn vriendin is. Sinds zijn veertiende is hij zelden alleen geweest.
 Tegelijkertijd komt het weinig voor dat hij over zijn moeder praat. Zijn vorige 
vriendinnen dachten daardoor dat hij het verlies nooit had verwerkt. Dat weer-
sprak hij vol vuur. Ze wisten niet dat ze, juist doordat ze met hem waren, ervoor 
zorgden dat de herinnering aan zijn moeder springlevend bleef.
 Zijn huidige vriendin – haar naam is Valérie – praat nooit over zijn moeder. Ze 
stelt hem ook niet de vraag of hij het verlies verwerkt heeft. Dat doet ze niet om-
dat ze egoïstisch is, of juist te bescheiden, maar eenvoudigweg omdat ze niet weet 
dat zijn moeder overleden is. Hij heeft haar dood tot nog toe verzwegen. Met een 
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leugentje, namelijk dat ze er met een man vandoor is gegaan naar Buenos Aires, 
heeft hij zich er vanaf gemaakt.
 Als hij op een middag wat naar buiten zit te staren, stelt Valérie plotseling voor 
om een weekend naar Amsterdam te gaan. Ze komt net uit de badkamer gelopen 
en heeft haar handdoek als een paarse wrong om haar haren gedrapeerd. Zonder 
zich om te draaien, zegt hij: ‘Ja, dat lijkt me wel weer eens leuk.’ Misschien komt 
het omdat de wrong voor een gedeelte ook haar oren bedekt, of misschien omdat 
het gewoon niet in haar opkomt dat het woordje ‘weer’ duidt op iets uit een an-
der verbond, iets waar zij geen weet van heeft (want ze zijn nooit eerder samen in 
Amsterdam geweest) – maar ze reageert er niet op en is blij met zijn instemming.
 Anderhalve maand later zitten ze in de Thalys naar Amsterdam. Hij is eer-
der weggegaan van zijn werk, zij heeft besloten om een college niet te volgen. Zij 
stapte in de metro bij Maubert-Mutualité, hij op de fiets niet ver van het Gare du 
Nord.
 Bovenaan de roltrappen ontmoetten ze elkaar. Ze renden onder het hoge dak 
naar de trein, die vlak nadat ze instapten, vertrok. In de trein zaten ze tegenover 
elkaar met naast hen twee vrouwen uit de Provence met slechte eetgewoontes. 
Vanwege het gesmak en de aanblik van voedsel dat blijft hangen aan donsachtig 
gezichtshaar, schuiven ze wat meer naar het raam toe. De hele rit lang doen ze 
hun best om zo min mogelijk om zich heen te kijken in de treincoupé. Hij kijkt 
naar het hangende gezicht van zijn vriendin in de treinruit. Er dwars doorheen 
schiet het landschap voorbij. Even lijkt het alsof er een geest boven het struikge-
was zweeft.
 Hij grijpt naar Valéries pols die op het tafeltje rust en zegt: ‘Je lijkt op mijn 
moeder weet je dat?’ Ze lacht, zijn opmerking alleen maar opvattend als een com-
pliment, niet beseffend wat erachter nog méér schuilt. Want inderdaad, nog meer 
dan haar voorgangers, lijkt ze op zijn moeder. Maar als dat zo’n belangrijk crite-
rium voor hem is, dan hangt hun relatie aan een zijden draadje. Misschien loopt 
hij op een dag wel tegen een andere vrouw op, die nóg meer op haar lijkt. Toen hij 
Valérie voor het eerst zag (dat was in een café in de buurt van Trocadéro), herken-
de hij haar, ook al was ze iemand anders. En toch kan een gewoonte, een manier 
van kijken betekenisvoller zijn dan een overeenkomstig uiterlijk. Wie weet ont-
moet hij eens iemand die bijvoorbeeld precies zo praat zoals zij.
 Als ze in Amsterdam zijn aangekomen, lopen ze eerst naar het hotel waar ze 
dat weekend zullen blijven. Daarna willen ze uit eten. Hij doet alsof hij niet weet 
waar in de stad de goede restaurants zijn. Op het moment dat ze over een plein 
lopen, waarvan zij zegt dat het lijkt op het Place de la République, roept hij bijna: 
‘Weet je nog...’ Hij is al eerder op dat plein geweest. Maar hij slikt het op tijd in, er 
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zeker van dat het afmaken van die zin het einde van hun geslaagde weekend zou 
betekenen.
 Op die manier dwalend door de stad, zij omdat ze de straten in de stad nog niet 
kent, hij omdat hij hardvochtig probeert om alles voor de eerste keer te zien, be-
landen ze in de hoerenbuurt.
 Ook hier is hij eerder geweest. Maar toen was hij alleen. Hij herinnert zich – 
zonder dat hij het wil – hoe hij met Anna ruzie maakte op dat plein dat Valérie aan 
het Place de la République doet denken. Het ging over iets onbenulligs, ingege-
ven door hun beider verlangen om elkaar even niet te willen begrijpen: Anna had 
gezegd dat ze samen met hem op het platteland wilde wonen. Ze bedoelde ‘later’ 
maar dat zei ze er niet bij. Dat hoefde ook niet, want hij begreep heel goed dat ze 
niet meteen hetzelfde jaar een huisje in de Dordogne wilde betrekken. Maar on-
danks zijn begrip, antwoordde hij: ‘Nee, dat lijkt me niks. Zonder vrienden in een 
zelfgekozen isolement... daar worden we allebei niet gelukkig van.’ Toen hij dat 
antwoordde, had Anna zichzelf kunnen verduidelijken. Ze had kunnen zeggen: 
‘Natuurlijk, ik bedoel ook niet volgende week. Ik bedoel later. Het lijkt me een fijn 
vooruitzicht om, als we allebei oud zijn, samen in de natuur te leven.’ In plaats 
daarvan slingerde ze hem allerlei verwijten naar zijn hoofd: dat zijn vrienden ze-
ker belangrijker voor hem waren, dat hij haar niet leuk genoeg vond en dat hij 
blijkbaar niet geloofde in een toekomst samen met haar. Dat vond hij zó stomver-
velend, dat hij reageerde op een manier die ervoor zorgde dat het gesprek eindig-
de in slaande ruzie. Zij verdween naar hun hotel; hij sloeg een steeg in en kwam 
uit op de Wallen.
 Valérie is zo lief om niet te merken dat hij uitgebreid naar de vrouwen achter 
de ramen kijkt. Net als enkele jaren eerder is hij gefascineerd door de leeftijd van 
de meisjes. De vrouwen in de Rue St. Denis zijn zo oud dat ze zijn moeder konden 
zijn. Die gedachte stootte hem dusdanig af, dat hij er nooit iemand heeft aange-
sproken.
 Maar in Amsterdam zijn de meisjes van zijn eigen leeftijd. Sommigen zijn 
zelfs nog jonger. In zijn onderbuik voelt hij de verlangens die ze bij hem oproe-
pen. Valérie merkt het niet, ervan overtuigd dat hij net zo weinig interesse heeft 
voor andere vrouwen als zij voor andere mannen. Het komt niet in haar óp dat hij 
naar vrouwen in verlichte kamers kijkt. Zoals het ook niet in haar opkomt dat hij, 
als ze samen door de stad lopen, soms zijn blik langs haar heen laat glijden en laat 
hangen aan twee vrouwenbenen. Of aan ogen die hem aan zijn moeder doen den-
ken.
 Tot Valéries vreugde, en zijn lichte teleurstelling, verlaten ze al na twee grach-
ten de wijk met de roze ramen. Langs het water lopen ze in de richting van een 
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kerk die met zijn punt in de wolken prikt. Zijn blik blijft er even aan hangen. Dan, 
met een wild armgebaar, trekt Valérie aan zijn jas en wijst hem op twee bejaarden 
die zichtbaar samen voor hen uit wandelen. De vrouw zet haar linkervoet naar 
voren, wanneer haar echtgenoot zijn rechter verplaatst. De man houdt haar zo 
stevig vast, dat het voorstelbaar is dat ze zonder die arm op de grond zou storten.
 Valérie drukt zich tegen hem aan. ‘Wat schattig!’ roept ze uit, en haar blik is in 
één klap troebel.
 Hij herinnert zich hoe ze enkele weken eerder op de televisie naar een pro-
gramma keken, waarin mensen boven de zeventig vertelden over hun huwelijk. 
In de meeste gevallen was de liefde nog springlevend. Ook toen schoten haar 
ogen vol. Voor haar belichaamden die mensen op de tv haar utopische beeld van 
de liefde.
 ’s Nachts, in bed, gaat het mis. Hij ligt bovenop haar, de dekens hebben ze van 
zich af geschoven en liggen op de grond. Even daarvoor hebben ze gegeten in een 
restaurant waar een ober hen (hem) uitlachte omdat zij spare ribs bestelde en hij 
een walnotensalade. Terwijl ze naar het hotel liepen, maakten ze er nog grapjes 
over.
 Kussend gingen ze hun kamer binnen, vrijend lagen ze niet lang daarna op 
bed. Als zij haar hoofd van het kussen tilt en haar ogen sluit om een kus te ontvan-
gen, noemt hij haar per ongeluk ‘Anna’. Hij had evengoed de naam van een van 
zijn andere ex-vriendinnen kunnen noemen. Of zelfs ‘mama’ kunnen zeggen.
 Hij schrikt eerder dan zij. Misschien schrikt zij pas wanneer ze haar ogen 
opent en zijn verschrikte blik ziet.
 Hij draait zich van haar af en hoort hoe de badkamerdeur dichtslaat. Het moet 
iets kleins zijn geweest, denkt hij peinzend: ze zat aan haar haar zoals Anna deed. 
Of ze sloot haar ogen zoals Anna deed. Als ze haar armen om hem heen sloeg op 
de manier die hij van een van zijn andere ex-vriendinnen gewend was, had hij 
haar waarschijnlijk Sophie genoemd. Of Catherine als Valéries navel aan die van 
Catherine deed denken. Hij is zo verstandig om dit allemaal niet aan haar te ver-
tellen. Zoals hij ook niet tegen haar zegt dat hij van al die vrouwen houdt. Heel 
veel zelfs. En dat hij er zeker van is dat dat nooit op zal houden. Dat was de waar-
heid geweest. Maar in plaats daarvan slentert hij traag naar de badkamer en fluis-
tert door de dichte deur alles wat nodig is om haar tot bedaren te brengen. Het 
kost hem acht uur. Ze liepen om elf uur hun kamer binnen en om zeven uur ’s 
ochtends – het licht schijnt al door de gordijnen op zijn witte lichaam – opent ze 
de badkamerdeur. Meer vanwege de vermoeidheid dan omdat ze hem vergeven 
heeft, gaan ze samen in bed liggen.
 Om te begrijpen waarom zijn verspreking haar zoveel pijn deed, moeten we 
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terug naar de Wallen. Alles draait er om promiscuïteit. Voor haar is dat bedrei-
gend. Voor hem is het vanzelfsprekend. Want Valérie, die naast hem loopt, is niet 
alleen zijn vriendin, van wie hij houdt vanwege haar lach, haar ogen, haar tics, 
haar gedragingen. Ze is bovendien zijn moeder en de vrouwen met wie hij eerder 
is geweest. Dat zal ze nooit kunnen begrijpen. Ieder mens wil alleen in zichzelf 
geloven. En toch is dat de reden waarom hij Anna zei, toen, en niet: Valérie.
 Hoe veelbetekenend deze gebeurtenis (voor hem) is geworden, blijkt uit de 
daaropvolgende dagen. Juist als hij niet aan hen probeert te denken, dringen zich 
allerlei ongewenste herinneringen op. Hij wil Valérie niet kwetsen en dus pro-
beert hij de andere vrouwen, ook zijn moeder, uit zijn bewustzijn te dringen. Het 
gaat niet. Hoe nadrukkelijker hij het probeert, des te duidelijker verschijnen hem 
beelden die hij eigenlijk vergeten wilde zijn. Ondertussen stelt hij alles in het 
werk om haar niet nog een keer te confronteren met een andere naam. Daarvoor 
is het vereist – denkt hij – om niet aan Anna te denken. Dus terwijl ze samen in de 
trein terug naar Parijs zitten, terwijl ze samen in hun eigen appartement in bed 
liggen, terwijl ze een week later tegenover elkaar in een restaurant plaatsnemen, 
en terwijl ze op de stoep bij de ouders van Valérie staan, denkt hij steeds – als een 
mantra die zich niet laat verdringen: ‘Zeg niet Anna tegen haar, zeg niet Anna te-
gen haar, zeg niet Anna, zeg niet Anna, Anna, Anna, Anna...!’
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DEtlEv van HEEst

Nietsvermoedend en 
weerloos

Mijn lankmoedigheid kent grenzen.

Nieuwloofwijk, Tsjo-oefoe, 29 juni 1999

Aan de Gemeenteraad en Burgemeester van Tsjo-oefoe-stad, Tokyo
2-35-1 Kodzjima-tsjo-oe
Tsjo-oefoe-stad
Tokyo

Geachte Burgemeester,
geachte Leden van de Gemeenteraad,

Ten scherpste tekenen wij protest aan tegen het vergassingsbeleid van Tsjo-oef-
oe-stad. Vandaag, 29 juni, gaste een vergassingsvoertuig onze buurtschap. Vol-
gens onze Japanse buren beoogt dit jaarlijkse gassen de uitroeiing van geleedpo-
tigen door middel van scheikundige middelen, zoals pesticiden.
 Als belastingplichtigen die betalen voor deze door ons ongewenst geachte 
vergassing, stellen wij U de volgende vragen:
 Kunt U ons precies uitleggen welke pesticiden U voor het gassen gebruikt, als-
mede in welke sterkte?
 Kunt U ons uitleggen waarom u het noodzakelijk acht gehele buurtschappen te 

gassen in een tijdperk waarin iedereen 
in Japan zich bewust wordt welke scha-
de pesticiden, dioxine en uitlaatgassen 
aan de leefomgeving veroorzaken?
 Waarom zet Tsjo-oefoe-stad een ver-
gassingsbeleid voort dat in de ogen van 

vele belastingbetalers schadelijk is voor kinderen, volwassenen en huisdieren?

Kunt U ons precies uitleggen 
welke pesticiden U voor het 
gassen gebruikt, alsmede in 
welke sterkte?
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 Waarom hebt U niet de moeite genomen de bewoners van Tsjo-oefoe-stad die 
niet vertrouwd zijn met Uw vergassingsgewoonten, te waarschuwen?
 Wij hadden geen gelegenheid onze ramen te sluiten. Onze tot voor kort ge-
zonde kat Kootje, bijna vijf jaar oud, lag nietsvermoedend en weerloos op de ve-
randa te slapen, toen zij door een wolk vergift werd beneveld. Ik was juist op de 
veranda doende de witte was op te hangen. Hoestend en proestend zag ik mij ge-
noopt, met Kootje onder mijn arm, het huis in te vluchten, onder achterlating van 
het wasgoed.
 Indien mijn echtgenote, Kootje en ik ziek worden en een geneeskundige dan 
wel veterinair oordeelt dat de ziekte waaraan wij lijden (bijvoorbeeld een aan-
doening van de luchtwegen, longen en huid en enige vorm van celwoekering) 
verband kan houden met het gassen van onze buurtschap, dan zullen wij niet aar-
zelen Tsjo-oefoe-stad aansprakelijk te stellen voor de materiële en immateriële 
schade en alle denkbare kosten op U verhalen. Wij zullen zolang tegen U proce-
deren tot U het gassen termineert.
 Wij doen een beroep op de Burgemeester en de Leden van de Gemeenteraad 
Uw verdelgingsbeleid terstond te beëindigen.

Met groeten,

Heesto Dettorefoe
1-31-9 Nieuwloofwijk

Het antwoord bereikte mij weldra.
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T. Soenada
Hoofd Kanselarij van de Burgemeester
2-35-1 Kodzjima-tsjo-oe
Tsjo-oefoe-stad

9 juli 1999

Aan
Heesto-san
1-31-9 Nieuwloofwijk

Heesto-san,

Dank U zeer voor Uw brief en neemt U ons de vertraging in de beantwoording er-
van niet kwalijk.
 Gedurende geruime tijd heeft onze stad gegast uit het oogpunt van voorko-
ming van besmettelijke ziekten veroorzaakt door muggen en vliegen. Heden ten 
dage begrijpen wij echter dat pesticiden schade veroorzaken aan de leefomge-
ving. Derhalve, ingaande het volgende fiscale jaar, dat in Japan op 1 april een aan-
vang neemt, is onze stad voornemens ons vergassingsbeleid af te schaffen.
 Dank u nogmaals voor Uw vriendelijke suggestie. Moge God Uw familie zege-
nen.

Geheel de Uwe,
T. Soenada

God zegende ons metterdaad, althans wij werden niet aantoonbaar ziek. Kootje, 
inmiddels achttien jaar oud, maakt het naar omstandigheden redelijk wel.
 Minder succes had een boze brief die ik in 2001 schreef aan de burgemeester 
van Tsjo-oefoe-stad, een gemeente van ruim 220.000 inwoners binnen de stads-
provincie Tokyo. Talloze oude bomen in onze buurtschap Nieuwloofwijk zouden 
worden gerooid om te wijken voor een flatgebouw en parkeerplaatsen. Deze brief 
is niet bewaard gebleven, wel het raadselachtige antwoord van de burgemeester, 
die mijn gasbrief kennelijk nog niet vergeten was:
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Katsoeyoeki Gelukstaart
Burgemeester van Tsjo-oefoe-stad,
2-35-1 Kodzjima-tsjo-oe
Tsjo-oefoe-stad
Tokyo, Japan

27 november 2001

Aan
Heesto-san
1-31-9 Nieuwloofwijk

Heesto-san,

Dank U wel voor Uw brief over het bouwplan voor 1-36-19 Nieuwloofwijk.
En wederom stel ik Uw vriendelijke begrip jegens ons stadsbeleid aangaande de 
bevordering van de bescherming van het groen op prijs.
 Zoals vermeld in Uw brief kunnen wij niets voor U betekenen waar het betreft 
een perceel in particuliere eigendom. Echter, teneinde meer dan vijftien woon-
eenheden te verwezenlijken, dan wel bouwpakkethuizen op een oppervlakte gro-
ter dan 500 vierkante meter veil te bieden, behoort men tevoren in overleg te tre-
den met de stad.
Eveneens zijn wij in deze kwestie bezig de uitvoerende bouwfirma te bewegen zo 
veel mogelijk bomen te sparen, daar de bouw van dit flatgebouw anders tamelijk 
bezwaarlijk te verwezenlijken valt. Wij zullen eens temeer trachten een overeen-
komst te bereiken over het behoud van vele prachtige bomen.
 Wij begrijpen tevens dat het behoud van bomen de belangrijkste zaak is in de 
huidige omstandigheden, maar aangezien de financiële problemen zeer schrij-
nend zijn, kunnen wij ons de aankoop van dit perceel niet veroorloven. Ik hoop 
dat U begrip hebt voor onze situatie.
 Wij zullen voortaan ons best doen de omstandigheden te behouden van niet 
alleen voorrang geven aan de vernietiging van de natuur maar ook van het sparen 
van de natuur.
 Dank U.

Geheel de Uwe,

Katsoeyoeki Gelukstaart

Alle bomen op het perceel werden gerooid.
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MEnnO HartMan

Vallen en opstaan voor 
kunstenaars en critici 
Over een ongemakkelijk boek en waarom het te lezen

Er is een stripje van Barbara Stok waarop een man en een vrouw op de bank zit-
ten en naar de televisie kijken. De man is ongeschoren, hangt onderuit en heeft 

een pilsje in zijn hand. ‘Kijk,’ zegt zij, 
‘dat is grappig, Barack Obama is even 
oud als jij.’
Het overkwam mij toen ik het boek-
je van Joost Conijn, Piloot van goed en 

kwaad, in handen kreeg. Joost Conijn is even oud als ik ben. Maar ik zat op de 
bank toen ik dat zag. En Joost Conijn bouwde een vliegtuig en vloog ermee naar 
Afrika. Dit maakte het voor mij een ongemakkelijk boek. En ongemakkelijke boe-
ken moet je lezen, anders wordt het nooit wat.
 In de eerste plaats is Conijn een kunstenaar en een avonturier. Beide catego-
rieën die de bankzitter gebruikt om wat hij aan ongemakkelijks waarneemt, weg 
te poetsen in duidelijkheid. Wat is een avonturier? Dat is iemand die op avontu-
ren uitgaat, op goed geluk, zonder bepaalde bestemming, een riskante onderne-
ming aangaand, geneigd tot vreemde plannen, zo schraap ik de Van Dale lemma’s 
maar een beetje bij elkaar.
 In 1975 stak de toen 33-jarige Nederlandse kunstenaar Bas Jan Ader in een 
bootje de oceaan over. Zijn bootje heette Guppy 13. Hij raakte vermist en tien 
maanden later werd zijn boot teruggevonden voor de kust van Ierland. Een van 
de kunstwerken van Bas Jan Ader heet Broken Fall en is een film die toont hoe 
Ader zich uit een boom laat vallen. De overgave is een thema in zijn werk, vallen 
een terugkerend motief.
 Dat Ader meer een avonturier is dan een kunstenaar zou ik niet willen bewe-
ren. Maar dat zijn fatale laatste kunstwerk avontuurlijk was lijkt evident: Ader 
gaf zich over aan de zee. Wat doe je precies als je je laat vallen? Je dwingt jezelf de 
normale angst tegen beschadiging op te geven, je duwt je angst weg om een letsel 
te kunnen oplopen.

ongemakkelijke boeken moet 
je lezen, anders wordt het 
nooit wat
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De recensent als avonturier
Van een kunstenaar kan je evenzogoed als van een avonturier zeggen dat hij zon-
der bepaalde bestemming een riskante onderneming aangaat. Is daarmee een 
tocht over zee in een klein bootje een kunstwerk? Is een vlucht met een zelfge-
bouwd vliegtuig naar Afrika een kunstwerk? Omdat Conijn er een geïllustreerd 
boek over maakte, mag de recensent daar een antwoord op geven. Rob Schouten 
deed dat in de Trouw van 22 september: ‘Van het Goed en Kwaad in de titel be-
speurt de lezer dan ook zo goed als niets, of het moest zijn dat ze in het ene land 
makkelijker en vriendelijker zijn dan in het andere. Van ethisch, laat staan me-
tafysisch besef is in dit boek geen enkele sprake. Dat geeft het een merkwaardi-
ge leegte, en misschien is dat ook wel de bedoeling van de schrijvende piloot ge-
weest: ons te confronteren met het luchtledige. Maar voor literatuur is dat toch 
niet genoeg.’
 Rob Schouten gaat verder in zijn bespreking: ‘Ergens schrijft hij: “Mijn ge-
dachten hebben drie hoofden nodig.” Misschien is dát het wel, zijn er te veel ge-
dachten om weer te geven en heeft de auteur het zuchtend opgegeven. Het resul-
taat is een leeghoofdig avonturenboek. Wel rijk geïllustreerd trouwens, met fo-
to’s van halve vleugels, instrumentenpanelen, routekaarten en uitzichtjes op de 
savanne. Voor in het album thuis zal ik maar zeggen.’
 Zou Rob Schouten Piloot van goed en kwaad ook een ongemakkelijk boek heb-
ben gevonden? Ik denk het wel. En daarbij vertoont hij een verschijnsel dat je 
bij meer recensenten aantreft die al lang in het vak zitten. Rob Schouten zit vol-
ledig vast in zijn verwachtingen van wat een boek moet zijn. Hij formuleert dat 
zelf in zijn bespreking van het boek. 
Er moeten ‘woorden vuilgemaakt aan 
de voorgeschiedenis’, een avonturen-
roman moet ‘verdieping’ kennen, het 
moet over ‘ethiek en metafysica’ gaan, 
want anders is het boek geen literatuur. Ik citeer hier dus uitsluitend wat Schou-
ten zelf beweert. Schouten heeft het boek dus gelezen met vaste schema’s in zijn 
gedachten. Hij wilde niet op goed geluk gaan lezen, maar met een bepaalde be-
stemming. In meest concrete vorm is deze bestemming: een stukje dat hij moest 
typen en waar hij wat geld voor krijgt. Schouten is dus geen avonturier. Schouten 
gaat geen riskante onderneming aan en is niet geneigd tot vreemde plannen.
 Dat hoeft ook niet, maar men zou het de lezer van Trouw gunnen dat hij wat 
minder schematisch en wat minder met een al te helder doel voor ogen zijn boe-
ken leest, want dát is de opdracht die de krant zijn recensenten moet stellen.
 Iedere recensie zou – zoals ieder boek – een zoektocht moeten zijn naar iets 

rob schouten zit volledig vast 
in zijn verwachtingen van wat 
een boek moet zijn



26

essentieels. In het geval van de recensie is dat een vraag naar wat de bedoeling en 
de achtergrond van het boek is. Een goede recensent moet daartoe steeds weer 
zijn verwachtingen temperen, want hij moet niet op zoek naar wat hij vindt dat 
het boek zou moéten zijn, maar naar wat het boek ís. En voor die zoektocht moet 
je wel wat avontuurlijk durven zijn. Daar is immers meer welwillendheid voor 
nodig dan sommige recensenten die dit werk al heel lang doen, kunnen opbren-
gen. Is – als ik mijn uitwijding nog heel even voortzet – een ervaren recensent dan 
een slechte? Neen. Hij kan vergelijken en context geven. Dat moet hij dan ook 
doen.
 Heeft Schouten het moeilijk gehad met dit boek? Ja, ik denk het wel. Hij is te 
ervaren om er lang aan te blijven haken, maar met kleine uitglijers als: ‘uitzicht-
jes op de savanne’ en ‘hier stuitert een uit hout en aluminium in elkaar geflanst 
brikje door de lucht’ toont Schouten dat de jonge avonturier in hem niet hele-
maal dood is: we lezen toch echt een beetje afgunst hier. Piloot van goed en kwaad 
is niet zozeer een ‘merkwaardig leeg boek’ voor Rob Schouten, maar ook een on-
gemakkelijk boek. Schouten heeft het boek willen wegzetten.

