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Ten geleide

De humanistische traditie en de wereld van de kunst zijn niet identiek, maar wel zeer ver-
want aan elkaar. Beide hebben het (zelf)onderzoek hoog in het vaandel staan; beide streven
naar het expliciteren van de menselijke ervaringswereld, zowel met betrekking tot het spe-
cifiek menselijke en de natuur, als het domein van de spirituele ervaring.
Dichters, schrijvers, kunstenaars en vormgevers zijn de mensen die aan hun samenle-

ving de beelden leveren, waardoor de burgers zich bewust kunnen worden van hun verlan-
gens, drijfveren en angsten. Dichters, schrijvers en kunstenaars zijn vaak het geweten van
een samenleving, met name als deze zich dreigt te ontwikkelen in een totalitaire richting.
Openheid, zelfexpressie en communicatie zijn bepalende kenmerken van zowel de hu-

manistische traditie als de wereld van de kunsten.

Deze thematiek is naar vorm en betekenis letterlijk grenzenloos. Om een minimum aan in-
nerlijke samenhang te bereiken en toch de inherente diversiteit tot haar recht te laten ko-
men, is in dit themanummer van Rekenschap, getiteld 'De rijkdom van migranten, 18 kun-
stenaars, 18 verhalen', gekozen voor de dialoog. Voor Rekenschap is dit uitzonderlijk. Door
de dialoog-vorm ontstaat er een vergelijkingsmogelijkheid tussen de leefwerelden van de
achttien kunstenaars.
Maar niet alleen de dialoog-vorm draagt bij aan de minimaal gewenste samenhang; dat

doet ook de keus van de geïnterviewden: er komen uitsluitend dichters, schrijvers, kunste-
naars en vormgevers aan het woord die zich vanuit het buitenland in Nederland gevestigd
hebben.
De reden voor dit laatste is dat op deze manier de synergetische werking van twee of

meer culturen - en dit is de essentie van een plurale samenleving - op individueel niveau
het beste tot haar recht kan komen. Onze huidige wereld is immers een allesomvattend ac-
culturatieproces, niet alleen in Tokyo of in de koffiebars in China, maar ook in de Coca-
cola-cultuur in Kashrnir en Marokko, de stupa in Friesland en de hasjiesj-shops in de Ne-
derlandse