Angst om te vallen
In het stukje in Trouw staat dat dit boek over vliegen gaat, maar dat is niet juist, 
dit boek gaat over angst.
 Het knispert in het boek van passages als deze: ‘We praten om elkaar vast te 
houden boven de zee en niet in stille gedachten naar beneden te storten.’ ‘Strand 
wisselt af met rotsen. Een weggetje of een verlaten vissershut als tekens van le-
ven. Als die er niet meer zijn begin ik aan de dood te denken.’ En verderop: ‘Ik 
lig op de stretcher en verzamel moed voor de vlucht over de Sahara.’ ‘Ik moet de 
wind leren kennen, om hem niet te vrezen.’ ‘Ik voel me machtig boven de onver-
biddelijke woestijn, maar de angst om erin te belanden knaagt harder.’ ‘Ik ben 
volledig op mezelf aangewezen. Er is niemand beneden. Ik ben los van het touw 

waarmee al het leven verbonden is.’ ‘In 
de jungle is verrotting en de dood over-
al om je heen aanwezig, maar ik ben er 
nooit bang geweest. De woestijn is on-
aangeraakte schoonheid. Zag ik maar 
kadavers, dode stinkende kamelen, als 

teken van leven. Ik vlieg in een wolk van angst, mijn adem houd ik in.’
 Het boek is een redelijk feitelijk relaas van de vlucht, de landingen, het weer, 
de mensen op de baan, maar vindt zijn spanning in de angst van de piloot. Belang-
rijk is evenwel dat deze angst maar heel zelden leidt tot het besluit niet te gaan. 

belangrijk is evenwel dat 
deze angst maar heel zelden 
leidt tot het besluit niet te 
gaan
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De overweging met een zelfgemaakt vliegtuig naar Afrika te vliegen is het besluit 
van een avonturier. Je moet je angst kennen en ermee omgaan om te zien hoever 
je kunt gaan. Om te weten wat de spankracht van je leven is. De fascinatie van Bas 
Jan Ader voor vallen is vergelijkbaar aan de fascinatie van Joost Conijn voor vlie-
gen. Bijna op het einde van Piloot van goed en kwaad, als Conijn uit een paar be-
narde situaties gered is, krijgt de tekst opeens een zeker opgetogenheid. Conijn 
begint ineens te reflecteren op de vlucht en schrijft: ‘Het verschil tussen vooruit-
blikken en terugkijken is overwonnen angst. De angst verdampt wanneer je op 
het gevaar afgaat. Ik ben door de angst heen gegaan, de gevaarlijkste landen heb 
ik achter me gelaten. Je ondergaat iets waardoor alles inzichtelijk wordt.’ Dit is 
meer reflectie dan we tot dan toe van Conijn hebben meegekregen. Zonder ove-
rigens te zeggen dat Conijn niet zou nadenken over wat hij doet. De passage geeft 
de essentie van Conijns project weer.
 ‘In het trottoir zitten mansgrote gaten,’ schrijft hij eerder, ‘waar je onoplet-
tend in stapt. Het is bevrijdend gevaarlijk.’ Dit bevrijdende aspect van gevaar, de 
overtuiging die hij koestert dat door op gevaar af te gaan, het verdwijnt, dat is wat 
Conijn drijft.

Gebroken val
In de film Broken Fall (organic) van Bas Jan Ader hangt een man aan een tak bo-
ven een sloot in het Amsterdamse Bos. Hij beweegt in de film telkens ietsje naar 
het uiteinde van de tak. Ik heb een vriend die dat zou begrijpen. Hij leidt aan wat 
hij zelf noemt: spankrachtsensatie. Wanneer hij een potlood in zijn hand heeft, 
en we zijn aan het praten en het gaat heel ergens anders over, merk ik toch dat hij 
druk op de beide uiteinden van het potlood uitoefent. Met beide handen het pot-
lood vasthouden, een begin maken het te breken, maar dat eindeloos uitstellen. 
Dat breken ook ergens wel willen voorkomen, maar op zoek naar het punt waar 
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dat voorkomen niet meer gaat en het potlood breekt. Bas Jan Ader beweegt in de 
film naar het uiteinde van de tak in de verwachting, in de hoop of vrees dat de tak 
het begeeft. Als de tak dat niet doet, laat hij los en valt in het water.
 De film Broken Fall (geometric) toont dat nog sterker: Ader staat op een win-
derig pad met rechts van hem een schraag. Hij balanceert bijna twee minuten op 
zijn rechterbeen, hellend naar de schraag op zoek naar het kantelpunt, het mo-
ment dat hij gaat vallen. Een heel opvallende gelijkenis met het eerste filmpje is 
dat in de laatste twee seconden zo’n moment van overgave is, toe dan maar. Bas 
Jan Ader laat de tak zelf maar los, Bas Jan Ader duwt zich over het kantelpunt 
heen.
 Joost Conijn is al eens uit de lucht gevallen. In Tsjechië, waar hij zijn brevet 
haalt, stort hij op een dag neer. Maar Conijn vliegt weer: ‘De motor loopt mooi, 
alle wijzertjes staan goed. Airspeed 80 mph, hoogte 700 meter. Angst om neer te 
storten is het grondgevoel van de piloot.’
 In weer een filmpje van Ader (allemaal op YouTube), onlangs teruggevonden, 
fietst hij de zee in. Het is te hopen dat Conijn niet te overtuigd raakt van zijn stel-
ling dat gevaar verdampt wanneer je erop afgaat. Het is niet waarschijnlijk dat Co-
nijn zichzelf het duwtje geeft dat Bas Jan Ader zich steeds gaf, daarvoor is Conijn 
gelukkig niet tragisch genoeg. Of hoop ik dat vanaf de bank alleen maar heel erg?
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Aan:
FVN Vakcentrale / ABVAKABO

Van:
Ester Naomi Perquin
Lid van: ABVAKABO
Lidnummer: 2169555

Betreft: Het pimpen mijner vakbond

Geachte heer/dame,

Onlangs trof ik op mijn deurmat een prentbriefkaart aan met daarop de intrige-
rende zin ‘Pimp mijn vakbond’ – dit stijlvol gecombineerd met enige roze sterren 
en wat in een rij staande silhouetten van mij onbekende lieden, al valt het niet te 
ontkennen dat het personage met het achterstevoren gekeerde hoofddeksel (de 
derde van rechts) een zekere gelijkenis vertoont met een van mijn buurmannen, 
die overigens een bijzonder aardige man is – dit echter terzijde.
 Hoewel ik deze kaart, ondanks het zien van zo veel esthetiek, tezamen met een 
folder van de lokale pizzakoerier en een welwillende aanbieding van een plaatse-
lijke helderziende bij het oud papier had willen doen belanden, bedacht ik mij om 
redenen van onnaspeurbare aard.
 Ik besloot een blik op de achterzijde te werpen.
 Hoe juist zijn de menselijke neigingen! Wat ik daar mocht lezen overtrof, om 
maar eens een oud theezakje uit de af-
valemmer van veelgebruikte uitdruk-
kingen op te diepen, mijn stoutste ver-
wachtingen (en ik kan u geheel naar 
waarheid bezweren dat mijn verwach-
tingen doorgaans zeer, zeer stout zijn). 
De daar aangetroffen tekst was van een 
zodanig intrigerende aard dat ik er welhaast even bij moest gaan zitten – en dit 
gebeurt mij toch niet dikwijls, hoewel ik mij als ambtenaar mag verheugen op de 
aanwezigheid van enig zitvlees. Laat ik u, die mij zo vriendelijk bejegend heeft 
met deze zending, proberen te zeggen welke conclusies ik na lectuur meen te 
kunnen trekken.

De daar aangetroffen 
tekst was van een zodanig 
intrigerende aard dat ik er 
welhaast even bij moest  
gaan zitten
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 Allereerst behoor ik klaarblijkelijk tot een mysterieuze groepering – een 
groepering die de door hun betreden vakbond wenst ‘te pimpen’ ( ja, daartoe zelfs 
enige noodzaak voelt).
 Alsof dat alleen nog niet voldoende over mijn denkniveau en interesses sug-
gereert, ben ik daarnaast verrassend genoeg een van die mensen die – hoe won-
derbaarlijk dit ook moge schijnen – hun opinie betreffende de vakbond zou stel-
len op ‘saai’.
 Hoe fascinerend. Naar mijn mening is het feit dat ik lid werd van de vakbond 
een teken van betrokkenheid, getuigde het van een zeker inzicht in de noodzaak 
van het werk dat er werd verricht, was het een helder teken van interesse. Maar 
neen.
Ik vind mijn vakbond saai. Zo leert men weer eens wat.
 Gelukkig (want niet alle hoop is nu vervlogen) kan ik na lezing van dit illustere 
poststuk eveneens concluderen (en dit tot mijn grote genoegen) dat mijn mening 
van belang is, dat ik mij moet laten horen. Dit wordt mij zelfs met een uitroepte-
ken op het hart gedrukt (en dat zegt natuurlijk wel wat, ik bedoel: zo scheutig zijn 
wij met uitroeptekens immers niet).
 Het is daarom dat ik mij zo vrij voelde om u langs deze weg kennis te laten ne-
men van mijn standpunten omtrent de omgang met volwassen mensen, die bo-
vendien (alsof volwassen zijn nog niet erg genoeg is) lid zijn van een vakbond.
 Hoewel ik zeer goed besef dat de bedenker van de aan mij gezonden kaart dit 
vlijtige werkje met de beste bedoelingen heeft afgeleverd (en vermoedelijk han-
delde in de overtuiging de jongere medemensen eens fijn bij de belangrijke zaken 
te betrekken – een niet geringe daad van idealisme) wil ik u toch vriendelijk ver-
zoeken mij met onmiddellijke ingang uit deze doelgroep te verwijderen. Plaatst 
u mij, zo mogelijk, gerust in de categorie ‘saaie mensen’ – ik zou het u werkelijk 
niet euvel duiden als dit betekent dat ik van verdere kunststukken in de categorie 

‘pimp mijn vakbond’ verstoken blijf.
 De manier waarop u meent mijn in-
teresse voor de vakbond te moeten 
aanwakkeren – geheel in strijd met het 
beoogde, zo neem ik aan – stuit bij mij 
op enig verzet. Niet alleen op enig ver-
zet overigens, maar ook op hartgrondi-

ge afkeuring, verbijstering bij het zien van deze knieval voor de tijdsgeest en vol-
slagen pessimisme met betrekking tot de kennelijke voor- en afkeuren van mijn 
generatie.
 Ten slotte zou ik u van harte willen verzoeken mij in te lichten aangaande het 

Ik lig al dagen wakker van  
deze kwestie gezien het feit  
dat ik geen flauw benul heb  
wat deze charmante zinsnede 
moet beduiden
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mysterieuze ‘pimpen’ van vakbonden. Ik lig al dagen wakker van deze kwestie ge-
zien het feit dat ik geen flauw benul heb wat deze charmante zinsnede moet be-
duiden. Naar ik hoop zult u mij de eer aandoen enigszins verlichtend op te treden 
aangaande dit alles.

Met vriendelijke groet,

Ester Naomi Perquin



Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot

‘Om mij geleidelijk aan de gedachte te laten wennen, had mijn moeder Dokie in 
het ziekenhuis gesitueerd, met een ziekte waarvan de ernst toenam. Tot ik, we 
aten net een boterhammetje, plotseling zei: “Dokie is helemaal niet ziek, die is 

dood.” Dat had ik van spelend buurkinderen begrepen. En dat het kennelijk een 
ingrijpend verschil was.’
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MIEKE tIllEMa

Tegen het duffemans-
verstand

Een vies, een zondaags en een zot Polleken (1896-1913)
Hoe bekend is Paul van Ostaijen? Kees Fens zei eens over een aantal writer’s wri-
ters dat ‘althans hun onbekendheid bekend was’. Over Van Ostaijen kun je niet 
zeggen dat hij onbekend is, maar waarop berust zijn bekendheid?
 Mogelijk kent men wat nagelaten gedichten, zoals Marc groet ’s morgens de 
dingen, het Huldegedicht aan Singer, het Alpejagerslied. Of men weet van de bun-
del Bezette stad uit 1921 – vooral vanwege de bijzondere typografie. Van zijn de-
buut Music-Hall (1916) en het erop volgende Het sienjaal (1918) zullen weinigen 
meer dan de titels kennen.
 Bekender zijn wellicht de man en de mythen. De dichter die tijdens zijn leven 
werd verguisd en tragisch jong, net 32 jaar, aan tbc is gestorven. De rebelse fla-
mingant, opgepakt bij een rel en tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. 
De vlucht naar Berlijn. De dandy. De cocaïnesnuiver. De amateurworstelaar.

Er is veel over hem geschreven. Het proefschrift van Gerrit Borgers Paul van Os-
taijen. Een documentatie (1971) telt 1176 bladzijden. Over zijn leven bestaan ook 
getuigenissen van vrienden. De meeste verhalen zijn van na zijn dood. Hij vond 
tijdens zijn leven niet de erkenning waarop hij hoopte en die hij verdiende. Na 
zijn dood kwam de verering vrijwel meteen op gang.
 ‘Zijn lijk was maar één minuut koud als men ontdekte dat hij een groot dich-
ter was, zo maar, men wist niet goed waarom,’ schrijft Gaston Burssens in Paul 
van Ostaijen zoals hij was en is. Heeft 
van Ostaijen het voorzien? In hetzelf-
de boekje vertelt Burssens dat Du Per-
ron zich verbaast als Van Ostaijen hem 
toevertrouwt dat de Vereeniging van 
Vlaamsche Letterkundigen hem de contributie wil kwijtschelden, als hij maar lid 
wilde blijven: ‘Maar waarom ter wereld, vroeg Du Perron, zijn ze daar zo op je ge-

‘Maar waarom ter wereld, 
vroeg Du Perron, zijn ze daar  
zo op je gesteld? 
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steld? - Ik zie er maar één reden voor, zei Van Ostaijen; ze denken: ‘je kunt nooit 
weten; àls die kerel nu later toch een groot man blijkt, kunnen ze van ons tenmin-
ste niet zeggen dat wij hem hebben verguisd.’

Naast de herinneringen van anderen zijn er teksten van Van Ostaijen zelf, zoals 
zijn Zelfbiografie (1921) en zijn aanzet tot een autobiografische roman, waaraan 
hij begon in december 1918. De enige voltooide hoofdstukken: Het landhuis in het 
dorp en De jongen geven een beeld van de puber Cor, zoals Paul zich daarin noemt.
In een van zijn vroegste gedichten, Twist met Grete, uit Music-Hall, schrijft Van Os-
taijen:

Wij zijn het schertsen gewoon, wij beiden,
Vaak nog wat onhandig in ’t onderscheiden
Van wat scherts is en wat waar;
Levensernst valt ook zwaar
Voor jongelui van negentien jaar.

Hij is dan inderdaad 19 jaar; het is geschreven naar aanleiding van een ruzie met 
zijn toenmalige vriendin Marguerite van der Veken. Levensernst zal hem altijd 
zwaar blijven vallen. Met humor, van milde en groteske ironie tot scherpe, soms 
vileine spot en zelfspot kan hij beter overweg, juist als de levensernst dreigt te 
gaan overheersen: vergif als tegengif gebruikt, zoals hij zelf eens schrijft.

Men komt de dichter moeilijk nabij. In München zegt de bierbrouwerijbezitter 
op de vraag, wat of zijn zoon doet: ‘Main Sohn? arbaiten? – I wo, er arbaitet goar 
nit, ist a Kinstler.’
 Zo staat het in Van Ostaijens lezing Gebruiksaanwijzing der Lyriek, uit 1925. 
Hij schetst hoe het in het gezegende land Atupal toegaat, waar gedichten hele-
maal niet gelezen worden, maar waar in tegendeel de biografie, ook van de leven-
de dichters, met een angstwekkende belangstelling wordt genoten. Er is vooral 
belangstelling voor het beproefd-zijn van de dichter en dit beproefd-zijn wordt 
met de lyriek kortweg geïdentificeerd. Een Atupaalse dichter moet zich in een 
armzalige zolderkamer ophouden met een vrouw met talrijk kroost zodat een ki-
no-operateur, die van staatswege de opdracht krijgt het leven van de Atupaalse 
dichters te filmen, natuurgetrouw deze zolderkamermisère zou opnemen.
 Ik wil Paul van Ostaijen naderbij brengen, omdat ik geloof dat hij langzamer-
hand meer mythe dan man is en als dichter vereenzelvigd dreigt te raken met een 
handjevol classics. Ik beperk me in dit artikel tot zijn jeugdjaren, waarin de dich-
ter ontstaat.
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Paul van Ostaijen wordt 22 februari 1896 in Antwerpen geboren als nakomertje 
in een streng katholiek gezin.
 Hij heeft niet de Belgische nationaliteit: zijn vader is een Nederlander. De-
ze werkt zich op tot een gegoede middenstander in Antwerpen, een zakenman 
die geen affiniteit heeft met de kunsten en zeker niet gecharmeerd is van die van 
zijn zoon en er ook nauwelijks weet van heeft. Van Ostaijen schrijft over hem in 
De jongen: ‘De vader las soms luid uit het dagblad. Zijn stem had de psalmgolving 
van een hogepriester. Doch als het volk ver van de hogepriester stonden dan de 
kinderen ver van de vader. Enkel de moeder luisterde gedwee als zij sinds jaren 
deed.’ Van zijn moeder houdt Paul veel. Zij was in godsdienstige zaken strenger 
dan haar man, maar ze was opener, het contact met haar gaat gemakkelijker.
 Paul heeft een zwakke gezondheid, net als zijn zusters en broers. Van de zeven 
kinderen sterven er drie (een drieling) kort na de geboorte, zijn broer Pieter-Flo-
ris sterft in 1910, zijn zuster Hubertina in 1912, beiden aan tbc. In 1923 overlijdt 
zijn moeder. Zijn broer Stan zal zeven maanden na Paul overlijden.
 In zijn grotesk getoonzette Zelfbiografie spot hij onder meer dat hij twijfelt 
aan zijn geboorte, wegens gebrek aan absoluut-objectief bewijs. Maar ook aan 
de twijfel twijfelt hij: ‘De menselijke funktie schijnt van eerstaf als twijfel aan 
de twijfel te zijn gedetermineerd.’ En even verder: ‘Op tweejarige leeftijd: spoor-
wegramp [...] In de zware struggle for life met bitterheid daarover gemediteerd. 
Mijn leven begon met ontsporing. Zò begrijpelijk dat ik het leven steeds van de-
ze zijde beschouw: hoe ontspoor ik op de voordeligste wijze. Want dat een mens 
dáár is om te ontsporen, daaraan kan ik, vroeg ontspoorde, niet twijfelen.’ Om er 
onmiddellijk op te laten volgen: ‘Was deze spoorwegramp wel werkelijkheid? Is 
zij misschien enkel lokalisatie van een vroegrijpe wil tot ontsporen?
 In welk opzicht ontspoort Paul van Ostaijen op school, of liever op de vier 
scholen die hij bezoekt?
 Paul, ook wel Polleken genoemd, had volgens zijn vriend van de lagere school, 
Jos Léonard twee kanten: Het was de tijd 
van twee Pollekens: een zondaags, een 
weekdaags. De zondag was hij dandy met 
een fijne bloem in het knoopsgat, de week-
dagen was hij een vies Polleken. Van dat 
zondaags Polleken bestaat een aandoen-
lijke foto. Het vies Polleken schetst Léonard: Gescheurde en bemorste klederen. 
Vuile handen en knieën. Dat Polleken werd meermaals door de leeraars naar de 
pomp gezonden. De schoolboeken van Polleken werden aan heel de klas getoond 
met een vernietigend ‘Kan men onverzorgder zijn boeken houden’.

De zondag was hij dandy 
met een fijne bloem in het 
knoopsgat, de weekdagen 
was hij een vies Polleken
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 Léonard vertelt ook over nog andere kanten van het jonge Polleken: ‘Hij 
moest altijd gelijk hebben, dat bekende hij zelf.’ De vrienden zijn, geënthousias-
meerd door hun oudere broers, heftig geïnteresseerd in de literatuur; ze discus-
siëren met grote heftigheid over wie de belangrijkste schrijver is: Kloos (zegt Jos) 
of Streuvels (vindt Polleken). En dan zijn ze 10, hooguit 11 jaar! En opgewonden 
raken ze van een uitheemse klank als ljenikalee, de titel van een gedicht dat ze te-
genkwamen in het tijdschrift Vlaamsche Arbeid waarop de broers geabonneerd 
waren... Ze kunnen niet ophouden het woord uit te spreken.
 Op zondag na de mis in de schoolkapel trekken ze samen naar de Vogeltjes-
markt. Dat was verboden, maar Polleken lapt het schoolreglement aan zijn laars: 
ze kijken naar de ‘lutteurs’: de worstelaars. Polleken droomt ervan zelf lutteur te 
worden. Een jongensdroom, zeker voor het ‘kleine manneke’ dat hij is. Wie klein 
is, moet sterk zijn.
 Verzet tegen het gezag zit er vroeg in. Net als de liefde voor de literatuur en de 
belangstelling voor de klank van een woord. En de vechtlust.

Als hij in 1907 de lagere school voltooit, de enige school die hij afmaakt, krijgt 
hij een eervolle vermelding voor lichamelijke oefeningen en een derde prijs voor 
voordracht. In sport en voordracht blijft hij goed, maar verder wil het op de drie 
middelbare scholen die hij bezoekt niet lukken. Wel komt daar zijn belangstel-
ling voor het flamingantisme tot bloei.
 Hij blijft zitten in het tweede jaar op het Aartsbisschoppelijk college en gaat 
naar het Onze-Lieve-Vrouwecollege van de jezuïeten. Pater Leonce Reypens, een 
van zijn leraren daar, weet in 1954 over hem te vertellen dat Paul op school, waar 
het grootste deel Fransgezind was, duidelijk koos voor de Vlaamse taal. Dat bleek 
onder andere, zo zegt hij, uit zijn voordracht van het gedicht Sneyssens van Ro-
denbach. Niemand zal dit gedicht nu nog kennen, maar het was zeker geen toe-
vallige keuze.
 Rodenbach (1856-1880, ook hij sterft zeer jong) was een voorman van de 
Vlaamse studentenbeweging die De Blauwvoeterie gaat heten, naar de strijd-
kreet ‘Vliegt de Blauwvoet... Storm op zee!’ In het gedicht Sneyssens uit 1878 
wordt een vijftiende-eeuwse Vlaamse volksheld bezongen. Sneyssens vecht in 
1452 als vaandrig van de Gentenaren tegen het leger van de Bourgondische 
hertog Philips de Goede en sneuvelt. Hij wordt gezien als het symbool van 
Vlaamse weerbaarheid. Het gedicht is voor ons pathetisch, bombastisch en 
onbedoeld hilarisch, maar je kunt een jong, bevlogen Polleken horen als hij 
declameert:
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‘Geeft u over’ schreeuwt men. ‘Gent’ juicht hij en splijt een ruiter.
Het hagelt zweerden op hem. ‘Geeft u over!’
‘Gent’ juicht hij en zijn weêrlicht snijdt drie ruiters door den stormhoed,
en steigerend wijkt de stormloop. Huiverend schudt
de vaandrik zijne linker hand. Zij valt. Een bloedstraal speerst.
Maar bloedig sluit zijn arm ’t gescheurde vaandel.
‘Geeft over’ schreeuwt men. ‘Gent’ huilt hij en bleek en zwijmelend staat hij
in ’t bloedig wederlichten van zijn zweerd,
afgrijselik schoon. Een nieuwe storm behagelt hem met zweerden,
maar wijkt gekneusd en steigerend terug.
‘Geeft over’ schreeuwt men. ‘Gent’ huilt hij en zwaait een bloedige scherve,
maar stort doorkorven op den lijkenhoop.
‘Geeft over’ schreeuwt men. ‘Gent’ zucht hij en wanhopig zich rechtend
kwetst hij een ruiter met des vaandels punt,
bezwijmt en zieltoogt, krampachtig des vaandels flarden grijpend,
zucht nog eens ‘Gent’, spuigt bloed en sterft. En zidderend,
de zweerden neder, stil en stom bewonderen hem de ruiters...

Hier (het is een fragment) is geen woord scherts bij, maar het is de strijdbare taal 
die ’t jong Polleken aanspreekt.
 Hij wordt door zijn medeleerling Robert van Passe als volgt beschreven: 
‘klein, schraal, miezerig van uitzicht, wat verfomfaaid, het grote hoofd op magere 
schoudertjes, maar de ogen vol gloeiende aandacht.’ Gloeiende aandacht, maar 
niet voor de vereiste schoolvakken en zeker niet voor schoolregels. Hij zal steeds 
vaker in conflict komen met het schoolgezag. Hij protesteert tegen het feit dat 
het Frans boven het Vlaams wordt gesteld, maar al even hard tegen het verbod op 
Franse auteurs als Honoré de Balzac, Emile Zola, Huysmans, en andere schrij-
vers die de veertien-, vijftienjarige verslindt, zoals Tolstoj en Ibsen.
 Op 15 april 1911 wordt hij van de school gestuurd: te lastig, te opstandig en 
vermoedelijk ook te ongrijpbaar in zijn extreme heftigheden. Zowel in Het land-
huis in het dorp als in De Jongen vertelt hij dat hij van de pater Prefekt te ho-
ren krijgt dat hij een zonderlinge jongen was: ‘Soms was hij nog een kind, men 
zou niet kunnen denken: hij was vijftien jaar. Bij andere gelegenheden sprak hij 
bijna als een grijsaard.’ Hij voelt zich gevleid: ‘Omdat het niet middelmatig was. 
Omdat het oorspronkelijk was. Ten slotte was hij dus iemand. [...] Hij hield van 
ekstremen.’
 Eervol ontspoord.
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Hij probeert het nog op het Koninklijk Atheneum van Antwerpen, maar de 
schoolresultaten zijn ook daar niet toereikend. Het belangrijkste wat hij er ont-
dekt, is een vrijplaats voor zijn liefde voor de Vlaamse taal, voor de moderne 
kunst en voor zijn eigenzinnigheid: de Vlaamsche Bond. Deze in 1901 opgerichte 
groep van Vlaamsgezinde Atheneumleerlingen vormt volgens de voorzitter, Geo 
van Tichelen, in 1910 ‘geen afgebakende kliek met vaste richting in godsdienst en 
politiek’. Ze zijn geïnteresseerd in wetenschappelijke en artistieke zaken en voe-
len zich bovenal een in hun flamingantisme.
 Paul laat zich horen tijdens de vergaderingen. Men vindt zijn uitspraken over 
kunst en literatuur apodictisch en sarcastisch en het wordt niet altijd begrepen: 
‘zot Polleken’ krijgt hij als bijnaam. Zijn stellige toon en gelijkhebberigheid wor-
den hem ook later niet altijd in dank afgenomen, de soms bitse humor wordt niet 
altijd gewaardeerd.
 Als hij in 1913 voor de tweede keer blijft zitten in de derde klas houdt hij de 
school voor gezien. Hij doet datzelfde jaar examen om klerk te worden bij het 
gemeentebestuur van Antwerpen. Hij slaagt en krijgt in oktober de functie van 
voorlopig klerk; hij belooft dat hij op zijn achttiende (22 februari 1914) de Belgi-
sche nationaliteit zal kiezen, wat hij ook doet.

‘Wij willen ons eigen leven leven’ (1913-1918)
Klerk! Het klinkt te braaf om waar te zijn. Kiest het zot Polleken voor de levens-
ernst en het rechte pad der klerkendeugd?
 Niets daarvan. Hij stort zich met overgave in het Antwerps nachtleven. Daar-
naast houdt hij zich gretig bezig met de beeldende kunst en de Vlaamse zaak. En 
hij gaat schrijven.
 Zijn onverminderde felheid blijkt in juli 1914. Als lid van de Vlaamsche Bond 
verzet hij zich tegen zijn vroegere directeur, de Prefect van het Koninklijk Athe-
neum, de heer Loos. Deze verbiedt het voorlezen van De Falklandjes van Heyer-
mans en De wandelende jood van August Vermeylen op een bijeenkomst van de 
Vlaamsche Bond op zijn school. De zaak escaleert door het starre optreden van 
de Prefect. In een nummer van Rechtuit, een blad van de oud-leerlingen van het 
Koninklijk Atheneum schrijft Van Ostaijen: ‘Maar alle scholen, alle diploma’s, al-
le titels, zijn maar middelen, oh, grijze en domme heer Loos, leven is het doel, en 
alles wat jij in je duffemansverstand daartegen beraamt, zal niet baten mijnheer. 
Wij willen ons eigen leven leven.’
 Hij begint te schrijven. Hij schrijft in 1914 ook al enkele gedichten, maar als 
zijn officiële schrijfdebuut beschouwt men het artikel ‘Kunst van heden’ (9 april 
1914), in Carolus, ‘Het weekblad van de Vlamingen’. Een verslag van wat hij zag 
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op en vond van de jaarlijkse tentoonstelling van het genootschap Kunst van He-
den. Van Ostaijens toon is ook hier scherp en zelfverzekerd: de tentoonstelling 
blinkt uit door ‘goedzakkige middelmatigheid’, hij heeft het over ‘seniel werk’. De 
enige schilders van belang zijn volgens hem Jakob Smits, Vincent van Gogh en 
Rik Wouters. Smits vindt hij misschien wel de belangrijkste Vlaamse schilder van 
deze tijd, maar voor zijn Kristus aan het kruis heeft hij toch weinig goede woor-
den over: ‘(een Kristus) met billen als van ik weet niet welken voor-historischen 
mammouth.’ Bij Van Goghs Oude man, een ‘wreed-sterk werk’, voelt hij de be-
hoefte mee te huilen met de oude man, maar hij verwerpt zijn ‘misselijke bloe-
men’. En hij wijst erop dat Van Gogh (die in 1890 overleed) toch eigenlijk niet 
thuishoort op een tentoonstelling ‘Kunst van heden’ in 1914.
 Stevige uitspraken voor een net achttienjarige die al wel geregeld tentoon-
stellingen bezoekt, maar nog niet zo héél veel van kunst weet. Maar dat verandert 
snel. Hij verdiept zich in de literatuur over het expressionisme, futurisme en ku-
bisme en gaat daar wat genuanceerder over denken. Hij raakt bevriend met mo-
derne beeldhouwers en schilders. Later in Berlijn zal hij nog intenser met deze 
stromingen en de bijbehorende kunstenaars in aanraking komen, evenals met de 
dadagroep.

In zijn klerkentijd verschijnen er twee bundels poëzie. In 1916 verschijnt de eer-
ste: Music-Hall, door hem zelf bekostigd, in een oplage van 200 handels- en 6 
luxe-exemplaren.
 De recensies zijn zeker niet louter negatief. Men heeft oog, zij het niet altijd 
bewondering voor het nieuwe. Op zijn 
werk op het stadhuis wordt het gepa-
rodieerd en bespot, wat hij zich erg 
aantrekt. Het is zaliger te kwetsen dan 
gekwetst te worden. Zelf zal hij later de bundel afdoen als ‘jongelingspoëzie’ en 
hij heeft overwogen om zo veel mogelijk bundels op te kopen en ze te verbranden.
 Deze bundel wordt vaak ‘unanimistisch’ genoemd. Ik heb wat moeite met die 
gewichtige term en vooral met de nog gewichtiger termen in aan deze bundel ge-
wijde analyses als ‘een poëtische visie die een bepaalde groep mensen en hun di-
recte omgeving als een psychische eenheid beschouwt’, een visie ontleend aan de 
dichtbundel van Jules Romain, La vie unanime, uit 1908. Van Ostaijen waardeert 
het boek van Romain zeer. Maar interessant is wat hij zelf later hierover schrijft: 
‘Het unanimisme dat wij van de Fransen overnamen betekende gewoonweg een 
voldoen aan spontaneïteit in de voorstelling. Wij zegden toen dat een ouwe schoen 
precies zo goed tot lyries thema kon gemaakt worden als gelijk welke zielesmart.’

In zijn klerkentijd verschij
nen er twee bundels poëzie
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 In zijn geheel is Music-Hall een onevenwichtige bundel. Er staan verzen in 
die erg nadrukkelijk rijmen, met archaïsch woordgebruik à la Tachtig als ‘Klan-
ken, die omhoge ranken / In een dolle tuin van geuren’. Maar waar in 1916 lees je:

Mijn lief, mijn hart schenk ik je hier
Als een tennisbal;
Je speelgenoot weze ’n fraai zeeofficier,
Die knap wezen zal
En in het spel bedreven.

De lichtheid van de toon, de ironie, de vergelijking van het hart met een tennis-
bal, kortom de ‘scherts’ ondanks de ‘misère’ – het zal niet gemakkelijk zijn iets 
dergelijks te vinden in enige andere Vlaamse bundel uit die tijd. Ook verder zit-
ten er vonken in van de latere dichter. Door de taal vol associaties, de origine-
le beelden, de scherts. Zo brengt hij in Valavond de ondergaande zon (school-
voorbeeld van cliché en romantiek in de poëzie) in relatie met de Goldrush door 
de kleur ‘van Kalifornies goud’ te noemen en hij laat die ‘stervensweeë gouden 
praal’ verzameld zijn in ‘een glazen tremportaal’. Hoeveel trams reden de Vlaam-
se poëzie binnen vóór 1916?

De tweede bundel, Het sienjaal (200 handels- en 25 luxe-exemplaren, ook in ei-
gen beheer) verschijnt in 1918.
 Bij het eerste doorbladeren doet de bundel pretentieuzer aan dan de vorige. 
De taal oogt zwaarder, de zinnen zijn vaak paginabreed. Er is geregeld een mys-
tiek-religieuze toon. Zoals voor Music-Hall de term ‘unanimisme’, zo wordt er 
voor Het sienjaal ‘humanitair-expressionisme’ gebruikt: ‘de uiting van de ver-
bondenheid, de eenheid, de broederschap van alle mensen.’ Dat is zeker een the-
ma in deze bundel. Maar Van Ostaijen neemt snel afstand van deze ‘buiten-lyri-
sche hogeborst-zetterij’ en dat blijkt ook al in deze bundel. Lees het gedicht Ver-
langen, met:

Meenge mooie meid heeft door de domme, lange nacht,
naar het naakte bijzijn van de minnaar smartelik getracht.

Of uit Wiegeliedje voor de geliefde:

Knijp nu je ogen dicht, mijn luie luipaard
en strek je heupen uit naar je lust. Ach du,... du.
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Dat is taal die nog steeds springlevend is en niet overloopt van religieuze, kosmi-
sche broederschapgevoelens.
 En kijk naar het lange gedicht Avondlied. Je vindt er barokke woordgroepen 
als: ‘diadeem van lampefestijn’; ‘O geweldige fatum-simfonie’; ‘farandool der ge-
broken harten’, maar ook:

Even overheersen de pauken, de pauken: hoor de trem, hoor de trem
jankt een hond, kletst een zweep; maar een klarinet doet ironiek:
(Tijl, Tijl, valt de bijl) merriegehinnik

Dan zie je, dan hoor je al de dichter van Bezette stad (met het beroemde: ‘Boem 
Paukeslag’), en in het ‘hoor de trem, hoor de trem’ is het ritme voelbaar van som-
mige Nagelaten gedichten als bijvoorbeeld De oppervlakkige Charleston (‘ram 
rem de trem / ram rem’), hoe verschillend qua inhoud deze gedichten ook zijn.
 Er wordt nauwelijks op gereageerd: er verschijnt één tamelijk lauwe recensie.

Tot slot
De dichter is geboren, maar de ontwikkeling gaat verder. Dat gebeurt geduren-
de de tien laatste jaren van zijn leven in Berlijn (van 1918-1923), en in België: in 
Antwerpen, in Issum, waar hij zijn militaire dienst moet uitzitten, en in Anthée 
Miavoye waar hij in 1928 aan tbc overlijdt. Het zijn zware jaren, de levensernst 
dreigt hem soms te overspoelen. Dan ontstaat het belangrijkste werk, waarvan de 
toon in de laatste fase eerder lichter dan zwaarder zal worden.
 De toon in zijn Berlijnse gedichten in de bundels Feesten van angst en pijn en 
Bezette stad is vaak bitter, fel en nihi-
listisch, maar de humor is nooit ge-
heel weg: ‘U zal veel worden vergeven 
/ want / gij hebt veel films gezien’ – zo 
begint Bezette Stad. In de laatste jaren 
van zijn leven schrijft hij de gedichten die hem het bekendst zullen maken.
 Hij zegt erover: ‘Daarna werd ik een doodgewoon dichter, dit is iemand die ge-
dichtjes maakt voor zijn plezier, zoals een duivemelker duiven houdt.’ Hij hoopt 
ze uit te kunnen geven, een titel had hij al: Het eerste boek van Schmoll, een in die 
tijd in België bekend pianoboek voor beginners. Deze titel zal niet gebruikt wor-
den; men kiest bij de postume uitgave voor het vlakke Nagelaten gedichten.
 Hoezeer de levensernst (armoede, afwijzing en tenslotte de tbc) hem ook op 
de nek zat, de scherts als tegengif ontbreekt niet:

In de laatste jaren van zijn leven 
schrijft hij de gedichten die hem 
het bekendst zullen maken
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Zelfmoord des zeemans

De zeeman
hij hoort de stem der Loreley
hij ziet op zijn horloge
en springt het water in

Het is een van zijn laatste gedichten. Maar op 27 februari 1928, nog geen maand 
voor zijn dood, stuurt hij aan Du Perron De oude man.

De oude man

Een oud man in de straat
zijn klein verhaal aan de oude vrouw
het is niets het klinkt als een ijl treurspel
zijn stem is wit
zij gelijkt een mes dat zo lang werd aangewet
tot het staal dun werd
Gelijk een voorwerp buiten hem hangt deze stem
boven de lange zwarte jas
De oude magere man in zijn zwarte jas
gelijkt een zwarte plant
Ziet gij dit snokt de angst door uw mond
het eerste smaken van de narkose

Onontkoombaar is de angst die ‘door uw mond snokt’, een niet tegen te houden 
snik, als we het klein verhaal van de oude man aan de oude vrouw horen, met zijn 
stem als een gewet mes zo dun en scherp – ‘het is niets het klinkt als een ijl treur-
spel’. De aangesprokene uit de laatste regels: dat zijn wij en dat is hijzelf. Geen 
scherts kan nu meer helpen.
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aaD nUIs

Gedichten

ballade van de krankzinnige snoeier

Gedenk de oude bomensnoeier
Uitroeier van het spreeuwenras
Het hele dorp vond hem een knoeier
Omdat hij bang van spreeuwen was.

Hij vreesde voor hun felle kreten
Hij zag hen vliegen als hij sliep
Totdat hij van zijn angst bezeten
In spreeuwenvuur te knetter liep.
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verontschuldiging voor goed of slecht karakter

Als water wordt alles dat opspringt,
schittert en zich anderszins misdraagt
in ogen bijvoorbeeld, in dansen en in denken
hard en vlak in de winter.
Dat is betreurenswaardig, bij strenge kou
niet te vermijden, nooit ongedaan te maken.
Dooiwater stroomt als vroeger, wij niet, wij houden
elk jaar meer kiezel over: karakter, een noodzaak, een
tegengif, een kleine dosis dood, meer niet.
Let er niet op als je mij morgen ziet.
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horror vacui

Op zo’n moment let ik op kleine dingen:
een zwarte kever die over de vloer rent,
of een hagedis, een poezenoor, een muurvlek.
Als ik die groeien laat en stil blijf liggen

zal het zeker na een minuut of tien
weer wijken zodat ik op kan staan,
eerst nog langzaam, rillerig, dan misschien
vals fluitend weglopen, doorgaan.
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drie canto’s voor dms

i

Er loopt een tekening op straat
voorstellende: een edelkever
vrolijk een gedachte fluitend;
dat moet jij dus zijn.

ii

Als ik je aanspreek trek je het gezicht
van een eerzaam, hardwerkend sterrenwichelaar
die in de troonzaal van een machtig heerser
schertsproblemen krijgt op te lossen.

iii

– Wat ben je nu weer aan het doen?
– Ik amputeer een vliegenpootje.
– Ik zet een berg in zee.
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correspondentie

Vandaag brieven van twee meisjes:
één vraagt of ik kom, veelbelovend,
de ander is uiterst koel.

Dus schrijf ik terug: één koel,
de andere brief struikelt over
zijn woorden van haast en verliefdheid.

?

Nee, was dat maar waar; andersom.



48

REPATRIËRING VAN MR F. ROLFE, BRITS ONDERDAAN IN 
MOEILIJKHEDEN TE VENETIË

Vertaling Geerten Meijsing

Bucintoro, xj juni 1909

Mijn waarde Consul,

Verzoeke alstublieft BZ om de middelen voor mijn repatriëring volgens de ter-
men van mijn paspoort No 25761 afgegeven viij augustus 1908. Ik ben geboren te 
Londen, Cheapside 61, xxij juli 1860.
 Is het geen feit dat Signor Barbieri volgens de Italiaanse wet geen recht heeft 
mijn noodzakelijke kleren, schrijfmaterialen en papier (kortom mijn tools of tra-
de) in beslag te nemen, zoals hij heeft gedaan, zonder enige vorm van proces?
 Zo lang hij mijn eigendommen gesekwestreerd houdt, en mij verhindert om 
onder zijn supervisie geld te verdienen, kan hij mij dan verantwoordelijk houden 
voor mijn schulden?
 Wees ervan overtuigd dat ik diep geroerd & oprecht dankbaar ben voor de bui-
tengewone hoffelijkheid & consideratie die u mij betoont in mijn huidige om-
standigheden van verlammende tegenspoed.

Hoogachtend,

Fr. Rolfe
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jErOEn van K an

De aap en de apostel

Het is me niet vergund te lezen als een ander. Elk boek zal het met mij moeten 
doen, binnen het bestek van ons samenzijn. De boeken zullen net zo wisselend 
oordelen over mijn talenten als ik over de hunne. Het landschap dat ik doorkruis 
kan alleen door mij gezien worden. De ornitholoog zal er de blauwe kiekendief 
opmerken die opvliegt uit een boom, de cardioloog zal het niet kunnen nalaten 
de druk op de borst waar personage X over klaagt van een mogelijke diagnose 
te voorzien en de vergelijkend literatuurwetenschapper zal een web van relaties 
ontwaren dat mij ontgaat. ‘Wenn ein Buch und ein Kopf zusamenstoßen und es 
klingt hohl, ist das allemal im Buch?’ schreef Georg Christoph Lichtenberg in 
zijn aforismenboek. “Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinsieht, so kann 
kein Apostel heraus gucken.” Soms ziet een apostel een lezende aap, soms ziet 
een aap een lezende apostel, soms een apostel een apostel en soms een aap een 
aap.
 Dat inzicht leidt al onmiddellijk tot een relativering van het eigen oordeel. 
Aan de ornithologische verdiensten van een boek ga ik voorbij, zoals ik evenmin 
kan lezen als de cardioloog. Al mijn talenten en al mijn tekortkomingen draag ik 
met me mee bij het doorkruisen van het landschap. Ik kan niet om mijn eigen-
aardigheden heen lezen. Daarmee ontzeg ik het boek niet de kracht mij op een 
andere manier te laten kijken, mij een wereld te tonen die ik voorheen niet ken-
de of mij op een onverwachte manier te raken. Integendeel. Mijn lezen heeft een 
voortdurende verwijding van mijn blikveld tot gevolg. De verwijding treedt al-
leen niet op daar waar het mij aan ontvankelijkheid of talent ontbreekt.
 Ik ben de lat waarlangs ik de wereld leg. Mijn oordeel, mijn smaak, mijn ma-
nier van lezen wil geen aanspraak op algemene geldigheid maken. Dat heeft niets 
te maken met vrijblijvendheid. Het zou van hovaardigheid getuigen als ik een an-
der uitgangspunt zou formuleren.
 Ik wil niet uw aap zijn, maar evenmin uw apostel...
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Bas Heijne opent zijn essay Echt zien, literatuur in het mediatijdperk met een her-
innering aan een gesprek dat hij voerde met de Engelse schrijver Tim Parks. Veel 
romans geschreven, maar na een periode van fysieke problemen zijn smaak voor 
fictie verloren, zoals er ook mensen zijn die na een operatie hun eten niet meer 
proeven. Als zijn lichamelijke ongemakken wat zijn verlicht schrijft hij een boek, 
Teach Us to Sit Still (2010), waarin hij zijn twijfels uitspreekt over de literatuur. He-
ijne vat die twijfels als volgt samen: ‘Romans zijn waardevol bij het verkennen van 
je bestaan. Dat blijft. Maar het is heel goed mogelijk een gelukkig en volwaardig le-
ven te leiden zonder ooit een roman open te slaan (...) Romans kunnen heel waar-
devol zijn, en genoeglijk, maar ze zijn niet het echte leven.’ Het is een geval van fic-
tiemoeheid waar Heijne zich in blijkt te herkennen. ‘Om aan een roman te begin-
nen, moest ik iets overwinnen – een gevoel dat zo nu en dan verdacht veel leek op 
weerzin. Waarom moest ik mij verplaatsen in een gesloten fictief universum dat 
het vaak aflegde tegen de werkelijkheid die overal om me heen was? Soms leek 
het alsof de fictie een slap aftreksel was van de realiteit, die zich van alle kanten in 
woord en beeld bij mij aandiende, een realiteit die smeekte om visie en duiding.’
 Een paar maanden voor het essay van Heijne verscheen het boek Reality Hun-
ger, een manifest van schrijver en essayist David Shields. In 618 genummerde 
vignetten spreekt hij ons toe, in zijn eigen woorden en die van anderen, over tal 
van onderwerpen, maar de onderstroom is steeds dezelfde: hoe verhogen we de 

betrokkenheid van kunst in het alge-
meen en literatuur in het bijzonder bij 
de wereld en hoe kunnen we de gren-
zen slechten tussen genres die hun rol 
hebben gespeeld maar nu aan vervan-

ging toe zijn? De nieuwe tijd vergt nieuwe vormen. Shields roept de troepen op 
zich naar het front te begeven.
 Het boek is in zijn veelvormigheid nogal warrig, zijn betoog mist de helder-
heid die het behandelen van zo’n groot onderwerp vereist. Gelukkig is de auteur 
genegen toelichting te geven op zijn werk via zijn website. Zijn boek heeft nogal 
wat verontwaardiging opgeroepen en hij voelt zich genoodzaakt zijn standpunt 
nader te preciseren, wat gezien het rommelige karakter van zijn boek geen over-
bodige luxe is. Sommige mensen ‘appear to think I’m the anti-Christ because I 
don’t genuflect at the twin altars of the novel and intellectual property,’ schrijft 
hij. Shields heeft zin in zijn eigen kleine beeldenstorm. De roman moet van het 
altaar, evenals de notie dat een tekst zodra die zich in het publieke domein be-
vindt eigendom blijft van de schrijver. In het mediatijdperk remixen we ons een 
ongeluk, en dat is goed zo.

Het is een geval van 
fictiemoeheid waar Heijne 
zich in blijkt te herkennen
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 Reality Hunger blijkt, net als in het geval van Parks, geschreven na een per-
soonlijke crisis. ‘I wrote three novels, but trying to write my fourth, I couldn’t 
commit the requisite resources to character and scene and plot – apparently, pret-
ty important elements of a novel.’ Het lukte Shields niet om weer een traditionele 
roman te schrijven. De vorm had afgedaan voor hem. Ook hij werd bevangen door 
fictiemoeheid: ‘I love literature, but I don’t love stories per se. I find nearly all the 
moves the traditional novel makes unbelievably predictable, tired, contrived, and 
essentially purposeless. It’s not clear to me what such narratives are supposed-
ly revealing about the human condition. We live in a post-narrative, post-novel 
world. Plots are for dead people. Novelly novels exist, of course, and whenever 
I’m on a plane, it’s all I see everyone reading, but they function for us as nostalgia: 
when we read traditional novels, we get to pretend that life is still coherent.’
 Eindelijk duidelijke taal. De traditionele roman is ongelooflijk voorspelbaar, ei-
genlijk zonder enige noodzaak, wat hij ons te melden heeft over de condition hu-
maine is volkomen onduidelijk, we kunnen romans alleen nog lezen uit nostalgi-
sche overwegingen en plots zijn misschien interessant voor de doden, maar niet 
voor de levenden. ‘The novel is dead,’ besluit hij zijn stuk. Fictie valt alleen nog te 
redden als we nieuwe vormen vinden om onze verhalen in te vertellen, verhalen 
die ons verdomme iets vertellen wat we nog niet wisten. ‘My literary sea was fro-
zen, and this book was my axe.’ De inzet van zijn boek is nu duidelijk: de roman heeft 
voor hem zijn functie verloren, als lezer en als schrijver, en dus is de roman dood.

Aan het ziekbed van de roman heeft zich de afgelopen jaren de ene na de ande-
re wonderdokter gemeld. De diagnoses liepen nogal uiteen, maar over een ding 
waren alle geneesheren het eens: de 
patiënt is doodziek. U moet opnieuw 
worden uitgevonden, zei de een. U 
voelt zich zo slapjes omdat u de wer-
kelijkheid niet heeft binnengelaten, 
uw schepper heeft van u een autist 
gemaakt die genoeglijk met woorden 
uit de literaire legodoos speelt, ter-
wijl buiten de wereld in brand staat. 
Waarom weigert u zich tot die brand te 
verhouden? Maakt u geen deel uit van de wereld? vroeg weer een ander. Als uw 
schepper u niet met morele betrokkenheid ter wereld heeft gebracht, dan bent u 
ten dode opgeschreven, zei de ondergangsdenker die aanmonstert bij elk ziekbed 
waar bevestiging van het eigen gelijk te halen valt.

Parks, shields, Heijne, ze 
hebben gemeen dat ze allemaal 
zelf Parks, shields, Heijne, ze 
hebben gemeen dat ze allemaal 
zelf romans hebben geschreven 
en veel romans hebben gelezen, 
maar hun smaak voor fictie zijn 
kwijtgeraakt
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 Geen van de doktoren vroeg zich af of de roman eigenlijk wel ziek is. Geen van 
de doktoren stelde zich de vraag of het niet eigen onvermogens en onvredes wa-
ren die op de roman werden geprojecteerd. Parks, Shields, Heijne, ze hebben ge-
meen dat ze allemaal zelf romans hebben geschreven en veel romans hebben ge-
lezen, maar hun smaak voor fictie zijn kwijtgeraakt. Voorspelbaar, zegt me niks 
over de wereld, ik weet bij de eerste alinea al hoe het verder gaat... Ze gedragen 
zich een beetje als de mensen die na het herbronnen in de Andes, het slenteren 
langs de Ganges en het snorkelen langs diverse atols geborneerd door hun reis-
folders bladeren en eigenlijk nergens zin meer in hebben. Als je alles al gezien 
hebt, waar wil je dan nog heen? Maar ligt dat aan de wereld? Kun je het de Do-
lomieten verwijten dat je bent uitgekeken op hooggebergtes? Kan het Panthe-
on er wat aan doen dat het fenomeen koepel je niet meer kan bekoren? Stel je de 
vraag waarom je literaire zee is dichtgevroren. Ga je eigen zee met een bijl te lijf. 
Stel je de vraag waarom je huwelijk met de roman na dertig leesjaren is mislukt. 
Je partner mag voor jou misschien alle aantrekkelijkheid hebben verloren, maar 
daar volgt niet logischerwijs uit dat de rest van de mensheid hem (de roman is een 
man) even onaantrekkelijk vindt. Je ex wordt nog dagelijks nagefloten, hoe on-
voorstelbaar je dat ook vindt.

Hoezeer de meningen van de diverse geneesheren ook uiteen lopen, er is sprake 
van een merkwaardige constante in hun diagnoses: de roman heeft zich tezeer 
afgekeerd van het echte leven, is met de rug naar de werkelijkheid gaan staan en 
moet zich opnieuw engageren. Zie het boek De toekomst van de roman van Tho-
mas Vaessens van drie jaar geleden, zie Shields, zie Heijne... De analyses verschil-
len nogal, maar dat de zieke roman baat kan hebben bij wat frisse buitenlucht, 
daar zijn ze het allemaal wel over eens.
 Nu gaan de wortels van het debat over de relatie tussen fictie en werkelijk-
heid ver terug. Langs het befaamde essay Qu’est-ce que la littérature? van Sartre, 
langs Engagement van Theodor Adorno, langs de Hongaarse theoreticus Georg 
Lukacs... Van de laatste is het beeld van Grand Hotel Afgrond, een ‘fraai, en van 
alle comfort voorzien hotel aan de rand van de afgrond’ waar in de lobby heerlijk 
wordt gegeten en gedronken en over triviale zaken wordt gebabbeld, terwijl de 
afgrond onbesproken blijft (net het leven zelf, zou je kunnen zeggen).
 Sartre plaatst geëngageerde literatuur tegenover de autonome. De laatste 
permitteert zich de vrijheid in zichzelf besloten te zijn, een wereld van taal te 
vormen die met de actuele werkelijkheid geen bewuste relatie aangaat, de eer-
ste streeft ernaar betrokken te zijn bij de wereld, met literaire middelen iets te 
zeggen over hoe het is nu een mens te zijn. In de woorden van Adorno (vertaald 
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door Michel van Nieuwstadt): ‘Het geëngageerde kunstwerk onttovert het ande-
re kunstwerk, dat niets wil dan gewoon bestaan, als fetisj, als loze Spielerei van 
lieden die het liefst door de dreigende zondvloed heen zouden willen slapen.’ Om 
daar vervolgens aan toe te voegen: ‘Elk van de beide alternatieven negeert met 
haar tegenpool ook zichzelf: geëngageerde kunst omdat ze, als kunst noodzake-
lijkerwijs afstekend tegen de realiteit, het verschil daarmee wegstreept; kunst 
van het l’art pour l’art omdat ze door haar verabsolutering ook de niet uit te wis-
sen relatie tot de realiteit ontkent, die in de verzelfstandiging van kunst ten op-
zichte van het reële als haar polemisch a priori besloten zit. Tussen die twee 
polen vervliegt de spanning waarvan de kunst het voor haar vitaliteit tot in het 
meest recente verleden moest hebben.’ Hoezeer de geëngageerde roman ook bij 
de echte wereld wil horen, hij blijft een constructie, taal, en hoezeer de autonome 
roman ook in zichzelf besloten wil zijn, hij blijft zich verhouden tot de werkelijk-
heid. Een roman die zich niet verhoudt tot de werkelijkheid is ondenkbaar. Wie 
‘ik’ schrijft, verhoudt zich al tot de werkelijkheid, verwijst naar een entiteit die 
betekenis heeft in de wereld om ons heen. Een roman die uit louter werkelijk-
heid bestaat, laat zich evenmin denken. Wie ‘ik’ schrijft, heeft al een personages 
geschapen, iemand opgevoerd in een talige constructie die in de wereld niet be-
staat, hoezeer dat ‘ik’ ook verwijst naar de werkelijkheid.

Drie dagen na de aanslagen van 11 september 2001 schrijft Volkskrant-criticus 
Michaël Zeeman: ‘Globalisering is homogenisering, het wegvallen van een ge-
vaarlijke tegenstelling leidde tot het lamme cultuurrelativisme van het ‘anything 
goes’. Als ik mij niet vergis, is daar nu met een paar rake klappen wel een einde 
aan gekomen. (...) aan de sfeer dat er niets op het spel zou staan zolang het maar 
goed gaat met het postmodernisme en het neoliberalisme, is gewelddadig een 
correctie toegebracht.’
 Drie jaar later schrijft hij in de krant over het verschijnen van Casino, de ro-
man van Marja Brouwers waarin ze de jaren negentig in al zijn facetten tracht te 
diagnosticeren. De irt-affaire komt er in voor, de waan van het consumptietijd-
perk, het verschuiven van economische en seksuele normen... Een geëngageerde 
roman par excellence kortom. Zeeman schrijft: ‘Na een periode van uitzonderlijk 
geringe ambities in de literatuur en een smal wereldbeeld begroet je de ambitie 
om door te dringen in de werkelijkheid die we allemaal beleven, met extra op-
luchting.’ Even verderop laat hij daar op volgen: ‘De roman van Marja Brouwers 
markeert een voorlopig einde aan die mode (de mode van het Nederlands huiska-
merrealisme en de identiteitsroman, jvk) en wellicht de terugkeer naar de ande-
re mogelijkheden van het genre, namelijk de mogelijkheid om na te denken over 
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de tijd en de geschiedenis, over de maatschappelijke, mentale en morele omge-
ving waarvan schrijver en lezer beiden deel uitmaken. Dat is een bevrijding, en 
het is winst, dus kan het belang ervan niet genoeg worden onderstreept.’
 Het aanbreken van een nieuw tijdperk gaat vrijwel altijd gepaard met het ka-
rikatualiseren van de periode daarvoor. We zien dat in bovenstaande citaten van 

Zeeman, we zien dat bij Thomas Vaes-
sens. Het postmodernisme heeft de li-
teratuur losgezongen van de wereld 
en het wordt tijd dat daar nu einde-
lijk eens een einde aan komt. ‘De ka-
rakteristieke postmoderne roman was 
“zelfreflexief”, dat wil zeggen: maakte 

zich tot spreekbuis van de grote twijfel over het genre, een twijfel die in dat tijd-
vak van haast cynische relativering van nagenoeg alles, de bloeitijd van het cul-
tuurrelativisme, zelfs zichzelf in twijfel trok. De postmoderne roman is een ro-
man over de roman en het schrijven; veelal begint die met een schrijver die zich-
zelf voor de taak gesteld ziet een roman te gaan schrijven.’ Alweer Zeeman.
 Het breukvlak wordt goed zichtbaar als je er het stuk bijpakt dat Anthony 
Mertens in 1999 schreef in reactie op de Kellendonk-lezing van Marcel Möring, 
Naakt en namaak in de literatuur. Mertens behoorde tot een generatie die tot aca-
demische wasdom kwam in de periode waarin de literatuur zichzelf de vraag stel-
de in hoeverre de werkelijkheid te verbeelden viel. De hoogtijdagen van het post-
modernisme kortom. Hij schrijft: ‘De literatuur nam afstand van de werkelijk-
heid en scherpte zo het zicht.’ Vervolgens citeert hij met instemming Flaubert: 
‘Gemengd in het leven ziet men slecht.’
 Twee posities die plotseling diametraal tegenover elkaar zijn komen te staan. 
Zeeman die de roman van Brouwers, die zich zo nadrukkelijk tot de tijdgeest wil 
verhouden, die met literaire middelen wil onderzoeken, als een bevrijding er-
vaart, en Mertens die juist in het afstand nemen tot de wereld, het niet-onmid-
dellijke van de literatuur een belangrijke karakteristiek ziet. Mertens is van gis-
teren, Zeeman ondanks zijn dood van vandaag.

De nieuwe literaire doctrine is die van het engagement geworden. Betrokken-
heid bij de wereld levert een literatuur op die, anders dan die van de postmoder-
nisten, echt iets te zeggen heeft over ons actuele leven. Maar schiet de literatuur 
ook echt iets op met het vervangen van de ene doctrine door de andere? Schie-
ten we er iets mee op als we ons particuliere eisenpakket opdringen aan de lite-
ratuur? We verwachten dat de roman ons inzicht in ons leven verschaft, dat dui-

Het aanbreken van een 
nieuw tijdperk gaat vrijwel 
altijd gepaard met het 
karikatualiseren van de 
periode daarvoor
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ding wordt gegeven aan de verwarrende tijd waarin we ons bevinden, dat fictie 
ons iets vertelt over het nu dat niet in een krant of een essay of een film gevon-
den kan worden. Allemaal functies die 
de roman kan hebben, maar waarom 
zou je de roman een leven daarbuiten 
willen ontzeggen? We zouden er be-
ter aan doen de veelvormigheid te om-
armen dan proberen het werkterrein 
van de roman te verkavelen of in te perken. De eerste keer dat ik Als op een win-
ternacht een reiziger las van Italo Calvino, toch een behoorlijk postmodernisti-
sche roman, dacht ik: dus zo kan het ook! Misschien is iedereen die is opgegroeid 
onder de verstikkende academische deken van het postmodernisme toe aan wat 
frisse lucht, maar ik heb toch moeite om in de beste postmodernistische romans 
die ik ken gecastreerde literatuur te zien. Als lezer hecht ik zeer aan een onafhan-
kelijke positie, aan een open leeshouding. Ik ken romans die zich het liefst geheel 
afkeren van de wereld en toch prachtig zijn, zoals ik ook romans ken die dicht 
op de huid van de tijd zijn geschreven en ook prachtig zijn. Voor het omgekeerde 
geldt hetzelfde.

Elk literair oordeel geschiedt zonder wetboek. Natuurlijk kan ik regels opstellen 
waaraan literatuur voor mij moet voldoen, maar die nemen in mijn geval nooit de 
vorm aan van een onwrikbaar evangelie. Het boek en ik zijn alleen in de reactie 
die we aangaan, in het gesprek dat we voeren, in het opgaan in de opgeroepen we-
reld, in de ontroering, boosheid, in de momenten waarop me iets wordt geopen-
baard. Het boek belemmert het uitzicht op de wereld, letterlijk, en geeft je die 
wereld weer terug langs de weg van de fictie. Dat kan in alle mogelijke gedaanten. 
Dik, dun, sobere zinnen, exuberante zinnen, druk, rustig, bezeten, beheerst, en 
elke keer moet ik mijn smaak weer bijstellen, elk gelezen boek scherpt die smaak 
en maakt hem tegelijkertijd diffuser. Geen mooiere leeservaring dan die waarin 
een literair vooroordeel sneuvelt.
 Als ik dan toch moet kiezen, dan ben ik nog liever uw aap dan uw apostel...

Afstand of nabijheid, het is een schijndiscussie. Bij Kafka vinden we geen be-
schrijving van de Praagse lantaarnpaal, de politiek, de muziek van die periode, 
de tijdschriften, de kranten, het intellectuele debat, we vinden er een van tijd en 
plaats losgezongen wereld, en tegelijk zijn er weinig schrijvers te bedenken die 
ons meer inzicht verschaffen in wat het is een mens te zijn dan hij. Literatuur 
heeft de onmiddellijke werkelijkheid niet nodig om dat te verbeelden. Niet als je 
Kafka heet althans.

schieten we er iets mee op  
als we ons particuliere eisen
pakket opdringen aan de lite
ratuur?
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 Het is opmerkelijk dat de doktoren die zich het meest uitgesproken melden 
aan het ziekbed van de roman mensen zijn die zelf worstelen met het schrijven 
van fictie en tegelijk menen over het winnend recept te beschikken. Slik door, zou 
je zeggen, laat zien dat je het ijs kunt laten smelten.
 Het adagium van Flaubert, ‘Gemengd in het leven ziet men slecht,’ geldt ze-
ker voor Bas Heijne. De realiteit smeekt bij hem om visie en duiding. Juist die wil 

tot onmiddellijke betrokkenheid bij de 
wereld, juist die behoefte zo dicht mo-
gelijk op de frontlinie te staan maakt 
het hem moeilijk fictie te schrijven. 
Toen Frans Kellendonk hoorde dat 
Heijne aan een roman werkte, zei hij: 

‘Is hij daar niet veel te werelds voor?’ Wie met zijn neus op het front wil staan, 
moet berusten in het gebrek aan afstand dat die positie met zich meebrengt. Een 
uitstekende positie voor de begenadigd essayist die Heijne is, maar funest voor de 
fictie. Grootse romans kunnen ook geschreven worden van achter een kurkwand.

  toen frans Kellendonk hoorde 
dat Heijne aan een roman 
werkte, zei hij: ‘Is hij daar niet 
veel te werelds voor?’
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MarC COlsEn

Bouwput

Adriaan Swartendijk staat bij een diepe bouwput in het centrum van de stad R. 
Rond de bouwput loopt een omheining met kijkgaten voor nieuwsgierige passan-
ten. De meesten werpen in het voorbijgaan een blik opzij zonder hun gang te on-
derbreken of zelfs maar te vertragen. Enkelen houden even halt bij een kijkgat, 
laten hun blik rondgaan en vervolgen uiterlijk onbewogen hun weg. Niemand 
heeft, in het halve uur dat Adriaan nu op zijn post staat, bij zijn blik in de diepte 
enig teken van ongerustheid vertoond.
 Adriaan pakt zijn klembord en noteert op een wit vel: 09:30 uur – niemand.
 Een schaduw glijdt over het papier. Adriaan kijkt hoe een betonnen plaat over 
de bouwput zweeft. Hij laat zijn blik klimmen langs de staalkabel waaraan de 
plaat hangt, helemaal tot aan de punt van de hijskraan, vanwaar hij de horizon-
tale boom volgt tot aan de cabine van de hijskraanmachinist. Dan laat hij zijn blik 
zakken langs de verticale boom tot waar de kraan in de grond is verankerd, vlak 
naast het gat. Naar dat punt blijft hij lange tijd staren, terwijl zijn voorhoofd zich 
plooit in een diepe frons.
 ‘Swartendijk?’
Adriaan schrikt op. Naast hem een donker pak. Daarboven een vaaglijk bekend 
gezicht.
 ‘Herken je me niet? Lars Wolters. Van vroeger. Je weet wel.’
 Adriaan produceert een glimlach, maar zegt niets.
 ‘Wat een toeval, Swartendijk. Ik moest even goed kijken, vanwege je... filosofi-
sche baard, zullen we maar zeggen. Ben je in de bouw terechtgekomen? Schitte-
rend, de toren die jullie bouwen. Weet je dat ik hier straks kom te werken? Onze 
bank krijgt de bovenste twintig verdiepingen.’
 ‘Moment,’ zegt Adriaan. Hij maakt een notitie op zijn klembord. ‘Nee,’ zegt 
hij. ‘In de bouw zit ik niet. Mag ik je iets vragen? Als jij in deze bouwput kijkt, wat 
zie je dan?’
 Met geamuseerde verbazing kijkt Wolters hem aan. Hij werpt een blik in de 



58

put, kennelijk bereid mee te doen aan een vooralsnog onduidelijk spelletje.
 ‘Ik zie een griezelig, gapend gat. Wat doe je dan, als je niet in de bouw zit? 
Bouwtoezicht?’
 ‘In zekere zin. Kijk nog eens goed.’
 Wolters kijkt nog eens, al iets minder geamuseerd.
 ‘Ik zie niets bijzonders, Swartendijk. Ga je me nog vertellen wat de bedoeling 
is?’
 Adriaan zucht. Hij krast iets door op zijn klembord, stopt het in een plastic tas 
en kijkt op zijn horloge.
 ‘Ik merk het al,’ zegt Wolters. ‘Deze ontmoeting komt niet gelegen. Goed, ik 
zal je -’
 ‘Is je wel eens opgevallen,’ zegt Adriaan, ‘dat mensen selectief kijken? Ze zien 
wat ze willen zien.’
 Wolters kijkt hem niet-begrijpend aan.
‘We hebben minder dan een half uur. Kan ik je misschien een kop koffie aanbie-
den? Sorry dat ik me wat vreemd gedraag. Ik vind doorgaans niet veel gehoor.’
 Wolters haalt zijn schouders op.
 ‘Koffie is prima.’
 ‘Laten we naar Café Maaters gaan. Het is niet ver.’

Wolters neemt een slok cappuccino en leunt tevreden achterover.
 ‘Molto bene,’ zegt hij. ‘Zo, Swartendijk. Ik ben toch benieuwd -’
 Een oorverdovend lawaai dringt van buiten Café Maaters binnen. Harde, me-
talige knallen, gevolgd door geraas alsof er een groot gebouw instort. Wolters 
schiet overeind en drukt zijn gezicht tegen het raam.
 ‘De kraan!’ roept hij. ‘Jezuschristus!’
 Adriaan blijft zitten en zucht. Hij haalt het klembord uit de plastic tas, kijkt op 
zijn horloge en noteert iets op het papier.
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Amsterdam, 19-11-2010

Geachte Fotograaf X,

Bedankt voor de uitvoerige reactie, dat stel ik zeer op prijs.
 Ondertussen blijft het opmerkelijk dat er naast de bewonderende geluiden over 
mijn portret die u zouden hebben bereikt, talloze berichten aan mij van het tegen-
deel getuigen. Dat komt volgens mij niet doordat de zogenaamde leek minder ver-
stand zou hebben van fotografie dan uw vakgenoten. Hoewel ik zeker niet wil bewe-
ren dat u een slechte fotograaf bent – ik ken daarvoor te weinig van uw werk – ver-
moed ik dat de eventuele waardering van mijn portret vooral te maken heeft met 
wat u zelf in een interview het relativeren van bepaalde personen hebt genoemd. 
Ik snap precies wat hiermee wordt be-
doeld en word hier dan ook niet vrolij-
ker van. Sommige mensen vinden het 
kennelijk heerlijk of journalistiek in-
teressant om mensen die veel eer krijgen toegezwaaid eens portretmatig op hun 
plaats te zetten en derhalve onflatteus of anderszins vertekend af te beelden: liefst 
lelijk en vreemd qua kleur en schaduw, lekker kaal en in hard licht zogenaamd te-
ruggebracht tot de essentie. Had hij of zij ook maar niet zo astrant moeten wezen...
 Daarbij komt dan nog het levensgrote misverstand dat een foto waaruit mocht 
blijken dat de fotograaf het de gefotografeerde heeft gegund om er ‘voordelig’ op 
te staan (zeer belangrijk voor iemand in de publiciteit!), voor oppervlakkig wordt 
gehouden, een welhaast calvinistisch standpunt dat droefheid hoger dan vrolijk-
heid aanslaat, grauwheid hoger dan schoonheid etc. Pas een foto die de gefoto-
grafeerde terugbrengt tot die zogenaamde essentie, wat dat dan ook moge zijn, 
zou iets bloot geven van diens kern. Rieneke Dijkstra verkoopt deze kletskoek 
ook al jaren. Ik vind haar badpakfoto’s best aardig, zeker qua licht en kleur maar 
men moet niet beweren dat men aan de geportretteerde meisjes de onzekerheid 

sommige mensen vinden het 
kennelijk heerlijk of
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kan aflezen van hun puberteit. Ze hadden waarschijnlijk gewoon het land dat ze 
niet mochten lachen of gesticuleren, dat ze er sip op kwamen, en dat ze hun uit-
drukking moesten ‘bevriezen’ in verband met het gebruik van een platencamera, 
meer niet. Een strak gezicht kan net zo natuurlijk of onnatuurlijk zijn als een la-
chend gezicht. Als u eerlijk bent, zult u dat moeten toegeven. De menselijke kern 
bestaat niet. Dat is pas intrigerend! De rest is manipulatie en truc.
 Uw foto van mij met champagneglas in de handen vond ik destijds zeer ge-
slaagd. Het vrolijke moment was spontaan en kwam goed over. Mijn bezwaren 
gelden dan ook nadrukkelijk niet uw journalistieke werk maar veeleer een deel 
van uw portretwerk. Voor een portretsessie is van beide kanten veel inzet en con-
centratie vereist. Dat doe je niet zomaar even tussendoor, daar kan ik over mee-
praten. Wat is nu het vreemde? In tegenstelling tot wat bij de gewraakte foto 
werd gesuggereerd, heb ik nimmer een portretsessie met u gehad! De waarheid 
is dat ik tijdens een optreedmiddag door u werd gefotografeerd voor de krant (ge-

woon journalistiek) en dat mij nadien 
werd gevraagd of er nog ‘even’ een paar 
shots mochten worden gemaakt. Dit 
gebeurt wel vaker. Ik heb daar door-

gaans veel bezwaar tegen omdat je kop daar letterlijk en figuurlijk niet naar staat, 
en je steevast moet plaatsnemen in een saaie gang of hal met akelig licht, terwijl 
je daar helemaal niet voor gekomen bent. Maar helaas, uit vriendelijkheid heb ik 
toch toegestemd. Daarbij heb ik uiteraard niet gedacht dat u de betreffende foto 
in een boek zou laten zetten zonder hem eerst aan mij te hebben willen tonen. 
Daar sta je dan met je vriendelijkheid. U heeft bereikt dat ik voortaan veel voor-
zichtiger zal zijn. Ook voor goedbedoelende collega’s niet zo prettig.
 Dan nog even over uw vrijheid. Best, die gun ik u in zekere zin. Maar noem het 
niet per se artistieke vrijheid. En waar is mijn vrijheid eigenlijk? Als mijn kop die 
vlug, vlug ergens werd geschoten ineens ten bate van u zelf in een boek wordt ge-
plaatst, is het toch gewoon handel? En die handel, die dankt u toch aan mij? Het is 
eigenlijk al heel gek dat ik er niet voor word betaald vermits de ‘waarde’ van mijn 
kop hoofdzakelijk verworven is door mijn werk. En dat alles achter mijn rug om 
moest gaan zogenaamd om uw artistieke vrijheid te behoeden is natuurlijk te ab-
surd voor woorden. Ik vrees dat u mijn afkeuring gewoon... vreesde.
 Afijn, zoals u merkt zit ik er nog vreselijk mee in mijn maag en op verschillen-
de vlakken. Ik ben in elk geval blij dat u verdere publicatie van de foto onmogelijk 
maakt. Kan de foto ook verwijderd worden van de sites op internet?

Vriendelijke groet,

Charlotte Mutsaers

Dan nog even over uw vrij heid. 
best, die gun ik u in zekere zin
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HIlDE KEtElEEr

Over de requiems van 
Rilke

Twee requiems van Rilke zijn alom bekend: Für eine Freundin, dat hij een jaar na 
de dood van de schilderes Paula Modersohn-Becker schreef, en Für Wolf Graf von 
Kalckreuth, een jonge graaf die zelfmoord pleegde. Beide lange gedichten wer-
den eind oktober, begin november 1908 in Parijs geschreven. Minder bekend 
zijn twee andere requiems. Het eerste werd heel wat eerder gemaakt voor Gre-
tel Kottmeyer, een jeugdvriendin van zijn vrouw Clara Westhoff. Toen ze stierf, 
schreef hij op 20 november 1900 een requiem dat hij echter aan Clara opdroeg. 
Hij nam het in de eerste versie van het Buch der Bilder in 1902 op. Latere, bewerk-
te versies verschenen in 1906 en in 1913. In dit requiem vraagt Rilke naar het ge-
heim van de dood: ‘Hoe was het toen hij je riep? / Jij moet het weten...’ Vragen 
die hij de rest van zijn leven zal blijven stellen, tot aan zijn eigen, pijnlijke leuke-
miedood in het ziekenhuis van het Zwitserse Val-Mont. In het gedicht naar aan-
leiding van de dood van Gretel kunnen we wellicht ook lezen hoe hij de dood zag: 
als iets wat groter was dan het leven – en, ondanks de angst ervoor, dus misschien 
wel te verkiezen: ‘Leven is maar een deel... Waarvan? / Leven is maar een toon... 
Waarin? / Leven heeft maar zin, verbonden met vele kringen van het weid uitdij-
ende heelal – / Leven is slechts een droom die we even/ dromen, echt wakker zijn 
is elders.’
 Een laatste requiem schreef Rilke op 15 november 1915 in München. De aan-
leiding was de dood, een maand voordien, van de achtjarige Peter, het zoontje van 
Edgar Jaffé, toen professor economie aan de universiteit van München en later 
minister van Financiën in de Weimarrepubliek. 1915 was een weinig vruchtbaar 
schrijfjaar voor Rilke: hij was uitgeput door de oorlog en had het werk aan zijn 
Duineser Elegien laten staan. Het Requiem op de dood van een jongen werd nooit 
uitgegeven tijdens Rilkes leven.
 Anders dan de drie eerdere requiems, die gesprekken met de doden zijn, ge-
dachtewisselingen met hen over dood en kunst, is dit gedicht geschreven vanuit 
het standpunt van het dode kind. In de vragen die hij stelt naar aanleiding van de 
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dood van de kleine jongen, weerklinkt zijn eigen, trieste kindertijd, die ook ge-
tekend was door ziekte: ‘Er gaan / er toch altijd dood. Ze lagen eerst in bed / zo-
als ik en konden dan niet meer genezen.’ Veel in dit gedicht herinnert aan Ril-

kes enige ‘roman’: De aantekeningen 
van Malte Laurids Brigge. Malte valt 
ongetwijfeld grotendeels samen met 
de jonge René Rilke, zoals hij eigenlijk 
heette. Hij beschouwde het boek als 
een van zijn belangrijkste werken, een 
werk ook dat hem hielp zijn tot gesple-

tenheid neigende persoonlijkheid bijeen te houden. Vanaf 1907 schrijft hij eraan, 
wellicht niet toevallig het jaar waarin hij werd geconfronteerd met de dood van 
de door hem zo bewonderde Paula Modersohn-Becker. Het is ook de tijd waar-
in hij lezingen geeft over Rodin. Tijdens een van die lezingen wijst hij zijn toe-
hoorders erop dat een kind vaak een hechte band aanknoopt met een voorwerp 
dat, hoe onbeduidend het anderen ook mag lijken, op hem een geruststellende 
werking uitoefent als vertegenwoordiger en wegbereider van de hele dingwereld. 
Reeds de primitieve mens, vervolgt hij, ontdekte, blootgesteld aan overmachti-
ge natuurkrachten, de rust die uitging van voorwerpen, werktuigen, die hij als 
bescherming tegen die krachten had gemaakt. Geen wonder, aldus Rilke, dat op 
een gegeven moment dingen uitsluitend met het oog op die rustgevende werking 
werden gemaakt. Dat, en niet zoiets als schoonheidsdrang, is volgens hem de oor-
sprong van de kunst: ze dient om de angst uit te bannen. In die zin kan het Requi-
em op de dood van een jongen ook worden gelezen als een rilkeaans credo.

In de vragen die hij stelt naar 
aanleiding van de dood van de 
kleine jongen, weerklinkt zijn 
eigen, trieste kindertijd, die 
ook getekend was door ziekte
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r aInEr MarIa rIlKE

Twee requiems
vErtalIng HIlDE KEtElEEr

rEqUIEM

           opgedragen aan Clara Westhoff

Sinds een paar uur is er een ding meer
op aarde. Een krans ligt neer.
Het was licht gebladerte tot ik het vlocht...
Nu is deze klimop zwaar van vocht
en donkerte alsof hij de komende nacht
uit mijn eigen dingen drinken zal.
Ik ben bang nu voor wat me morgen wacht,
alleen met een krans waarvan ik niet kon vermoeden
dat als je hem maakt er iets gaat groeien
wanneer de ranken zich om de ring winden;
en nu wil ik alleen nog een verklaring vinden:
dat iets er niet meer kan zijn. Verdwaald lijk ik
in onbetreden gedachten, waarbinnen wonderlijke dingen,
die ik ooit al moet hebben gezien...

...Stroomafwaarts drijven de bloemen die de kinderen
afrukten in hun spel; uit hun open vingers vielen ze een
voor een, tot er geen tuil meer over was gebleven. Tot
de rest, die ze thuis af gingen geven, alleen nog goed
was om te verbranden. Dan kon je heel de nacht, als
 iedereen je in slaap dacht, om de gebroken bloemen 
huilen.
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Gretel, vanaf het allereerste begin
was bestemd dat je heel vroeg zou sterven,
blond zou sterven.
Lang al voor je tot leven was bestemd.
Daarom zette de Heer een zus voor je
en daarna een broer,
zodat er voor jou twee nabije, twee reine
waren om het sterven te tonen,
je eigen:
jouw sterven.
Je broer en zus werden verzonnen
alleen om jou te laten wennen,
zodat je met die twee verbonden
je met de derde kon verzoenen,
die je al eeuwen bedreigt.
Voor jouw dood
zijn levens ontstaan;
handen die bloemen bonden,
blikken die de rozen rood
en mensen machtig vonden,
heeft men gemaakt en weer van leven beroofd,
vóór jou werd twee keer de stervensrol geschreven
tot ook jij daarin werd gedreven,
en het licht op het toneel gedoofd.

...Kwam hij angstwekkend nader, lieve speelkameraad?
Was hij je vijand?
Gaf je hem huilend hart en hand?
Heeft hij je uit de hete kussens geplukt
en in de flakkerende nacht gerukt
toen in heel het huis niemand sliep...?
Hoe was het toen hij je riep?
Jij moet het weten...
Je bent ervoor naar je thuisland gereisd.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Je weet
hoe de amandelbomen bloeien
en dat meren blauw zijn.



65

Veel van wat slechts een vrouw kan voelen
na haar eerste liefdesavontuur -
ken je. Jou fluisterde de natuur
in de late schemer van zuidelijke dagen
zo veel oneindige schoonheid in
als anders alleen gelukkige lippen wagen
uit te spreken, twee mensen die
samen één wereld en één stem bezitten -
stiller heb je dat alles gevoeld -
(o hoe heeft het oneindig grimmige
je geraakt in je oneindige deemoed).
Je brieven kwamen uit zuidelijke streken,
warm nog van de zon, maar verweesd -
ten slotte ben je zelf het smeken
van je vermoeide brieven nagereisd;
want je stond niet graag in de schitterschijn,
elke kleur lag op jou als schuld,
en je leefde in ongeduld,
want je wist: er moet meer zijn.
Leven is maar een deel...... Waarvan?
Leven is maar een toon...... Waarin?
Leven heeft slechts zin, verbonden met vele
kringen van het wijd uitdijende heelal -
Leven is slechts een droom die we even
dromen, echt wakker zijn is elders.
Dus liet je los.
Groots liet je los.
En wij die je klein kenden.
Je had zo weinig: een kleine glimlach maar,
altijd al wat melancholiek, zacht haar
en een kleine kamer, sinds de dood
van je zus nog veel te groot.
Alsof al de rest voor jou maar een gewaad
was, zo lijkt het nu, jij stille kameraad.
Maar heel veel
was je. En soms wisten we ’t allemaal,
als je ’s avonds kwam in onze zaal:
wisten we soms: nu moeten we bidden;
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er komt hier een hele massa binnen,
een massa volk die je volgt
omdat je de weg weet.
En je moest hem wel weten
en je hebt hem geweten,
gisteren dus...
Jij jongste zus.

Kijk maar,
deze krans is zo zwaar.
En ze zullen hem op je leggen,
die zware krans.
Zal je kist het houden?
Als hij breekt
onder het zwarte gewicht,
kruipt in de vouwen
van je gewaad
klimop.
Die slingert zich omhoog,
slingert zich om je heen,
en het sap dat zich in zijn ranken beweegt,
windt je op met zijn geur,
zo kuis ben jij.
Maar dan word je vrij.
Week word je en uitgerekt,
in je lichaam opent zich een deur,
en je wordt gewekt
door de natte klimop...
- – - – - – - – - – - – - – - – -
als rijen
nonnen
die elkaar leiden
aan een zwart touw
omdat het donker is in jou,
jij bron. In de lege gangen
van je bloed dringen ze naar je hart,
waar normaal je zachte smart
samenkwam met bleke
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vreugden en herinneringen -
schrijden ze, als in gebed,
naar je hart, dat helemaal weggeëbd,
donker, voor allen openstaat.

Maar deze krans is zwaar
alleen in het licht,
alleen onder levenden, hier bij mij;
en zijn gewicht
gaat voorbij
als ik hem bij jou zal leggen.
De aarde is vol evenwicht,
jouw aarde.
Hij is zwaar door mijn ogen die eraan hangen,
zwaar van al waar ik moest gaan
om hem te maken;
en van ieder die hem zag de bange
blikken die erin zijn gegaan.
Neem hem bij jou, want hij behoort je toe
nu hij helemaal af is.
Neem hem weg van mij.
Laat me alleen! Hij is als een gast...
Haast schaam ik me erom.
Gretel, ben jij ook bang?

Je kunt niet meer gaan?
Kunt niet meer in deze kamer bij me staan?
Doen je voeten pijn?
Blijf dan, nu we toch allen samen zijn,
ze zullen hem morgen brengen, mijn kind,
door de kaalgeworden laan.
Ze zullen hem brengen, wacht rustig maar -
Ze brengen morgen nog meer.
Ook al raast en giert morgen de wind,
dat schaadt de bloemen niet echt.
Ze zullen ze brengen. Je hebt het recht
ze zeker te krijgen, mijn kind,
zelfs als ze morgen zwart en verslenst
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zijn en lang al vergaan.
Wees niet bang dus. Je zult niet meer
onderscheiden wat stijgt of daalt;
de kleuren zijn dicht en de tonen zijn leeg,
en je zult ook niet meer weten wie
je al die bloemen heeft gebracht.
Nu ken je het Andere dat ons verstootte
telkens als we dat in het donker wilden grijpen;
van dat waar je naar verlangde ben je verlost
voor iets wat je nu hebt kunnen krijgen.
Bij ons was je een kleine figuur,
misschien ben je nu op dit uur
een oud en winddoorzongen bos -
Geloof me, jou geschiedde geen geweld, speelgenoot:
Hij was al oud, je dood,
toen je leven begon;
hij viel het aan juist daarom,
zodat het hem niet overleven zou.

- – - – - – - – - – - – - – - – -
Zweefde iets om me heen?
Kwam er een nachtwind binnen?
Ik beefde niet.
Ik ben sterk en alleen -
Wat maakte ik vandaag af?
...’s Avonds klimop gehaald, gevlochten
en bijeengebogen tot hij geheel meegaf.
Nog steeds blinkt hij met zwarte glans.
En al mijn kracht
cirkelt in de krans.
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rEqUIEM OP DE DOOD van EEn jOngEn

Hoeveel namen heb ik me niet ingeprent
en hond en koe en olifant
nu al zo lang en al van ver herkend,
en dan de zebra – ach, waartoe?
Die mij nu draagt
stijgt als een waterstand
boven dit alles uit. Zeg me, hoe
krijg je rust met weten dat je was, als je niet
langs tedere en harde dingen
in het begrijpende gezicht door kon dringen?

En deze pas begonnen handen -

Jullie zeiden soms: hij belooft...
Ja, ik beloofde, maar de belofte die ik jullie gaf
maakt me nu niet meer bang.
Soms, dicht bij ons huis, zat ik lang
een vogel na te kijken.
Had ik maar op die blik mogen lijken!
Hij droeg me, tilde me op, mijn wenkbrauwen
in een hoge boog. Niemand had ik lief.
Liefhebben was angst – begrijp je, dan
was ik geen wij
en was veel groter dan een man
en leek ik zelf
wel het gevaar
waar
ik de kern van was.

Een kleine kern; ik gun hem aan de straten,
ik gun hem aan de wind. Ik geef hem door.
Want dat we allemaal zo bij elkander zaten,
heb ik nooit geloofd. Mijn erewoord.
Jullie praatten, lachten, en toch zag ik niemand
in zijn gepraat en gelach aanwezig zijn.
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Nee, zoals jullie wankelden, wankelde niet
de suikerpot noch de glazen wijn.
De appel lag. Hoe goed dat deed af en toe
die vaste, volle appel aan te raken,
de sterke tafel, de stille kopjes, en hoe
ze daardoor het jaar rustig konden maken.
En ook mijn speelgoed was soms lief voor me.
Je kon het haast zoals de andere zaken
vertrouwen, alleen was het niet zo uitgerust.
Het stond voortdurend te ontwaken
zoals halfweg tussen mij en mijn muts.
Er was een houten paard, er was een haan,
er was een pop met maar één been;
ik heb veel voor hen gedaan.
De hemel klein gemaakt als ze ernaar keken -
want dat begreep ik vroeg al: hoe alleen
een houten paard wel is. Hoe zoiets wordt gemaakt:
een paard van hout in eender welke maat.
Het wordt beschilderd, en later wordt eraan getrokken,
en krijgt het van de echte weg de schokken.
Waarom was het geen leugen als je dit wezen
‘paard’ noemde? Omdat je zelf een beetje
paard werd, met manen en met pezen,
en met vier poten – (om later ooit een man
te worden?) Maar was je niet
tegelijk een beetje van hout om zijnentwille
en werd je niet hard in stilte
en zette je niet een stijver gezicht?

Nu denk ik haast dat we de hele tijd ruilden.
Zag ik de beek, dan leek het of ik ruiste,
ruiste de beek, dan ben ik erin gesprongen.
Als ik iets zingen zag, dan heb ik gezongen,
en waar iets zong, was ik de reden.

Zo heb ik me aan alles opgedrongen.
En toch was alles zonder mij tevreden
en werd triester als ik me eraan hechtte.
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Nu ben ik opeens ver-scheiden.

Is dit glijden
in opnieuw leren, opnieuw vragen?
Of moet ik nu vertellen
hoe alles is bij jullie? – Dat kan ik niet verdragen.
Het huis? Dat heb ik nooit gesnapt.
De kamers? Zoveel stond er, ach.
...En moeder, wie waren eigenlijk
de honden?
En zelfs dat we in ’t bos bessen vonden
lijkt me nu wonderlijk.
- – - – - – - – - – - – - – - – -

Ginds moeten toch ook dode kinderen wezen,
die met mij komen spelen. Er gaan
er toch altijd dood. Ze lagen eerst in bed
zoals ik en konden dan niet meer genezen.

Genezen... Een vreemd woord hier. Heeft het nog zin?
Daar waar ik me bevind
is niemand ziek, zo meen ik te weten.
Mijn keelpijn, dat is al lang geleden -

Als een koele drank is hier iedereen.

Maar wie ons drinkt heb ik nog niet gezien
- – - – - – - – - – - – - – - – -
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Amsterdam, xx oktober 2012

Beste bovenbuurman,

In een eerder briefje heette ik je welkom in dit pand en verzocht ik je vriendelijk – 
na vier weken gehamer en geboor overdag en dreunende techno in de avonduren 
ter begeleiding van de computergametoernooitjes met je luidkeelse matties – om 
voortaan iets rustiger aan te doen met de beats en het gebrul.
 Ik kreeg geen reactie op dat briefje, je bent je zelfs niet even komen veront-
schuldigen voor de overlast. Geeft allemaal niet, want sindsdien ging het ietsje 
beter.
 De afgelopen dagen is het echter weer elke avond de hele avond boem-boem-
boem. En bij mij is de maat (no pun intended) nu vol. Ik kan natuurlijk de politie 
bellen, of een brief schrijven naar de woningbouw. Het kan. Ik heb daar niet zulke 
beste ervaringen mee. Voordat jij boven me kwam wonen, woonde er onder mij 
een suïcidale schizofreen ( ja, ik ben een geluksvogel qua buren). Dat hij ’s nachts 
urenlang ‘ja! paspoort! ja! paspoort!’ stond te schreeuwen, of dat hij zijn 
dagelijkse schijtwerk in een vuilnisbak deed en dat hij die bak eens per week in de 
gracht voor de deur leegde, of dat hij af en toe zijn eigen voordeur te lijf ging met 
een baksteen – het bleek allemaal niet voldoende aanleiding voor de betrokken 
instanties om de arme stakker gedwongen op te nemen of in ieder geval uit huis 
te plaatsen. Dat gebeurde pas toen hij op een wonderschone ochtend de gaskraan 
urenlang had opengezet, met bijna-fatale gevolgen voor de overige tien bewoners 
van het pand. ’t Is living on the edge op dit adresje, ik waarschuw je maar vast...
 In de instanties heb ik in ieder geval weinig fiducie, zoals je zult begrijpen. 
Maar zelf ben ik natuurlijk ook nog altijd een instantie. Wat jij niet weet – omdat 
je nooit bent komen kennismaken, onbeschofte rochel – is dat ik schrijver ben en 
geregeld een vrolijk stukje neerpen op mijn zeer goed gelezen blog. Het zal me 
geen enkele moeite kosten om precies dit briefje, dat ik nu aan jou schrijf, online 
te zetten.
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Uiteraard heb ik enig precedentenonderzoek naar je gedaan. Kijk aan, meneer 
is arts-in-opleiding. Dat treft. Uit mijn tijd als behandelend psycholoog weet ik 
dat ik niet de enige ben die wel eens 
googelt. Dat doet tegenwoordig elke 
patiënt zodra hij of zij een behande-
laar krijgt toegewezen. Begrijpelijk: bij 
wie ga je onder het mes? Een kerel die 
elk weekend met een halve liter ghb in 
z’n snufferd onveilige seks heeft op illegale sm-feesten, en de foto’s daarvan op 
Hyves zet? Nou nee, dank u. Jouw gedrag is misschien wat minder extreem, maar 
om nou te zeggen een aanbeveling? Ik zou de zorg over mijn zieke lichaam niet 
graag toevertrouwen aan iemand die blijkbaar zo veel maling heeft aan de mede-
mens. Beter een goede arts dan een nare buur.
Het lijkt me zodoende buitengewoon onverkwikkelijk voor jou als dit schrijven 
in het onuitwisbare geheugen van het internet beland. Uiteraard voorzien van je 
volledige naam en een leuke foto om het af te maken.
 Je kunt dat gemakkelijk voorkomen. Door niet meer na tienen van die her-
sendodende muziek te draaien, op een 
volume dat het mij onmogelijk maakt 
mijn eigen muziek of de stilte te be-
luisteren. Door je verontschuldigin-
gen aan te bieden (tip: ik houd erg van 
een mooie fles gedistilleerd). En door 
iets te proberen wat jou in je carrière als arts hoe dan ook van pas zal komen 
(geen dank): je af en toe eens in een ander te verplaatsen. Empathie, jongen. Het 
lijkt iets voor mietjes, maar je kunt er heel ver mee komen.
 Al is een plekje op mijn weblog natuurlijk ook een hele eer, dat geef ik toe.

Hartelijke groeten,

je onderbuurman
Jamal Ouariachi

Uit mijn tijd als behandelend 
psycholoog weet ik dat ik 
niet de enige ben die wel eens 
googelt

Door je verontschuldigingen 
aan te bieden (tip: ik houd 
erg van een mooie fles 
gedistilleerd)
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jabIK vEEnbaas

Sade of de onvrede der 
libertijnen

Salò of de 120 dagen van Sodom, van Pier Paolo Pasolini, behoort ongetwijfeld tot 
de gruwelijkste films die ooit zijn vertoond. Hij dateert uit 1975, dus uit het de-
cennium na 1968, de tijd dat de seksuele revolutie in de westerse landen diepe 
sporen trok. Pasolini heeft maximaal van die revolutie geprofiteerd: films als De 
Decamerone (1971), De verhalen uit Canterbury (1972) en Vertellingen uit de dui-
zend en één nacht (1974), met hun expliciete seksuele beelden, hadden eerder niet 
kunnen worden gemaakt en gewaardeerd.
 Maar met Salò betrad Pasolini toch weer nieuw terrein. Hij baseerde de film 
op De 120 dagen van Sodom, het meest beruchte boek van D. A. F. de Sade, pio-
nier en naamgever van het seksuele sadisme. De jaren zestig hadden ook voor het 
werk van Sade de weg vrij gemaakt; dat werd sindsdien in heel West-Europa ge-
publiceerd en gelezen. De Nederlandse Sade-vertalingen die ik bezit, dateren dan 
ook allemaal van eind jaren zestig en begin jaren zeventig. En naar de colofons te 
oordelen werden ze flink gelezen. In mijn editie van De slaapkamerfilosofen (ver-
taald door Gemma Pappot) valt te zien dat er van de eerste druk, van juni 1968, in 
luttele maanden tijd maar liefst 10.000 exemplaren over de toonbank gingen en 
dat er in september van datzelfde jaar al 5000 nieuwe boeken moesten worden 
opgelegd. Ook De 120 dagen van Sodom (in 1969 verschenen in de vertaling van 
Hans Warren) werd keer op keer herdrukt.
 Sade was in de mode.
 Dat betekende echter nog niet dat je hem ook zomaar kon verfilmen. Pasoli-
ni kreeg het zwaar te verduren toen zijn film was uitgekomen. Salò werd in veel 
landen verboden en mag bijvoorbeeld in Engeland tot op de dag van vandaag niet 
worden vertoond.
 Toch ging Pasolini bepaald niet kritiekloos met Sades boek om. Hij plaats-
te het namelijk in de context van het twintigste-eeuwse fascisme. Salò was de 
naam van het staatje in Noord-Italië waar Mussolini van 1943 tot 1945 de scepter 
zwaaide. Mussolini was in juli 1943 uit zijn functies ontheven en gevangen gezet, 
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maar werd in september 1943 bevrijd door de Duitsers. Hij mocht van zijn bevrij-
ders leiding geven aan de Republiek van Salò, een marionettenstaat van Hitler-
Duitsland. Daar vestigde de gekwetste en rancuneuze heerser een wreed terreur-
bewind.
 Mussolini resideerde in Villa Feltrinelli, een paleis aan de oever van het Gar-
dameer, en het weelderige buitenhuis waar Pasolini’s film zich voor een groot 
deel afspeelt, moet ons ongetwijfeld 
aan Mussolini’s hoofdkwartier herin-
neren. Het begin van de film laat zien 
hoe fascistische soldaten tienerjon-
gens en -meisjes ontvoeren. De sol-
daten handelen in opdracht van vier 
machthebbers: een edelman, een bankier, een politicus en een geestelijke. De tie-
ners zijn na hun ontvoering machteloos overgeleverd aan de sadistische seksuele 
grillen van deze bovenbazen.
 Salò of de 120 dagen van Sodom is vaak heftig bekritiseerd, ook door Pasoli-
ni-liefhebbers, maar ik zie het persoonlijk als een meesterwerk. Het is geen on-
verdeeld genoegen om Sades boek te lezen. Zijn klinische systematisering van 
de seksuele aberraties gaat je op den duur flink tegenstaan. Pasolini weet in zijn 
verfilming de oververzadiging te vermijden door intelligente keuzes te maken en 
voegt soms zelf scènes toe die de geest van het werk prachtig samenvatten. Ik 
denk nu even aan de taferelen waarin de tienerslachtoffers als honden worden 
behandeld – zo moeten ze bijvoorbeeld apporteren. Pasolini’s film blijft fijnge-
voelig, hoe gek dat ook klinkt met al die grove onmenselijkheden. De machtheb-
bers zijn meesterlijk vormgegeven, en dat geldt net zo goed voor de vertelsters, 
de lellebellen op leeftijd, aan wier verhalen veel meer dan in het boek een lichte 
en geestige toets is gegeven. Fascinerend is ook de manier waarop de slachtpar-
tijen aan het eind van de film zijn weergegeven. Pasolini laat je daar door een 
verrekijker meeloeren met een van de machthebbers en stelt je zo in staat om de 
beestachtigheden gade te slaan zonder je blik af te wenden. Je kijkt, maar nader-
hand denk je: is het niet gek dat ik hiernaar kan kijken en dat ik er zelfs nieuws-
gierig naar ben. Ongemerkt ben je voyeur en zelfs een beetje medeplichtig ge-
worden.
 De film toont je iets zeer ongemakkelijks over jezelf.

HOE Ons CHaDElIjK Is saDE?
Met zijn fascistische interpretatie heeft Pasolini natuurlijk wel een paardenmid-
del ingezet en je kunt je afvragen of hij Sade daarmee recht deed. Kun je seksueel 

Het begin van de film laat zien 
hoe fascistische soldaten tie 
nerjongens en meisjes ont
voeren



76

sadisme met fascisme verbinden, zoals Pasolini suggereert? ‘Wij fascisten wor-
den anarchisten zodra we aan de macht komen; het ware anarchisme is dat van 
de macht,’ laat hij een van de machthebbers zeggen. De boodschap is helder: to-
talitaire machtswil ontaardt in anarchie, in een willekeur die nergens voor terug-
deinst, dus ook niet voor de ijselijkste seksuele wreedheden, zelfs niet voor ver-
minking en moord. In de villa van Salò heerst de terreur van Auschwitz.
 Maar de wereld van Sade laat zich in meer dan één opzicht moeilijk vereni-

gen met de geest van het fascisme. Het 
fascisme heeft altijd een sterke drang 
naar zuiverheid en discipline gehad, 
ook in het seksuele, en Sade is nu juist 
verzot op het perverse, op de bezoede-
ling en de vuiligheid. In de fascistische 

cultuur, zowel in die van Mussolini-Italië als in die van Hitler-Duitsland, bestond 
een sterke afkeer van seksualiteit die niet gericht was op de voortplanting. Zelf-
bevrediging was uit den boze, homoseksualiteit ten strengste verboden. Homo’s 
belandden in Hitler-Duitsland zelfs in het concentratiekamp, waar ze een roze 
driehoek mochten dragen als ordelijke bezegeling van hun tegennatuurlijkheid. 
Denk dan eens aan Sades obsessieve voorkeur voor sodomie en masturbatie en je 
beseft dat er aan Pasolini’s interpretatie te tornen valt.
 Bovendien loop je met zo’n opgelegd veroordelende vertolking het risico dat 
je de problematiek van Sade te zeer afdekt. Wanneer je de wereld van Sades 120 
dagen op voorhand als fascistisch kwalificeert, zeg je daarmee bijna dat die we-
reld behoort tot een tijdperk van extremisme dat tot ieders opluchting is over-
wonnen. Het kan een manier zijn om Sade onschadelijk te maken.
 Sade onschadelijk maken. In de receptie van deze auteur lijkt dat een hoofd-
strategie. Toen hij nog leefde wendde men grove middelen aan: men smeet hem 
in het gevang en verbood zijn boeken. Veel later, in de twintigste eeuw, toen zijn 
werk werd herontdekt, werden er wellevender methoden toegepast. Sade werd 
bijvoorbeeld uitgeroepen tot de kampioen van het vrije woord. Hij had het do-
mein van de verbeelding verrijkt zonder dat van de ethiek en de politiek aan te 
tasten. Of hij werd bestempeld – dat deed De Beauvoir in haar studie Moeten we 
Sade verbranden? – tot de fascinerende auteur die er warhoofdige filosofische 
ideeën op nahield waarover we maar het beste onze schouders kunnen ophalen.
 Sade heeft het orgel van zijn onschuld zelf overigens ook dikwijls bespeeld en 
daar had hij alle reden toe. Hij kwam voortdurend in conflict met de overheid, 
niet eens in de eerste plaats door zijn geschriften, maar vooral door de uitspat-
tingen waaraan hij zich in het reële leven aan overgaf. Het blijft gissen wat hij in 

Het fascisme heeft altijd een 
sterke drang naar zuiverheid 
en discipline gehad, ook in het 
seksuele
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de loop van zijn leven nu precies allemaal heeft uitgehaald, omdat hij door zijn 
maatschappelijke positie en zijn bemiddeldheid dikwijls in staat was om men-
sen te laten zwijgen en zaken in de doofpot te doen belanden. Maar dat hij vre-
selijke wreedheden heeft begaan, staat 
vast. Zo was er de geschiedenis met de 
bedelares Rose Keller, die op eerste 
paasdag 1768 door Sade van de straat 
werd geplukt en op akelige wijze mis-
handeld. In het gerechtelijk dossier 
over de zaak-Rose Keller valt onder meer te lezen dat hij haar vastbond, geselde 
en met de dood bedreigde en dat hij hete was in de geselwonden liet druipen. En 
dan had je bijvoorbeeld die kwestie uit 1772, van de met anijsbonbons vergiftigde 
hoeren in Marseille, waarbij de markies ook niet vrijuit ging.
 Laten we het er maar op houden dat het geen lieverdje was.
 Sade verbleef jaren en jaren in gevangenissen en ontsnapte verschillende ma-
len maar net aan terechtstelling. In het cachot gedroeg hij zich vaak zo obstinaat 
dat hij de autoriteiten tegen zich in het harnas joeg en vrijlating bemoeilijkte. Hij 
typeerde zichzelf eens aldus: ‘Heerszuchtig, driftig, opvliegend, extreem in alles, 
met een fantasie op het gebied der zeden die in losbandigheid haars gelijke niet 
kent, atheïst tot in het fanatische, ziedaar in een paar woorden mijn portret, en 
vermoord me dan maar of neem me zoals ik ben, want veranderen doe ik niet...’
 Nee, veranderen deed hij niet. Maar met dat ‘vermoord me dan maar’ viel het 
in de praktijk toch weer mee, want Sade ondernam strijk en zet pogingen om de 
censuur en de justitiële macht zand in de ogen te strooien.
 Als hij in 1800 de novellebundel Liefde’s misdaden publiceert, laat hij aan dat 
werk een essay voorafgaan, Gedachte over de romans, waarin hij voorgeeft dat hij 
met zijn werk toch echt de voorbeeldigste bedoelingen had, dit in tegenstelling 
tot zekere abjecte collega-auteurs. ‘Ik wil niet dat men de ondeugd gaat bemin-
nen...’ schmiert hij, ‘ik koester niet, zoals Crébillon, en zoals Dorat, het gevaarlij-
ke voornemen om de vrouwen te laten houden van de personages die hen bedrie-
gen, ik wil, daarentegen, dat zij hen verafschuwen, dat is het enige middel om te 
verhinderen dat zij er de dupe van worden. Om daarin te slagen, heb ik diegenen 
van mijn helden die het spoor van de ondeugd volgen, zo afschrikwekkend ge-
maakt dat ze niemand medelijden noch liefde in zullen boezemen. In dat opzicht 
ben ik, durf ik te beweren, moreler dan diegenen die denken dat zij de ondeugd 
moeten verfraaien.’ En even verderop horen we de finale van de operette: ‘Nooit, 
ik herhaal, nooit en te nimmer, zal ik de misdaad anders schilderen dan met de 
kleuren van de hel. Ik wil dat men hem open en bloot ziet, vreest, veracht, en ik 

En dan had je bijvoorbeeld die 
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weet geen ander middel om dat te bereiken, dan door hem in al zijn karakteristie-
ke afgrijselijkheid te tonen. [...] Wee hen, die hem met rozen bedekken! Hun doel 
is niet zo zuiver, ik zal dat nooit nadoen.’
 Maar onmiddellijk daarop komt de aap uit de mouw: Sade, onder het bewind 
van Napoleon voor de zoveelste maal in het nauw gebracht, wil niet dat zijn naam 
gekoppeld wordt aan de roman Justine of De tegenspoed van de deugdzaamheid, 
die hij in 1791 anoniem publiceerde: ‘En laat men dus, na alles wat ik uiteengezet 
heb, nooit meer aankomen met de bewering dat ik de schrijver ben van J... [dat 
wil zeggen Justine]; nooit heb ik een dergelijk boek geschreven, en ik zal beslist 
ook nooit zoiets schrijven. Alleen idioten en kwaadwilligen kunnen me, ondanks 
mijn vurigste ontkenningen, er nog van verdenken dat ik van dat boek de schrij-
ver ben.’
 Kort na de publicatie van Liefde’s misdaden hangt Sade opnieuw de getour-
menteerde trouwhartigheid uit. De criticus Villeterque heeft fel uitgehaald naar 
het immorele karakter van het werk en naar de innerlijke tegenspraken van Sa-
des inleidende essay, en opnieuw geopperd dat Sade wel eens de schrijver van dat 
verderfelijke boek Justine zou kunnen zijn. In zijn repliek, getiteld De schrijver 
van Liefde’s misdaden aan Villeterque de krantenluis, spreekt Sade weer zalvende 
woorden. ‘Mensen die, in tegenstelling tot de krantenluis, mijn boek echt gelezen 
hebben,’ schrijft hij, ‘zijn het er juist over eens dat de hoogste moraal ten grond-
slag ligt aan deze verhalen.’ En Villeterque is een vileine vuilspuiter als die sugge-
reert dat hij Justine schreef, terwijl de auteur van dat schandalige boek naar het 
schijnt ‘alleen uit boosaardigheid het kwaad over het goede’ heeft laten zegevie-
ren.
 In Justine, dat brisante boek dat Sade wel degelijk schreef, zegeviert inder-
daad het kwaad. De protagoniste van dit boek is een door en door rechtschapen 
meisje, dat de vreselijkste dingen moet meemaken. Zo raakt ze op enig moment 
in handen van een stel wrede, libertijnse monniken die onschuldige vrouwen ge-
vangen houden en naar willekeur misbruiken en martelen. Als Justine gevangen 
is, wordt ze door een van de andere vrouwen voorbereid op haar taak: ‘...bij de 
soupers neemt zij achter de stoel van haar meester plaats, of, als een hond, on-
der de tafel, of geknield tussen zijn dijen, terwijl ze hem met haar mond prikkelt; 
soms moet zij hem tot zetel dienen of hem bijlichten...’ De seksslavinnen lopen 
voortdurend het gevaar het leven erbij in te schieten, maar dat vinden de mon-
niken niet erg: ‘Als ze hun evenwicht verliezen, lopen zij het risico in de doornen 
te vallen die om hen heen liggen, of een arm of been te breken, of zelfs dood te 
vallen, hetgeen al eens is voorgekomen; ondertussen hebben die schurken ple-
zier, zwelgen in wellust, bedwelmen zich vrijelijk met spijzen, wijnen, genot en 
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wreedheid.’ Alles wat onschuld en deugd is wordt in dit boek genadeloos afge-
straft.
 En al in 1785, zes jaar voor de publicatie van Justine, had Sade De 120 dagen 
van Sodom geschreven, waarop Pasolini zijn controversiële film baseerde. Het 
perverse en misdadige werden in dat boek tot beginsel verheven en verheerlijkt, 
in een soort obsessieve ordening. We kennen het werk alleen in een onvoltooide 
versie, die pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw voor het eerst werd gepu-
bliceerd. Ziehier een gevoelige passage uit de vertelling op de achtentwintigste 
februari, nog in schematische vorm, over vijftien meisjes die op precies dezelfde 
wijze ter dood worden gebracht:
 
Tien: Ze wordt vastgebonden aan een paal onder een glazen bol, en twintig hon-
gerige slangen verslinden haar levend met huid en haar.
Elf: Ze wordt aan één hand opgehangen met twee kanonskogels aan haar voeten, 
en als ze valt is dat in een vuur.
Twaalf: Ze wordt door de mond heen gespietst, met de voeten omhoog neergezet 
en een regen van brandende lonten valt aldoor over haar lichaam neer.
Dertien: De zenuwen worden uit haar lichaam losgemaakt, bevestigd aan koor-
den die ze uitrekken, en gedurende die tijd vlecht men er hete ijzeren punten 
doorheen.

Toch voorziet Sade ook Justine van verhullend etalagemateriaal. Voorin het boek 
treffen we een suikerzoet motto aan, en in de opdracht aan zijn liefje Constance 
hamert hij klinkend op het aambeeld van de deugd: ‘Zou ik daarin geslaagd zijn, 
Constance? [...] Zul je me, na Justine gelezen te hebben, zonder meer zeggen: “O, 
wat maken die beschrijvingen van de misdaad me er trots op dat ik de Deugd be-
min!” ’ En op de slotpagina’s van het boek, als de naïeve Justine van hoofd tot voe-
ten door de mangel is gehaald, duikt de deugd tot grote verbazing van de lezer 
opeens weer op. Mevrouw De Lorsange, een helleveeg die haar leven lang de ene 
ploertenstreek na de andere heeft begaan, bekeert zich op de valreep en de lezer 
wordt braaf uitgenodigd om ‘uit deze geschiedenis dezelfde lering’ te trekken als 
zij: ‘Mocht ge u, evenals zij, ervan overtuigen dat het ware geluk alleen te vinden 
is in de schoot van de Deugd!’
 Het ligt er hier zo duimendik bovenop dat je het niet eens misleiding meer 
kunt noemen. Het is cabaret: door middel van sardonische imitaties de draak ste-
ken met de goegemeente.
 Wat zullen ze om die passages gelachen hebben, Sade en zijn vriendinnetje 
Constance.
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IEts OvEr DE OPvOEDIng van tIEnErMEIsjEs
Sade was allesbehalve de beschermheer van de deugd. En hij was ook geen filoso-
fisch warhoofd dat toevallig een aantal baanbrekende romans produceerde. Sade 
was niet alleen een briljant en vernieuwend romancier, het was ook heel bijzon-
dere denker, die ons tot op de dag van vandaag iets te vertellen heeft. Zijn romans 
vormen de bouwstenen voor een extreme maar in wezen opmerkelijk consisten-
te filosofie. En er wordt wat afgefilosofeerd in die romans! Of je nu Justine, Julie-
tte of De 120 dagen van Sodom leest, voortdurend stuit je op wijsgerig onderlegde 
libertijnen, op bijdehante fielten en gewiekste loeders die piekfijne argumenten 
aandragen voor hun extreme gedrag.
 Dat Sade zijn lezers niet alleen wilde amuseren, maar hun ook iets wilde bij-
brengen, maakte hij vaak al duidelijk in de titels en ondertitels van zijn boeken. 
De ondertitel van De 120 dagen van Sodom luidt: ‘Of de school der losbandigheid’, 
en in De slaapkamerfilosofen treffen we volgens de titelpagina ‘Dialogen bestemd 
voor de opvoeding van jonge dames’ aan.
 De slaapkamerfilosofen, La philosophie dans le boudoir, dateert uit 1795 en 
werd net als Justine anoniem gepubliceerd. Het is een van de betere Sades. Het 
lijdt nu eens niet aan zwaarwichtige systematiseerdwang of obsessieve en ver-
moeiende overdaad. Het heeft een strakke compositie en is in flitsende en bij tij-
den zeer geestige dialogen vormgegeven. Bovendien bevat de vijfde dialoog dan 
nog een verhandeling van een zestigtal bladzijden die Sades filosofische gedach-
tegoed kernachtig samenvat.
 Eugénie, een beeldschoon meisje van vijftien jaar, wordt met medeweten van 
haar lichtzinnige vader, een van de rijkste belastingpachters van Parijs, in han-
den gegeven van een drietal libertijnen, twee heren en een dame, die haar moe-
ten gaan heropvoeden. Eugénie toont zich een uiterst gewillige leerling. In min-
der dan een dag tijd verandert ze in een cynische, goddeloze meid, die op seksu-
eel terrein alles weet en aandurft en er zelfs geen been meer in ziet om haar eigen 
moeder te mishandelen. En wie denkt dat het hierbij gaat om wat puberale pes-
terij, help ik maar even uit de droom. Mama wordt onder dwang van voren en van 
achteren verkracht door een syfilislijder, waarop haar vagina door Eugénie wordt 
dichtgenaaid om de besmetting zo effectief mogelijk haar werk te laten doen. En 
de opvoeding van dochterlief is helemaal voltooid wanneer we haar horen zeg-
gen: ‘Ha! Goddomme! Kijk eens hoe die hoer bloedt!’
 Zou u uw kind aan deze opvoeders toevertrouwen?
 Voordat u gaat tegensputteren, stel ik u nog even voor aan de aanvoerder van 
het bekwame pedagogenteam: Dolmancé, meteen in de eerste dialoog al gety-
peerd als een begaafde man ‘met een uitgesproken filosofische geest’ en tegelijk 
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als ‘het meest kwaadaardige en misdadige individu dat er bestaat’. Hij predikt het 
libertinisme als levensbeginsel. Genot is natuurlijk, vindt hij, dus een mens moet 
streven naar maximaal genot. Andermans gevoelens kun je daarbij veronacht-
zamen. Sterker, je kunt zelfs genieten 
van het pijnigen van anderen. Berouw 
en medelijden zijn vormen van zwakte 
en staan je alleen maar in de weg. Dol-
mancé neemt in de zojuist gememo-
reerde scène het dichtnaaien van moeders aarsgat voor zijn rekening, waarbij hij 
de naald uit louter opwinding woest en ongericht in haar billen steekt: ‘Hier, lief 
mamaatje, en hier nog, en daar!’ En als de arme vrouw om genade en vergiffenis 
smeekt, roept hij verheerlijkt: ‘Ik wilde dat het kon... Ik heb in lange tijd niet zo’n 
erektie gehad; na zo vaak klaargekomen te zijn had ik dit niet voor mogelijk ge-
houden.’
 Dolmancé vormt het morele hart van het boek en staat heel dicht bij Sade zelf. 
Hij wint de strijd dan ook op alle fronten. Wanneer een van de andere libertijnen, 
Le Chevalier, hem tegengas geeft en pleit voor mildheid en menslievendheid, 
krijgt hij van Dolmancé zo de wind van voren dat hij inbindt en van de weerom-
stuit uiterst gehoorzaam wordt. Pupil Eugénie laat zich niet overtuigen door Le 
Chevalier, maar door Dolmancé, die ook het slotwoord van het boek mag uitspre-
ken: ‘Nooit eet ik beter, nooit slaap ik rustiger dan wanneer ik mij overdag vol-
doende bezoedeld heb met wat dwazen misdaden noemen.’
 Het traktaat uit de vijfde dialoog vormt de filosofische uitwerking van Dol-
mancés principes. ‘Fransen, de revolutie is moeilijker dan u denkt’ heet het, en 
het bevat duidelijk het credo van Sade zelf. Hij vond dat hij de taak had om mee 
te denken over het Frankrijk van na de revolutie en gaf hier aan dat de nieuwe re-
publiek niet kon volstaan met politieke omwenteling alleen, maar dat er behoefte 
bestond aan een radicale mentale en ethische revolutie.
 Sade uit felle kritiek op het christendom. Frankrijk dient zich niet alleen de 
bevrijden van ‘de scepter’, maar ook van het ‘wierookvat’. Het christendom, dat 
leerde ‘de keizer te geven wat de keizer toekomt’, was daarmee van oudsher een 
instrument in handen van de tirannie. Deze nederigheid en onderdanigheid pre-
dikende godsdienst dient met wortel en tak te worden uitgeroeid.
 Maar ook andere vormen van godsdienst acht hij uit den boze. Godsdienst 
steunt op onwetendheid en angst, en voedt het despotisme. Bij een republiek 
hoort een trotse republikeinse mentaliteit die zich niet laat verenigen met welke 
godsdienst dan ook. Het atheïsme geniet veruit zijn voorkeur. De gedachte dat de 
mens de godsdienst nodig heeft om moreel te kunnen functioneren is dwaas.
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 Het wegvallen van de godsdienstige basis betekent dat de mens anders komt 
te staan tegenover de plichten jegens zijn naaste. Het christelijke gebod om je 
naaste lief te hebben als jezelf is idioot. Het druist tegen de natuur in, want de ei-
genliefde van de mens is altijd het sterkst. Je moet je tegenover je naasten gedra-
gen zoals de natuur je ingeeft.
 Voor het strafrecht heeft die opvatting ingrijpende gevolgen. Omdat ieder 
mens anders is, kun je van mensen niet vragen dat ze zonder uitzondering aan de-
zelfde wetten gehoorzamen. De wetten dienen daarom zo gering in aantal en zo 
mild te zijn dat mensen zich er gemakkelijk allemaal aan kunnen houden.
 Alle zedenwetten moeten uiteraard worden afgeschaft. Ook hier is de natuur 
onze gids. Zaken als prostitutie, overspel, incest en verkrachting verdienen geen 

straf, maar moeten juist alle ruim-
te krijgen. Seksuele losbandigheid 
is goed voor de republiek, omdat 
een houding van moreel verzet de 
republiek behoedt voor zedelij-
ke verstarring. Homoseksualiteit, 

waarvoor volgens Sade steeds meer begrip ontstaat, is geen misdaad. Het is onzin 
om te beweren dat de natuur alleen maar op voortplanting uit is. Seksueel genot 
is net zo goed natuurlijk. Zowel bij mannen als bij vrouwen dient homoseksuali-
teit te worden toegestaan.
 Ook wetten betreffende het doden van mensen moeten verdwijnen. Het ver-
nietigen van leven behoort net als het scheppen van leven tot de beginselen van 
de natuur. Het doden van leven is dus juist natuurlijk. De natuur gebruikt het do-
de materiaal voor het scheppen van nieuw leven. De dood is enkel een ‘onmerk-
bare overgang van het ene bestaan in het andere’. Moord, hoe vreselijk ook, hoeft 
dus niet te worden bestraft.
 
DE PErvErsE vaDEr van nIEtZs CHE
Dolmancés libertinisme is geen vrijblijvende literaire verbeelding, het vloeit 
rechtstreeks voort uit Sades denken. De verbeelding staat bij Sade in dienst van 
de lust. Sades libertijnen zijn praktiserende natuurfilosofen: zij leven hun na-
tuurlijke behoeften ten volle uit. Hun sadisme past in hun filosofie. Want het is 
natuurlijk om andere mensen pijn te willen doen. De gevoelens van anderen zijn 
ondergeschikt aan die van jezelf – compassie is tegennatuurlijk. En Sade laat in 
De slaapkamerfilosofen nadrukkelijk uitkomen dat het hem niet enkel begonnen 
is om gefantaseerde kwellingen. Wanneer er in de derde dialoog over misdaden 
wordt gesproken, merkt de talentvolle leerlinge Eugénie argeloos op: ‘...het is im-
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mers alleen maar om in vervoering te raken: we voeren ze niet uit...’ Maar de re-
pliek van Dolmancé is overduidelijk: ‘Hoe zoet is het anders niet, uit te voeren 
wat men heeft opgevat.’
 En nu we dit weten, begrijpen we ook de wreedheden van De 120 dagen van 
Sodom beter. De gedetailleerde uitweidingen in dat boek, al die verhalen over 
seksuele en sadistische kwellingen, 
brengen de wereld van de lust syste-
matisch in kaart. In De 120 dagen van 
Sodom viert Sade de natuur en het le-
ven ten volle, tot in de gemeenste, de 
smerigste, de meest verboden uithoeken toe. Hier schittert de encyclopedische 
esprit van de achttiende eeuw, toegepast op de seksuele lust.
 Sade is een uiterste, een uitwas. En toch past hij helemaal binnen de scepti-
sche en naturalistische trend die de Verlichting al eerder had ingezet. De rede is 
de slaaf van de hartstochten, schreef de naturalist Hume. Maar hij geloofde nog 
wel in het bestaan van een moreel zintuig bij alle mensen. Lamettrie ging een stap 
verder. Deugd en ondeugd waren voor hem volstrekt relatieve begrippen. Bij hem 
was de mens helemaal natuur geworden en al zijn vrijheid kwijtgeraakt. Dat Sade 
Lamettrie las, weten we. ‘Beminnelijke Lamettrie’ noemt hij hem in Juliette. Hij 
las ook Lamettries volgelingen, zoals Helvétius en D’Holbach. Hij was gek op het 
boek Système de la nature van de laatste. In november 1783, hij zit dan in de ge-
vangenis in Vincennes, schreef hij aan zijn vrouw dat hij dat boek beschouwde als 
‘de zeer wezenlijke en onherroepelijke basis’ van zijn filosofie.
 Maar Sades mensbeeld is veel donkerder dan dat van D’Holbach en Lamet-
trie. Zowel Lamettrie als D’Holbach meenden dat de mens van nature neigde tot 
welwillendheid jegens zijn medemensen. Sade zag hem in wezen als een boosaar-
dig wezen, dat ervan hield om zijn naasten te kwellen.
  Nog sterker dan Lamettrie belichaamt Sade daarmee de angst van de Verlich-
ting: de angst dat een volstrekt natuur geworden mens geen reden meer heeft om 
goed te zijn. Die angst nemen we waar bij Voltaire en Diderot, wanneer ze afgeven 
op Lamettrie. Maar we treffen hem ook aan bij Robespierre, de man die de Ter-
reur vestigde, het prototype van de politiestaten in de twintigste eeuw. De ‘on-
kreukbare’ werd Robespierre genoemd, vanwege zijn afkeer van corruptie en zijn 
hoge morele principes. Het is veelzeggend dat Sade, nadat hij kort na het uitbre-
ken van de Franse Revolutie was vrijgekomen, tijdens de eerste maanden van Ro-
bespierres bewind opnieuw werd gearresteerd. Dat gebeurde in december 1793. 
Sade ontsnapte enkel als gevolg van de administratieve chaos aan de guillotine. 
Op 7 mei 1794 zou Robespierre voor de nationale Conventie een beroemde toe-
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spraak houden, die handelde over de ‘Relatie tussen de religieuze en morele idee-
en en de republikeinse principes en nationale feesten’. Hij was bang dat het liber-
tinisme tot wanorde zou leiden. Bij tijden leek hij zich rechtstreeks tegen Sade 
zelf te richten: ‘Ongelukkige drogredenaar! Met welk recht ontruk jij de onschuld 
de scepter van de rede, om die in handen van de misdaad te leggen...’
 Daarom pleitte Robespierre ook voor het behoud van een Godsgeloof, met de 
pragmatische, op de moraal gerichte motivering die we bij iemand als Voltaire 
ook aantreffen: ‘Zelfs als het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de ziel 
slechts bedenksels waren, zouden ze de mooiste uitvindingen van de menselijke 
geest zijn.’ En op 8 juni van datzelfde jaar 1794 vierde men in de Notre Dame in 
Parijs het Feest van het Opperwezen, waarbij de Godin van de rede werd vereerd 
en Robespierre zelf als hogepriester optrad.
 Zo probeerde hij de afgrond die door denkers als Sade zichtbaar was gemaakt 
aan het oog te onttrekken.
 Kort nadat het doek voor de onkreukbare was gevallen, kwam Sade weer vrij. 
Hij zou jaren van relatieve rust kennen, tot hij in de jaren 1799-1800 nog eens in 
de problemen raakte, onder het bewind van de door de Verlichting geschoolde 
dictator Napoleon, die zich net als Robespierre opwierp als hoeder van de goede 
zeden en de ordelijke samenleving. In maart 1800 werd hij voor de zoveelste maal 
gearresteerd en nu moest hij tot aan zijn dood in de gevangenis blijven.
 De geest van scepsis, die de Verlichting meer en meer was gaan beheersen, 
bereikt in Sade een hoogtepunt. Bij hem is de eens zo trotse rede volstrekt ont-

takeld en bestaat God nog voorname-
lijk als psychologische restprikkel. 
Een zeer belangrijke prikkel, dat wel, 
die bij voortduring wordt benut om 
de lust te stimuleren. Een enkele maal 
laat hij zelfs de Voorzienigheid zijn op-
wachting maken, die dan voor het kar-

retje van zijn immoraliteit wordt gespannen. ‘Geeft zij [de Voorzienigheid] niet 
voortdurend voorbeelden van haar onrechtvaardigheid en onbetrouwbaarheid? 
Waarom zouden verdorven schepsels haar mishagen, als zij zelf immers uitslui-
tend door middel van misdaden te werk gaat; als al haar werkingen een en al on-
deugd en verdorvenheid zijn, al haar wilsbeschikkingen van misdaad en wanor-
de getuigen?’ horen we het serpent Dubois tegen de naïeve Justine zeggen. En 
diezelfde Justine wordt door de bliksem gedood – van oudsher Gods straf voor 
de zonde. Het is de spotzucht van de Verlichting met het redelijke universum, de 
spotzucht die alle ironie voorbij is en de kwade natuur niet alleen erkent maar die 
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ook omarmt. Voltaire hield dan althans nog sympathie voor de onnozele goedzak 
Candide, en liet hem zijn tuintje bewerken. Maar Sade heeft niets dan verachting 
over voor Candides jongere zusje Justine.
 De mens is bij Sade helemaal natuur geworden en staat niets hoger dan het 
dier. Hij luistert naar dierlijke wetten: zelfbehoud, het recht van de sterkste, do-
den of gedood worden. Sade is de perverse voorvader van Nietzsche. Ook bij Sade 
stuiten we al op de kritiek op de christelijke slavenmoraal en op de afkeer van het 
medelijden.
 En net als bij Nietzsche zien we bij Sade de onvrede met het gegeven dat de 
mens volstrekt te herleiden is tot zijn aardse dierlijkheid. Gekweld door die on-
vrede bedacht Nietzsche zijn Übermensch en zijn Eeuwige Wederkeer, kramp-
achtige pogingen om de mens toch weer op een hoger plan te brengen. Ook bij 
Sades libertijnen treffen we de wil aan om de natuur te overstijgen. Curval wijst 
Sophie, een van meisjesslachtoffers, die zich schuldig heeft gemaakt aan het ui-
ten van godsdienstig sentiment, erop ‘dat zij in deze oorden geen andere mees-
ters en andere goden moest vereren dan zijn drie konfraters en hemzelf, en er 
geen andere godsdienst op na moest houden dan hen te dienen, en blindelings in 
alles te gehoorzamen’. Verwende en verveelde rijkaards zijn het, die zichzelf tot 
Übermensch uitroepen en wanhopig streven naar steeds grotere prikkels. ‘Hoe-
vele malen, godverdomme,’ roept Curval uit, een van de abjecte potentaten uit De 
120 dagen van Sodom, ‘heb ik niet gewild dat ik de zon aan kon vallen om het heel-
al van haar te beroven, of haar te gebruiken om de wereld helemaal in brand te 
steken, dat zou nog eens een misdaad zijn, niet van dat kruimelwerk waar wij ons 
aan overgeven en waarmee we niet verder komen dan dat na verloop van een jaar 
een dozijn schepsels in evenveel hoopjes aarde veranderd zijn’. En op een andere 
plaats zegt diezelfde Curval dat hij zin heeft om ‘het ergste van het erge’ te doen, 
‘al zou de natuur er door worden verstoord, al zou de kosmos er door uit zijn voe-
gen raken’.
 Maar de libertijnen halen de kosmos niet uit zijn voegen, en de Übermensch 
is een dwaze, gefrustreerde illusie. Sade en Nietzsche kunnen schreeuwen wat 
ze willen, ze zijn aan de aarde overgeleverd en ze zullen het met de aarde moeten 
doen. Dat geldt voor ons, hun erfgenamen, net zo goed. We hebben trouwens ook 
hun onvrede geërfd. Daarom hollen we zo onverzadelijk van prikkel naar prikkel. 
Daarom zijn we zo gek op cosmetische operaties om onze veroudering te verhul-
len. En daarom dromen we ervan om ons te laten invriezen en langs die weg de 
eeuwigheid te bereiken. We lijken eigenlijk sprekend op die geblaseerde naarlin-
gen van Sade. Dat maakt ze nu juist zo griezelig.
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Christiaan Weijts
Fahrenheitstraat 352
2561 EL ’s Gravenhage
070-34 68 001

’s-Gravenhage, 21 april 2011

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaarschrift 
Zaaknrs.: 1450318/1406484

Geachte heer, mevrouw,

Langs deze weg teken ik bezwaar aan tegen de mij opgelegde sancties in de twee 
zaken met bovenvermelde zaaknummers.
 Omdat ik vermoed dat u veel bezwaarschriften ontvangt, houd ik mijn be-
zwaar zo beknopt mogelijk. Mijn bezwaar richt zich op de volgende punten:
 1) De overtreding. Dit zou ‘hoekparkeren’ (binnen vijf meter van een kruis-
punt) betreffen, maar mijn voertuig stond alleen met de achterkant, met de ach-
terwielen iets over het witte vlak.
 2) De omstandigheden. Ik parkeerde hier op 26 februari in de ochtend, na-

dat ik met spoed naar de huisartsen-
post bij het Bronovo Ziekenhuis ben 
geweest. De dienstdoende arts zal dit 
zonodig bevestigen. Ik kwam daar met 
een zware keelontsteking, kreeg een 

antibioticakuur voorgeschreven die ik daar ophaalde.
 Ik weet dat u veel bezwaarschriften krijgt, toch vraag ik u het zich heel precies 
voor te stellen: ik rijd terug, en voel mij ineens nog zieker dan bij vertrek. Ik blijk 

stelt u zich dit heel precies 
voor: de koorts, de keelpijn, het 
duizelig worden
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41 graden koorts te hebben. Stelt u zich dit heel precies voor: de koorts, de keel-
pijn, het duizelig worden. Met het laatste van mijn krachten rijd ik naar huis. Bij 
thuiskomst waren, als vaak, alle parkeerplaatsen bezet.
 Op dat moment – en het is van belang dat u deze afweging begrijpt – heb ik 
ervoor gekozen om mijn auto daar op de hoek Fahrenheitstraat-Copernicuslaan 
neer te zetten, in de overtuiging dat dit veiliger zou zijn dan in deze toestand door 
te rijden. De veiligheid van andere weggebruikers en die van mijzelf stelde ik dus 
boven de eventuele geringe hinder die mijn voertuig op die plaats mogelijk zou 
kunnen veroorzaken. Daarbij hield ik er rekening mee dat op die plaats vaker tij-
delijk geparkeerd wordt. Zodra ik mij beter zou voelen, zo redeneerde ik, zal ik de 
auto op een meer passende locatie parkeren.
 De dagen die volgden heb ik echter in bed moeten doorbrengen. Daarom had 
ik ook geen gelegenheid de auto te verplaatsen, zoals ik voornemens was te doen. 
Ook mijn vriendin kon dit niet doen, aangezien zij geen auto rijdt.
 3) De strafbaarheid. Ik ben voor deze vermeende overtreding twee keer be-
boet, eenmaal in de avond van 26 februari en andermaal op 28 februari in de och-
tend. Zelfs wanneer u zou oordelen dat mijn onder 2 genoemde bezwaar onge-
grond zou zijn, zou u toch moeten besluiten om tenminste één van de twee sanc-
ties kwijt te schelden danwel te seponeren. Het dubbel beboeten is immers in 
strijd met het ne bis idem-beginsel, dat iemand slechts één keer voor één feit ge-
straft kan worden (artikel 14 zevende lid ivbpr, en artikel 4 Zevende Aanvullend 
Protocol evrm).
 Dit alles in overweging nemend, zou ik het zeer redelijk en lovenswaardig van 
u vinden wanneer u de bereidheid zou hebben bovengenoemde zaken te sepone-
ren.
Uiteraard ben ik graag tot een nadere toelichting bereid.

Met de meeste hoogachting,

Christiaan Weijts
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PEtEr DrEHManns

Gedichten

DE DErtIEnDE DODE

met reddingsvest nog wel
een trouwring ontbrak, een uurwerk
ging evenmin gepaard met haar en
een litteken her en der had het
eenvoudiger gemaakt voor de vaststellers

die slechts vaststelden dat zij onvaststelbaar
bleef zolang niemand haar miste
met gindse hemelsblauwe ogen
ondergelopen met zeewater

waarin jukeboxen en kale kleerhangers
haar paranimfen van het laatste ogenblik
waren op weg naar het vasteland

waar men vermoedens uitsprak
over ongeregistreerde passagiers
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PrECIsErIng

Ik ben niet degene
die zijn problemen mee naar huis neemt
ik ben niet de man in de trein
tussen alle anderen
niet degene die zijn bloed
te slapen legt in een kantoortuin
of plotgericht de clou incasseert.

Niet uitgediept tot bagger, niet geladen
tot/met betekenis ben ik
niet de as die verstrooid
moet worden, niet een kind
van gescheiden ouders
of de zoon van een verstofte mijnwerker.

Weet wel: ik zit in mijn stoel
met miskende tepels en afgebrande vleugels
niet doodgeboren maar gewoon
ontoelaatbaar onteerd.



90

De vier “nieuwe” brieven 
van Belle van Zuylen
Enige tijd geleden trof Hein Jongbloed in het familie-archief Beelaerts van Blok-
land een mapje aan met daarin vier eind-achttiende-eeuwse, in het Frans ge-
schreven en ongesigneerde brieven. Het handschrift frappeerde hem. Op het om-
slag stond alleen vermeld: “brieven aan C. L. van Tuyll van zijn tante”. Wie was die 
tante? Lezing van de brieven maakte hem duidelijk dat dit niet de eerste de bes-
te kon zijn geweest: in een bijzonder levendige stijl was hier een persoonlijkheid 
aan het woord die wist wat zij wilde, een duidelijk idee had over de toenmalige en 
ook over de vroegere toestand van de Republiek, en die bovendien de mening was 
toegedaan dat men niet vroeg genoeg kon leren zwemmen. Toen hij in de tweede 
brief een verwijzing vond naar de roman Henriette et Richard als zijnde door haar-
zelf geschreven, begreep Jongbloed dat hij hier te maken had met Belle van Zuy-
len – tot haar huwelijk in 1771 woonachtig in Utrecht, en vervolgens met haar man 
Charles-Emmanuel de Charrière vertrokken naar Colombiers bij Neuchâtel.
 Vanuit het Nationaal Archief, waar dit zich afspeelde, nam hij contact op met 
het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (gevestigd in hetzelfde 
gebouwencomplex). Niet alleen bevindt zich daar een ruimte die “Belle-van-Zuy-
len-plein” heet, enige tijd geleden is daar ook een project gestart dat beoogt de 
correspondentie van Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière online beschikbaar 
te stellen. Het gaat daarbij om de 2552 brieven die in de eerste zes delen van haar 
Oeuvres complètes door Uitgeverij van Oorschot zijn uitgegeven (1979-1984), en 
wellicht – zo werd gehoopt – ook om andere, later nog te vinden brieven.
 Dit laatste blijkt dus niet zomaar een illusie te zijn. Per onmiddellijk zijn dan 
ook deze vier brieven (scans van de manuscripten, de transcripties en eerste ver-
talingen naar het Nederlands) in het editie-programma eLaborate ingevoerd, 
voorzien van nummers die hun plaats aangeven tussen de reeds bekende brie-
ven uit de jaren 1797 en 1799: 1863X01, 1966X05, 2064X01, 2086X01. Vooralsnog 
is deze website alleen toegankelijk voor houders van een wachtwoord – reden 
waarom wij hieronder alvast een vertaling presenteren waarin te lezen is hoe de 
dan 57-jarige schrijfster zich richt tot haar 13-jarige neef Carel Lodewijk, jongere 
broer van Willem René die het voorrecht had gehad om al enkele malen bij haar 
in Zwitserland te logeren. Wat kennelijk aanleiding was geweest tot enige jaloe-
zie...

Suzan van Dijk en Hein H. Jongbloed
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bEllE van ZUylEn

Brieven aan neef Carel
vErtalIng sUZan van DIjK En HEIn jOngblOED

24 november 1797 (1)
Ik wist zelfs heel goed dat je bestond, mijn beste neef. Je moeder had ook nogal 
hoog van je opgegeven, maar ik liet je eerst opgroeien – met de bedoeling om op 
een goede dag kennis met je te maken, en om dat contact dan ook te onderhou-
den, als je dat niet vervelend zou vinden. Daar is nu dus een begin mee gemaakt.
 Ik wil dat u mij kent, zeg je, en ik heb inderdaad het gevoel je nu te kennen. De 
stijl van je brief, en ook wat je zegt, het is helemaal van jou. Je wilt naar zee: dat is 
een moedige keuze voor een mooie loopbaan – of althans een loopbaan die mooi 
was toen ons land nog echt een land was.
 Daarvoor moet ik ver in mijn herinnering teruggaan. De Oranjes hebben ons 
zeker grote diensten bewezen, maar ze hebben niet dat onafhankelijkheidsgevoel 
bevorderd dat ons vroeger als Hollanders zo anders maakte dan de Engelsen en 
de Fransen. Maar het was ook niet eenvoudig. Onze marine is vooral erg verwaar-
loosd, en dat betekende ook de verwaarlozing van wat ooit onze kracht was, dat-
gene wat ons roem bezorgde en ons hielp ons te verdedigen. Maar al meer dan 
veertig jaar zijn onze schepen van mindere kwaliteit dan die van de Engelsen.
 Als dat allemaal ooit goed komt, dan word jij een zeeheld, een Piet Hein mis-
schien, of een De Ruyter – maar anders: een kleine kaper, of de kapitein van een 
koopvaardijschip of een vissersboot. Ondertussen zal je je in de stuurmanskunst 
hebben bekwaamd – dat wil zeggen dat je je tenminste bepaalde onderdelen van 
de wiskunde hebt eigen gemaakt, en van de astronomie, de geografie....
 Ik sta heel sympathiek tegenover je plannen en tegenover de loopbaan die je 
hebt gekozen. En ik stel me voor hoe je nu in je bootje zit. Zorg dat je het zelf kunt 
repareren en teren, dat je touwen en katrollen kunt maken. Al die praktische 
vaardigheden, op dit terrein maar ook op andere, zijn heel veel waard.
 Ik heb hier enige tijd een jonge Franse zeeman op bezoek gehad. Hij zit nu op-
gesloten in een stadje genaamd Ashburton, en hij verveelt zich heel wat minder 
dan iemand anders in die situatie zou doen. Hij leest veel (ik had hem Engels ge-
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leerd, en ook voordien was hij al een groot lezer). Hij ontwikkelt zich verder, hij 
geeft les aan anderen, hij houdt zijn moestuin bij. Als iemand zich echt verveelt, 
dan is dat omdat hij niet geleerd heeft om iets te doen.
 Ik zou graag willen weten of je groot bent voor je leeftijd, en of je op je vader 
of op je moeder lijkt. Je zou me zelfs kunnen vertellen of je aantrekkelijk bent 
of niet. Dat is van zo weinig belang dat je het één rustig zonder enige trots kunt 
vertellen, en het ander zonder verdriet of schaamte. Ik hoop dat je zusje op haar 
moeder lijkt.
 Ik zag gisteren een portret van die ongelukkige De Winter. Daarop ziet hij er 
dapper en moedig uit. Heel anders dan Hahn op het zíjne. Ik heb er ook één van 
die arme Pichegru. Eergisteren is Buonaparte langs Moras gekomen; degene die 
dat bericht kwam brengen was heel verbaasd dat het zo’n klein mannetje was. Hij 
dacht natuurlijk dat een groot man niet door een deur van normale hoogte zou 
kunnen. Maar ook zonder zo dwaas te zijn vinden we het vreemd om een man van 
zo’n reputatie teruggebracht te zien tot de reëel bestaande mens. De een neemt 
zo veel plaats in! De ander zo weinig!
 Toen Buonaparte merkte dat de mensen benieuwd waren om hem te zien, liet 
hij zich ook met alle genoegen bekijken. Ik denk dat ik, als ik een groot man was, 
me liever zou verstoppen – niet uit bescheidenheid, maar uit trots – dwaze trots. 
Dwaas ja. Wat doet het er in feite toe of we ons kleiner voordoen, of niet, tegen-
over diegenen die naar ons kijken? Je moet je eigen weg volgen, en niet aan je 
reputatie denken. Vroeger waren de mensen tot deze simpele houding in staat, 
en van alle moderne volken waren – of zijn – de Hollanders dat het meest. Jouw 
held, De Ruyter, was de eenvoud zelf.
 Zeg tegen je moeder dat ze mij volledig heeft overtuigd wat betreft de kwestie 
van de partijgeest en de aanstekelijkheid van een goed voorbeeld. Maar ik heb het 
gevoel dat, afgezien van Coelhorst, men overal dwaas of dom is. Waardeer je fami-
lie, mijn beste, en ook M. Chapuis. En denk erom dat je leest, tekent, timmert, en 
bezig bent.
 Als je steeds uitgaat komt dat allemaal niet tot zijn recht, en dat is slecht voor 
je geestkracht.
Ik omhels je. Adieu.

23 november 1798 (2)
Wij verschillen nogal erg van mening over de brief die ik zojuist van je ontving, 
beste neef. Jij bent er ontevreden over, en ik ben er juist heel blij mee. Die twintig 
andere brieven, waaraan je bent begonnen, zou ik allemaal wel willen hebben of 
alsnog willen krijgen.
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 Verder vind ik het niet slecht en ook niet vreemd dat jij en je broer niet pre-
cies weten wat jullie mij moeten schrijven. Maar de oplossingen die jullie verzin-
nen spreken me niet erg aan. Je broer stelt voor dat ik twee brieven schrijf tegen 
hij één. Dat kan natuurlijk niet. Jij wilt dat ik je vragen stel; dat is niet zo moeilijk, 
maar dat zou alleen maar leiden tot saaie antwoorden, die jou noch mij zouden 
interesseren. Het moet allemaal gaan zoals het gaat, een beetje sprongsgewijs, of 
je nu je humeur van het moment laat merken of niet. Wat mij betreft: zolang ik 
gezond en fit genoeg ben, zal ik jullie met plezier antwoorden.
 Je jaagt – dat kan ik begrijpen. Mensen hebben altijd gejaagd. In sommige lan-
den leven de mensen bijna uitsluitend van de jacht. Maar die hazen, zo bewege-
lijk, die snelle, vrolijke vogels, die je net nog zag rennen en vliegen, vind je het 
niet akelig om te zien hoe ze verfomfaaid worden in een wildtas, de ogen geslo-
ten, met hangende kop, de poten samengetrokken en verfrommeld? Ik geloof dat, 
als ik met niemand rekening hoefde te houden, ik geen vlees zou eten – ook niet 
in de vorm van bouillon. Ik eet trouwens al weinig vlees. Mijn familieleden ma-
ken zich vrolijk om mij als ze me vis zien eten, en vinden me niet alleen inconse-
quent maar ook zwak. Ik laat het maar, en schrijf niemand iets voor. Maar als ik 
een kip of een duif zou eten, zou ik het gevoel hebben dat ik mijn naaste opat. Als 
je hierom moet lachen, dan vind ik dat best. Als je het niet met me eens bent: zeg 
het maar, ik luister.

 In de kwestie van de Doggersbank hebben Bentinck, Dedel en ook anderen 
wonderen verricht. De soldaten, de matrozen, iedereen gedroeg zich heel goed, 
maar de schepen waren oud en voor het merendeel slecht; van andere deugde de 
constructie niet. Ik hoor al jaren zeggen dat het slecht gaat met onze marine, en 
dat wat de scheepsbouw betreft, we ver achterliggen op de Engelsen. Een van je 
ooms, mijn broer, was daar erg ongelukkig over. Men verweet het Stadhouder-
lijke hof dat daar meer aandacht was voor de grondtroepen (waarvan de officiers 
door de Stadhouder werden benoemd) dan voor de zeestrijdkrachten. Als de pro-
vincies nieuwe schepen wilden laten bouwen of de gage van de zeelui verhogen, 
dan kwam de Stadhouder met voorstellen om nieuwe regimenten te lichten, en 
omgekeerd: over en weer werkten ze elkaar tegen.
 Wat mij betreft, ik was altijd erg vóór de marine, ten eerste omdat die beter 
past bij watar wij als Hollanders goed in zijn, ten tweede omdat ik vond dat we 
niet zo achter moesten blijven bij onze brutale buren, de Engelsen, ten derde om-
dat ik het akelig vond om te zien hoe de invloed van het hof toenam, wat paral-
lel liep met de steeds royalere salariëring van het hofpersoneel, ten vierde omdat 
we door onze rivieren, sluizen en inundaties wel zo beschermd waren tegen een 
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overval, en ik dacht dat het onmogelijk was om een leger te hebben en te onder-
houden dat sterk genoeg was om aanvallen van de Fransen of de Pruisen te weer-
staan. Een goede vloot, die onze vijanden vrees zou inboezemen en ons de ach-
ting van onze bondgenoten zou opleveren – gunstig dus ook voor onze handel –, 
dat is wat ik heel graag zou hebben gezien. Maar de tijden zijn zo veranderd dat je 
niet meer weet wat je moet hopen of vrezen.
 Je maakt dus uittreksels van wat je leest. Heb je daar eigenlijk iets aan? Zelf 
had ik er, toen ik jong was, helemaal niets aan, en ik ben ermee opgehouden. Ik 
had nogal een goed geheugen en wat ik gelezen had herinnerde ik mij achteraf 
uitstekend, juist dankzij die details die je haast niet kunt opschrijven. Als ik een-
maal mijn lectuur had vastgelegd in die saaie archieven die ze uittreksels noemen, 
dacht ik er niet meer aan, en vergat ik zelfs de hoofdzaken, tegelijk met de de-
tails die ik terzijde had moeten schuiven. Er bleef niet méér over dan miserabele 
schrijfsels, waarvan ik de lezing niet verdroeg – goed als prooi voor de wormen en 
de ratten. Ik vertel dit alleen, het is geen verwijt of advies. Niet iedereen pakt de 
dingen op dezelfde manier aan: wat de één helpt om zich dingen te herinneren, 
zorgt er bij de ander juist voor dat die ze vergeet.
 Je speelt toneel, en hebt het er maar moeilijk mee dat je zo weinig stukken 
vindt die leuk en kort zijn (let overigens op het gebruik van de subjonctif!). Maar 
waarom neem je niet gewoon scènes uit komedies en tragedies, waarop je goed 
oefent om ze voor te dragen, en te spelen? Speel met je broer de eerste scène van 
de Misantrope, dan die met Alceste, Oronte, Philinte, de scène van [..??..] met je 
broer en met M. Chapuis. Speel met je broer en met je zus de eerste scène van de 
Médecin malgré lui. Een paar scènes uit de Ecole des Maris. En dan ook de scènes 
met de vader en de zoon uit Le Menteur: La fin prend, le coup part. en die andere 
scène waar de vader aan zijn zoon vraagt of hij een gentilhomme is. Speel ook die 
prachtige scène van Sertorius en Pompeius: Rome n’est plus dans Rome, etc.
 Ik was ooit aan een kleine roman begonnen met de titel Henriette et Richard. 
Het ging over hun opvoeding. Ze mochten niet naar toneel gaan kijken. Eén keer 
maar had hun onderwijzer hen naar een toneelstuk laten gaan, maar ze speelden 
wel vaak samen toneel, en ook met de moeder van Richard en de Abbé. Omdat ze 
dus geen publiek hadden (en zo had de Abbé dat ook bedoeld, want hij wilde dat 
het spel was, en geen exercitie in ijdelheid), richtten ze zich ook niet tot de zaal, 
maar keken ze naar elkaar, wat duizend keer natuurlijker is. We zijn nu aan die 
idioterie gewend dat we Orosmane en Zaïre zien praten, niet alsof ze met hun 
tweeën zijn, maar naast elkaar staand, min of meer op één lijn – we hebben ons 
eraan gewend om dat normaal te vinden, en dat moest ook wel. Maar Henriette, 
Richard, Geneviève en de Abbé speelden alleen voor zichzelf, keken naar elkaar, 
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en werden ook alleen door elkaar gezien. Ik zou willen dat jonge mensen dat al-
tijd zo deden, en dan zouden de zelfverzekerdheid, de “présence”, de goede en in-
telligente presentatie, prettige houding en gebaren ook vanzelf komen, niet al-
leen in het toneelstuk, maar ook in het echt.
 Ik wil je vragen, mijn beste neef, om deze brief ook aan je broer te laten le-
zen. De brief die ik hem vanmorgen schreef, was niet erg vriendelijk. Hij had me 
niet geschreven over jullie toneelspel, maar wél over jullie jachtpartij. Ik weet 
niet goed, waarom ik mijn luchtiger opmerkingen daarover naar jou stuur en niet 
naar hem. Terwijl hij zich ontwikkeld heeft tot een goed briefschrijver en sty-
list, stuur ik hem nog steeds allerlei aansporingen over talen, stijl en het verder 
ontwikkelen van de geest; het kan zijn dat hij moe van mij wordt, maar het komt 
voort uit goede bedoelingen. Iedere dag opnieuw zou hij Latijn moeten lezen, en 
Frans moeten schrijven. Jij lijkt veel duidelijker te weten wat je wilt, en zeker te 
zijn van jezelf; ik hoef je eigenlijk niet aan te sporen. Ik kan hoogstens zeggen: ga 
zo door, houd moed, bestudeer de wiskunde en de exacte wetenschappen, alge-
bra, astronomie. Dat past beter bij jou dan het natuurrecht. Volgens mij is ieder-
een vanzelf vertrouwd met het natuurrecht, en is het niet nodig om je daar verder 
in te specialiseren. Hetzelfde geldt voor de rechten van de mens.

2 augustus 1799, tussen 10 en 11 uur ‘s ochtends (3)
Ik beantwoord meteen de leuke en hartelijke brief, die je broer gisterenavond 
van je kreeg. Hij is naar Neuchâtel voor zijn tweede zwemles. Ik ga ervan uit dat 
hij over een half uurtje, met een kurken corset om, in ons mooie meer zal liggen 
– zij het niet al te ver van de kant af. Zoiets moet je geleidelijkaan opbouwen. Ik 
laat hem les geven door de beste zwemmer hier uit de streek, een geestig man met 
gezond verstand, een vriend van ons, en bovendien zelf arts en chirurgijn, die als 
je broer niet goed zou worden in het water, dat meteen kan signaleren. De eerste 
hulp zou bij de hand zijn, en de oplossing niet al te ver van het probleem.
 Waarom kan jij eigenlijk nog niet zwemmen? Een man die naar zee wil! Dat 
zal je moeten leren, maar neem wel wat voorzorgsmaatregelen, en ga niet in de 
Waay, want die is diep. Ik zeg dat natuurlijk om de indruk te wekken dat ik er ver-
stand van heb, en van die soort dingen op de hoogte ben. Jullie moeder zal je pri-
ma kunnen adviseren – en niet alleen als het om zwemmen gaat.
 In een vorige brief ben ik inderdaad Mops vergeten te noemen, maar dat wil 
niet zeggen dat hij in onze gesprekken hier niet aanwezig is! Ik ben op de hoogte 
van alles wat hij doet. Geef hem maar eens een extra aai voor ons.
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Je wenst je broer geluk met zijn verblijf hier bij mij. Ik zal niet zeggen dat je onge-
lijk hebt, maar je moet bedenken dat zijn positie hier niet op elk moment van de 
dag even prettig is. Ik tiranniseer hem nogal. Soms juich ik zijn spontane gedrag 
toe, maar op andere momenten ga ik er serieus tegenin. Over en weer bieden we 
elkaar regelmatig onze verontschuldigingen aan, want het overkomt me wel dat 
ik over iets kleins veel te kwaad word.
 Ik heb hem bijvoorbeeld al niets meer te leren over de noodzaak om zinvol 
bezig te zijn, en zelf onderbreek ik zijn bezigheden minstens even vaak als ik hem 
aan het werk zet. Hij is een interessant stuk aan het vertalen uit de geschiedenis 
van Wagenaer, de Vaderlandsche Historie, en dat doet hij zo nauwgezet als maar 
mogelijk is. We doen het eigenlijk samen, en we verbeteren het drie of vier keer, 
schrijven het even zo vaak over, om maar de graad van perfectie te bereiken waar-
toe we in staat zijn. Nog los van het feit dat dat nuttig is voor de kennis van de ge-
schiedenis – die van ons eigen land, waardoor je de vroegere toestand beter kunt 
vergelijken met de huidige, de fouten en gebreken van vroeger met die van nu – is 
het ook erg goed voor de talenkennis en de stijl.
 Lees ook maar eens wat wij aan het vertalen zijn, en probeer, als je er tijd voor 
hebt, het zelf te vertalen, met de hulp van meneer Chapuis. Het gaat om deel XIV. 
We zijn nog maar aan het begin, want eerst hebben we stukken vertaald uit het 
deel ervoor. De ambities van Lodewijk xiv laten hem een verbond sluiten met 
Charles II, tegen Holland – dáár zijn we nu. Je broer heeft net Le Siècle de Louis 
XIV gelezen en begint nu aan die van Louis xv. Zo komen we geleidelijk aan dich-
ter bij onze eigen tijd. En die goed kennen is natuurlijk het belangrijkste.
 Omdat we nu eenmaal niet alles tegelijk kunnen doen, heb ik voorlopig de En-
gelse lessen gestopt. Er is hier natuurlijk alle gelegenheid om het Frans te oefe-
nen, en daar moet hij van profiteren, maar jij doet er héél goed aan je Engels bij 
te houden, en ons af en toe een paar zinnen in het Engels te schrijven; daarmee 
breidt je je woordenschat verder uit.
 Ik heb heel wat leerlingen gehad aan wie ik Engels gaf. Ik laat ze niets anders 
uit het hoofd leren dan sommige voornaamwoorden en de twee hulpwerkwoor-
den to have et to be. Leer die alsjeblieft goed, en in plaats van te schrijven your 
horse have the name schrijf je has the name; in plaats van of me horse zeg je of my 
horse. En uiteindelijk zeg je dan ook at present en niet to present. To wordt wel 
vaak gebruikt waar je in het Frans à zegt, maar heel vaak moet het ook at zijn. I go 
to London. I live at Paris of in Paris. Dat leer je allemaal in de praktijk, maar to be 
en to have moet je uit je hoofd kennen.
 Meneer de Roussillon (de bewonderaar van meneer van Capellen), aan wie ik 
Engelse les heb gegeven, heeft zo goed zijn best gedaan toen hij in Engeland ge-
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vangen zat, dat hij mij tegenwoordig heel uitgebreide brieven schrijft in het zui-
verste Engels. Hij gaat naar Amerika, als reizend commies van een handelshuis 
uit Bremen. Hij heeft geen dienst willen nemen tegen zijn eigen land, en kreeg 
ook geen toestemming om zijn land te dienen. Het zou leuk zijn als hij jullie neef 
zou kunnen ontmoeten.
 Tot ziens, mijn lieve neef. Ik laat nog wat plaats over voor wat je broer je mis-
schien nog wil schrijven. Omhels je moeder voor mij, en zeg iets aardigs tegen 
die lieve beste Marianne. Als Vincent al weet dat hij nog ergens een verre tante 
heeft, zeg dan tegen hem dat die tante haar lieve neefje uit Holland niet vergeet. 
We hebben het hier vaak over hem. Ik weet dat zijn grote broer dol op hem is, hem 
plaagt, aardig tegen hem is, en soms ook onaardig. Al gauw zal hij, net als jij, tegen 
hem zeggen: weest niet so kinderachtig. Maar zijn kinderachtige groote broer is tog 
zeer lief, altoos goed en teerhartig, en altemets zo redelijk als men zijn kan. Geen 
eene goede hoedanigheid manqueert hem en hij heeft veel aangename gaven. Hij 
maakt zig reeds zeer bemind en zal met ‘er tijd zeer geagt worden.
 Doe ook de groeten aan meneer de Pagniet. Er is nog maar weinig ruimte over 
voor je broer, maar hij kan het papier een beetje draaien, en ik zal de brief in een 
enveloppe naar mijn neef de Perponcher sturen.

[Vervolg van de hand van Willem Rene van Tuyll van Serooskerken, oudere broer 
van geadresseerde] : Hier zal je mee moeten eijndigen en jij hat er mee moeten be-
ginnen. Ik hoop dat moeder niet toestaat dat Vincent zonder haar de Waaij op 
gaat. Ik heb iets gedroomd waarvan ik nog steeds akelig ben als ik eraan terug-
denk. Keert dan nu het blad om en leest.

Zekere broer van mij hoeft zich, na het lezen van deze brief, niet meer te bekla-
gen, dat men hem kinderagtig tracteert.
 

3 augustus in de ochtend.
Ik heb mezelf vrij gegeven van zwemles. Ik draai het papier en schrijf jou, bes-
te broer. Je ziet in het voorafgaande dat mijn tante je brief heeft gelezen, en dat 
zij die brief erg leuk vond. Ik ben het volkomen met haar eens. Denk nu niet dat 
ik haar alle brieven die ik uit Holland ontvang laat lezen, zeker niet, die van jou 
heeft ze ook alleen per ongeluk gelezen. Ik zeg dat omdat ik bang ben dat als je dat 
zou denken, je brieven minder natuurlijk zullen worden, en minder interessant 
voor mij.
 Je bent dus op Kermestein, en je bent blij dat je daar bent. Dat is fijn om te ho-
ren. Moeder en jij hadden wel wat verstrooiing nodig. Op Keulhorst vinden jullie 
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dat op dit moment helaas niet. Je kunt je niet voorstellen hoe akelig ik dat vind. 
Om mezelf een beetje op te beuren, bedenk ik dat als ik terugkom we allemaal aan 
de slag gaan om te repareren, en alles weer zoveel mogelijk zo te krijgen als het 
was. Ik arriveer een beetje te snel aan het eind van mijn blaadje. Ik zal er nog een 
kleine aanvulling bij doen. Ik neem aan dat moeder een lange brief heeft ontvan-
gen die gedateerd was van 17 juli. Mijn groeten aan oom Rhijn.

(4)
I wish you joy, dear Sir, with the sea horse. May I live to wish you joy with the com-
mandment of a man of war! Why were you sorry I had seen your letter to your bro-
ther? You ought to have been glad I had that opportunity of approving and disap-
proving. Education is not to be got only by masters but also by friends and relations. 
It are happy chances, it is a good luck that brings us instruction. Do not avoid to be 
taught. Improvement is to be sought, asked, received at all hands, by all means. I le-
arned what I know of English (which is not much) from all the English students and 
travelers who came to Utrecht.
 Maar laten we in het Frans doorgaan. Ik heb je brief aan mijn neef gegeven, 
zodra ik zag staan alleen voor mijn broer, hoewel ik bijna een beetje kwaad was 
over die toevoeging.
 Je hebt, vertelde hij, een aantal Engelse romans gelezen, en dat deed me den-
ken aan Henry. Probeer die roman te lezen, eventueel in de Franse vertaling. Er 
komt een zeereis in voor die je prachtig zult vinden. Het is erg vrolijk en tegelijk 
indrukwekkend.
 Wat je over je broer zegt is heel aardig, maar bedenk wel dat als je hem terug-
ziet, je hem misschien wat minder sympathiek gaat vinden. De toestand van zijn 
land maakt hem ongerust en ernstig, maar dat is nog niet alles : ik ben zelf erg 
veeleisend jegens hem, ik verlang van hem dat hij nu al spreekt zoals hij zal beho-
ren te spreken als hij 25 is: precies en duidelijk, en niet maar zo’n beetje at ran-
dom. Het spontane verdwijnt dan en dat zul je gaan missen, maar dat wordt ge-
compenseerd. Wat mooi : hoe Pollux een jonge patrijs apporteert zonder haar te 
verwonden, en hoe jij die vogel haar vrijheid teruggeeft. Adieu, lieve, humane ja-
ger. Adieu.
10 Oktober

[van de hand van broer Willem Rene:] 22 Oktober
Ik denk vaak aan jou en aan je bootje, beste Charles. Stuur me eens een tekening, 
en vertel hoe je het hebt geschilderd enz. Ik ben blij dat Robert de Capelle bij jul-
lie is.
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 Wat je met die Naud, die alleen maar Grieks en Latijn met jullie wil spreken, 
gedaan hebt is erg grappig.
 Je bent kwaad dat er niet mag worden gejaagd. Ik daarentegen vind het uit-
stekend: volgend jaar gaan we dubbel zoveel wild hebben; dat kon alleen maar 
op deze manier bereikt worden. Maar je kunt wel op lijsters en vinken jagen na-
tuurlijk. Sinds ik in Zwitserland ben heb ik geen wild gezien, noch dood noch le-
vend, terwijl er toch mooie bossen zijn, waar je snippen zou verwachten. Ook is 
het vreemd dat je op dat hele meer niet één eend ziet.
 Je vraagt of mijn paard een merrie is. Neen het is een ruijntie, zwart van haar, 
en lang van staert. Als moeder mijn paard zou laten verkopen, dan moet je haar 
vragen om jullie deze winter wat rijlessen te laten geven. Je kunt dan op het 
paardje rijden dat ik hier heb, als ik het naar Holland meeneem. Hij is levendig 
en goed te berijden. M. de Charriere heeft een groot Engels paard, waar ik vaak op 
rijd als zijn baas er geen zin in heeft.
 Wil je me misschien een meerschuimen pijpje sturen, ongebruikt, van gemid-
delde grootte? Het kost 4 of 5 guldens. Graag één met een mooi roer. Misschien 
wil je het ook voor mij betalen ? Als je het niet zelf in Utrecht kunt kopen, schrijf 
dan aan Willem van Utenhove of aan iemand anders die rookt, om te vragen of ze 
het willen aanschaffen. Je kunt het in een pakketje stoppen; moeder zal dat aan 
een voerman meegeven naar Zwitserland. Tot ziens, beste broer.
 [In de marge dwars bijgeschreven:] Ik correspondeer op het moment met Mr. 
Le Noir die dominee is in Ballaigues bij Iverdun ; hij nodigt mij bij zich thuis uit, 
na de wijnoogst ga ik naar hem toe. Hij heeft nog geen bericht ontvangen van M. 
de Charrière sinds zijn vertrek.
 [Aan de bovenkant op de kop bijgeschreven:] Als je geen zin hebt in de bood-
schap waarover ik je schrijf, doe het dan maar niet. Stuur gauw een antwoord. 
Adieu, hartelijke groet.
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Kroniek van de roman

CarEl PEEtErs

De schrijver als 
 manipulator

Hoe surrealistisch kan een verhaal zijn zonder te gaan vervelen? In de verhalen-
bundel De bijeneters van Peter Terrin wordt in ‘De moordenaar’ minutieus be-
schreven hoe een oude man met de naam Ferdinand zijn buurman de hersens in-
slaat met een hakbijl. Dit hoeft nog niet zo surrealistisch te zijn want de buur-
man was iemand die de godganse dag, van de vroege ochtend tot laat in de avond, 
voor harde muziek zorgde. Dat was niet meer uit te houden. Dan wil je wel eens 
uit je vel springen en aan een moord gaan denken. Ferdinand liet het niet bij den-
ken. Echt surrealistisch is wel dat deze moord gelegitimeerd wordt door de Staat 
waarin hij leeft. Iedereen mag twee moorden plegen, maar ze moeten wel worden 
aangegeven bij de Staatspolitie.
 De man gaat na zijn daad op weg naar het politiebureau en merkt onderweg 
dat zijn schoenen vol bloedspatten zitten. Dat hij zich daar zorgen over maakt is 
vreemd wanneer zijn moord door de Staat toch gelegitimeerd wordt. Later in het 
verhaal gebruikt hij de schoenen als bewijs van zijn daad. Behoren zulke tegen-
strijdigheden tot het surrealisme van het verhaal? Hoe dan ook, Ferdinand komt 
terecht in een verlaten gerechtsgebouw waar een andere man stokstijf in een hoek 
staat. Op Ferdinands mededeling dat hij water zoekt zegt de man dat er geen water 
is. Waarna hij zich afvraagt of de man een gevaar voor hem betekent. Hij kon niets 
bedenken, maar ‘stond stil, gevangen in zijn huid als in vacuümgezogen plastic.’
 De oude man heeft een heuse naam, maar het blijft een naamloos en schim-
mig personage. Wat moeten we met die nadrukkelijke naam als het een niemand 
is? Het gedrag van de man wordt geleid door (absurdistische?) willekeur: hij kan 
angstig ‘in zijn huid’ gevangen zijn, en daarna ‘kordaat en zonder omkijken’ het 
gebouw verlaten. Hoewel alles zonder meer onwezenlijk is in het verhaal komt 
de doodse stilte Ferdinand tautologisch ‘onwezenlijk’ voor. Wanneer de dag aan-
breekt ‘ontmoedigde’ het vooruitzicht op een mooie dag de man ‘uitermate’. 
Maar op de volgende pagina staat dat de frisse en gezonde ochtendlucht voor 
hem ‘ontegenzeggelijk de belofte van voorspoed’ bevatte.
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 Dit moet natuurlijk een ‘kafka?sk’ verhaal worden genoemd en dat is geen 
bemoedigende constatering. Wat moet je met een absurd verhaal, dat helemaal 
niet onaardig is opgeschreven, maar 
dat geen handreiking tot enig houvast 
biedt en als de allegorie niet van de 
grond komt? Meer dan sfeer levert het 
niet op, en dan is het nog een al te be-
kende, verveelde sfeer.
 Jammer dus dat juist dit verhaal (maar nu als roman) terugkeert in Terrins 
met de ako Prijs bekroonde roman Post Mortem. De roman De moordenaar van 
de schrijver en hoofdpersoon Emiel Steegman wordt daarin ten doop gehouden. 
De ruim bezochte bijeenkomst wordt met sarcasme en ironie beschreven, met al-
le aandacht voor de verschillende boekpresentatietijgers en de gedachtestroom 
die ze bij Steegman opwekken. De beschrijving van zo’n bijeenkomst heeft iets 
overbekends. Ook het sarcastische commentaar wanneer een bevriende hoogle-
raar een praatje over het boek houdt. Daarin herkent de schrijver zich niet: ‘Was 
dit de kern van zijn roman? Hij had er nooit zo over nagedacht.’
 De passages over de presentatie van het boek zijn karakteristiek voor het eer-
ste deel (van drie) van de roman. Dit is het ironische deel waarin de schrijver 
zichzelf met schurende zelfspot presenteert. Hij heeft onder de douche een idee 
voor een nieuwe roman gekregen waarin hijzelf zal optreden, maar verscholen 
achter zijn hoofdpersoon die hij T zal noemen. Zo kan hij alles schrijven zonder 
zich bloot te geven.
 Steegman is in het eerste deel de schrijver als intelligente antiheld. Hij door-
ziet zijn positie. Hij is een overbewuste schrijver die vijf boeken in tien jaar heeft 
geschreven, maar nog steeds blij moet zijn met de kleine blijken van waardering, 
zoals een uitnodiging voor een diner met Oost-Europese schrijvers van wie hij 
niets gelezen heeft. Hij kon nooit meteen nee zeggen. Hij bleef maar hangen in 
het vagevuur van het niet succesvolle schrijverschap. ‘Ettelijke jaren had Steeg-
man zich verfijnd in het zich inbeelden van succes.’ Maar nu heeft hij de uitnodi-
ging afgezegd om deel te nemen aan een ontmoeting met schrijvers uit Estland, 
met als smoes moeilijke persoonlijke omstandigheden.
 Met de figuur van T schiep Steegman de mogelijkheid om het op een verhulde 
manier over zichzelf als schrijver te hebben die wel succes heeft. Hij zou hem een 
bestseller geven. Probleem was alleen dat hij zelf een schrijver is zonder persoon-
lijk materiaal. Hij was een fictieschrijver, hij bedacht alle verhalen, hij had geen per-
soonlijke obsessies of herinneringen. Door dat soort ‘clusterbommen’ werd hij niet 
bestookt. Als schrijver was Steegman in zijn boeken ‘nergens te bespeuren’.

Dit moet natuurlijk een 
‘kafka?sk’ verhaal worden 
genoemd en dat is geen 
bemoedigende constatering
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 Wanneer dat er staat denk je onwillekeurig terug aan dat vervelende kafka-
eske verhaal over de moordenaar Ferdinand waarin de schrijver zo afwezig is. En 
over het karakter van Terrins schrijverschap tot Post Mortem, dus aan de romans 
Blanco, De bewaker en Vrouwen en kinderen eerst. In Post Mortem volgt op het iro-
nische eerste deel een tweede deel waarin Steegmans vierjarige dochtertje Renée 
met een herseninfarct in het ziekenhuis ligt, het meisje waarover hij in het eerste 
deel zo vertederend schreef. Door deze gebeurtenis is Steegman ‘met een houten 
knuppel’ van zijn verhaal over T geslagen, ‘T is nergens meer te bekennen.’ Maar 
Steegman zelf nu des te meer.
 Blanco, De bewaker en Vrouwen en kinderen eerst zijn bepaald koude boeken 

waarin Terrin nergens te bespeuren 
is. In afgemeten, maar zuivere zinnen 
wordt een deprimerende wereld opge-
roepen met absurde kanten. De hand 
van de schrijver is er niet in te beken-
nen, behalve dat hij weet wat goede 

zinnen zijn, hoe weinig kleurrijk ze ook zijn. Het zijn onpersoonlijk geschreven 
romans. Nadat zijn vrouw is overleden groeit in Blanco de beschermingsdrang 
van een vader ten opzichte van zijn zoontje uit tot een obsessie. Hij wordt zieke-
lijk wantrouwig. Houdt zijn zoon thuis. Verliest de greep op de realiteit. Voorziet 
alle ramen van tralies. Houdt mensen buiten de deur. Het verhaal ontrolt zich 
straf in korte hoofdstukken, tot de dood van het zoontje. Het is beklemmend, 
maar het is gemanipuleerde beklemming. Het is knap gedaan, maar eigenlijk wil 
je zo’n streng geregisseerde, tot in het absurde uitgevoerde afgang niet lezen. Iets 
dergelijks doet zich voor in Vrouwen en kinderen eerst. Het is een afstandelijk re-
laas over de ontmanteling van een productieband. De bewaker is ook weer een 
kafka?sk verhaal. Dit keer over twee bewakers van een luxe wooncomplex. Ze 
houden zich op in de ondergrondse garage, komen er nooit uit, houden alles in de 
gaten met getrokken pistool. De buitenwereld bestaat niet voor ze. Ze weten niet 
wat er in het gebouw zelf gebeurt, zelfs niet als de meeste bewoners vertrekken. 
Ze houden zich tot in het absurde aan de regels: ‘We dragen ons uniform, netjes 
afgeborsteld, elke dag opnieuw, want voorschriften zijn heilig, daar zijn Harry en 
ik het roerend over eens. Tenslotte maakt het uniform de bewaker. Het uniform 
en het wapen.’ Ze fantaseren ondertussen dat ze ooit nog eens een mooie posi-
tie bereiken in de organisatie waar ze voor werken. Ook dit is een ‘knap’ verhaal, 
maar de vraag is of het meer is dan een allegorie over plichtsbesef en de moderne 
cultus van beveiliging.
 Door het ongeluk met zijn vierjarige dochtertje Renée (dat werkelijk gebeurd 

In afgemeten, maar zuivere 
zinnen wordt een deprimerende 
wereld opgeroepen met absurde 
kanten
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is in het leven van Terrin) wordt Steegman in Post Mortem hardhandig aan de re-
aliteit herinnerd. Hij moet zijn afstandelijkheid als schrijver opgeven. Als hij wil 
schrijven, en dat wil hij omdat het anders ‘tegennatuurlijk’ zou zijn, dan moet hij 
zelf tevoorschijn komen. De schrijver zal niet meer ‘nergens te bespeuren’ zijn. 
Het gevolg is dat Steegman (en daarmee Terrin) in het tweede deel ophoudt ma-
nipulatief te schrijven. Hij schrijft in het tweede deel alleen nog wat Renée, zijn 
vrouw Tereza en hemzelf overkomt, min of meer realistisch. Dat doet hij zelfs in 
het ziekenhuis. Terwijl Renée in coma ligt, zit haar vader naast haar op een echte 
schrijfmachine te typen. Volgens de doktoren zou dat goed voor haar zijn. Steeg-
man beschrijft alles om hem heen: de spanning van zijn vrouw, hoe de dokter ver-
telt hoe slecht Renée er aan toe is, wat de kansen zijn, het familiebezoek, de zorg-
zame zusters, het infarct in de juiste medische bewoordingen. Hij probeert op 
een onhandige manier zijn vrouw te troosten door te zeggen dat ze ‘positief moet 
blijven’: ‘Positief, daar kom ik mee aanzetten, terwijl iemand met twee handen 
mijn organen herschikt.’
 Of Terrin met Post Mortem een nieuwe fase in zijn schrijverschap is ingegaan 
en zijn eerdere romans, waarin hij als schrijver ‘nergens te bespeuren’ was, ach-
ter zich laat, is niet met zekerheid te zeggen aangezien deel drie van Post Mor-
tem weer in hoge mate manipulatief geschreven is. Renée heeft een succesvolle 
revalidatie doorgemaakt en Steegman heeft last van een tumor die al op pagina 
xx ongemerkt werd aangekondigd door de jeuk die hij in zijn ogen heeft tijdens 
het douchen. Er is nu een biograaf van Steegman aan het woord die weer onge-
merkt overgaat in de schrijver. Steegman wordt ook aangeklaagd voor een moord 
die hij in een roman heeft beschreven. De biograaf bekijkt filmpjes die Steegman 
van Renée heeft gemaakt. Heden en verleden worden door Terrin niet van elkaar 
gescheiden, zodat je je ori?ntatie steeds even kwijt bent. Feit en fictie lopen ver-
warrend door elkaar wanneer gedaan wordt alsof T als schrijver echt heeft be-
staan, inclusief vele weken met een boek op de bestsellerlijst van de The New 
York Times. Te hopen is dat Terrin in zijn toekomstige werk minder goochelt met 
feit en fictie en wel overal te bespeuren zal zijn, ook al hoeft dat voor mij helemaal 
niet realistisch autobiografisch te zijn.



De non-conformistische ideeënroman South Wind verscheen in 1917 en 
werd het beroemdste boek van Norman Douglas (1868–1952). Het neemt 
de Europese cultuur in bescherming tegen vechtjassen, schoolmeesters 

en puriteinen, en dankt zijn faam aan zijn buitenissigheid. Een eeuw 
later blijkt het onverminderd actueel.  South Wind verschijnt nu voor het 
eerst in een Nederlandse vertaling. Het is een roman die zijn schrijver ten 

voeten uit typeert: in het geval van Douglas als hedonistisch,  studieus, 
sardonisch-humoristisch en lichtvoetig intelligent.

Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot



Texel is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een oase van rust. In deze 
 historische roman gaat de jonge arts Luc Walraven werken in het plaatselijke 

noodhospitaal, wordt verliefd op een boerendochter en ervaart het eiland als een 
paradijs. Tot april 1945, wanneer een op het eiland gestationeerd  

Georgisch bataljon in opstand komt en een bloedbad aanricht.

Verschenen bij uitgeverij Van Oorschot
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MEDEWErKErs aan DIt nUMMEr

Frits Abrahams (1946) heeft een dagelijkse column op de achterpagina van nrc 
Handelsblad. Komend voorjaar verschijnt bij uitgeverij Van Oorschot een bun-
deling columns, die zijn geschreven in de afgelopen zes jaar: Alles loopt altijd an-
ders.

Marc Colsen (1977) studeert filosofie. In 2011 debuteerde hij met ‘De gast’ in het 
tijdschrift Kort Verhaal. Andere verhalen verschenen in Op Ruwe Planken en Pas-
sionate Magazine.

Suzan van Dijk studeerde Frans en Algemene Literatuurwetenschap en promo-
veerde op het proefschrift Traces de femmes. Présence féminine dans le journalis-
me français du XVIIIe siècle. Sinds 2008 is zij gastonderzoeker bij het Huygens 
ING. Haar onderzoek betreft de productie van vrouwelijke auteurs en de receptie 
van hun werk.

Peter Drehmanns (1960) is schrijver en dichter. Hij publiceerde acht romans, een 
verhalenbundel en twee dichtbundels, waarvan de laatste, Onder nog onopgehel-
derde omstandigheden, in 2012 verscheen. Tussen 1992 en 2007 was Drehmanns 
recensent Italiaanse literatuur voor respectievelijk Vrij Nederland en nrc Han-
delsblad.

Eva Gerlach (1948) schrijft poëzie voor volwassenen en kinderen. Haar werk 
werd in 2000 bekroond met de P.C. Hooftprijs.

Menno Hartman (1971) is redacteur van Tirade en uitgeverij Van Oorschot.

Detlev van Heest (1956) debuteerde in het voorjaar van 2010 met de roman De 
verzopen katten en de Hollander. Het boek vormt een tweeluik met de roman 
Pleun die in het najaar van 2010 verscheen. In het najaar van 2011 verscheen Het 
verdronken land. Terug naar Japan. Van Heest werkt als parkeercontroleur in 
Hilversum.

Hein H. Jongbloed is historicus en archivaris. Sinds 1986 werkt hij bij het Natio-
naal Archief in Den Haag.

Jeroen van Kan (1968) werkt bij de vpro-radio en is redacteur van Tirade.



Hilde Keteleer (1955) is auteur, literair vertaalster en lesgeefster aan de Ant-
werpse SchrijversAcademie. Ze publiceerde twee dichtbundels bij de Wereldbi-
bliotheek en een met haar Franstalige collega Caroline Lamarche. Haar proza-
debuut Puinvrouw in Berlijn verscheen in 2009 bij Uitgeverij Vrijdag. Meer info: 
www.hildeketeleer.eu.

Amber Kreeft (1954) heeft een dochter en runde jarenlang een café-restaurant in 
het dorpje Saou in Zuid-Frankrijk. Momenteel woont ze in Montfoort. Ze schreef 
in totaal vier ongepubliceerde autobiografische romans.

Geerten Meijsing (1950) is schrijver van een omvangrijk oeuvre. Voor Verander-
lijk en wisselvallig (1987) ontving hij de ako-prijs. Samen met zijn zus Doeschka 
schreef hij Moord & Doodslag (2005).

Charlotte Mutsaers (1942) is schrijver en beeldend kunstenaar. Onlangs ver-
scheen haar dichtbundel Dooier op Drift.

Aad Nuis (1933-2007) was onder meer dichter, criticus en politicus. In 1963 ver-
scheen bij Van Oorschot zijn bundel Wisselend weer. De in dit nummer opgeno-
men gedichten bleven tot dusver ongepubliceerd.

Jamal Ouariachi (1978) debuteerde in 2010 met de roman De vernietiging van 
Prosper Morèl en schreef sindsdien spraakmakende verhalen, artikelen en pole-
mieken in onder meer nrc.next, HP/De Tijd en Knack Focus. Momenteel werkt 
hij aan twee nieuwe romans, waarvan de eerste, Vertedering, in februari 2013 zal 
verschijnen.

Carel Peeters (1944) is als criticus en essayist verbonden aan Vrij Nederland. Zijn 
laatste bundel essays is Genieten voor miljoenen. Over populaire cultuur. Weke-
lijks schrijft hij in Vrij Nederland een Literaire Kroniek en op maandag en vrijdag 
op de website vn.nl/Boeken.

Ester Naomi Perquin (1980) is dichteres. Eerder dit jaar verscheen haar derde 
bundel Celinspecties. Haar werk werd onder meer bekroond met de Lucy B. en 
C.W. van der Hoogtprijs, de J. C. Bloemprijs en de Anna Blamanprijs. Celinspec-
ties is genomineerd voor de vsb Poëzieprijs.



Reiner Maria Rilke (1875-1926) was een Duits dichter. Hij had al naam gemaakt 
met de bundels Das Stundenbuch en Das Buch der Bilder toen hij de literaire we-
reld versteld deed staan en wereldfaam verwierf met de publicatie van zijn twee 
delen Neue Gedichte in 1907 en 1908.

Frederick Rolfe (1860-1913) was een Brits schrijver, ook bekend als Baron Corvo. 
Zijn bekendste boek is getiteld Hadrian the Seventh (1904). Rolfe spendeerde een 
groot deel van zijn leven in Venetië.

Mieke Tillema (1944) publiceerde een aantal dichtbundels, o.a. Het genot van het 
surplus (1988). Over plagiaat bij Bordewijk schreef ze De hoogten van Doyle, de 
trog van Bordewijk (1988). Sinds 2009 schrijft ze essays over poëzie in vakTaal.

Jabik Veenbaas (1959) is schrijver, dichter en vertaler. Naast vertalingen publi-
ceerde hij poëzie, proza en essayistisch werk. In het najaar van 2013 verschijnt 
zijn boek De Verlichting als kraamkamer, met daarin onder meer zijn essay over 
Sade.

Christiaan Weijts (1976) schreef de romans Art. 285b, Via Cappello 23, De etaleur 
en, onlangs verschenen, Euforie. Hij is columnist bij nrc Next en De Groene Am-
sterdammer.

Van Belle van Zuylen (1740-1805) is bij Van Oorschot haar brievenboek Ik heb 
geen talent voor ondergeschiktheid en haar tiendelige Oeuvres complètes beschik-
baar. De in dit nummer opgenomen brieven waren gericht aan haar tantezegger 
Carel Lodewijk (Charles Louis) van Tuyll van Serooskerken (1784-1835). Ze wer-
de onlangs aangetroffen in het archief van de familie Beelaerts van Blokland.



Texel is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een oase van rust. In deze 
 historische roman gaat de jonge arts Luc Walraven werken in het plaatselijke 

noodhospitaal, wordt verliefd op een boerendochter en ervaart het eiland als een 
paradijs. Tot april 1945, wanneer een op het eiland gestationeerd  
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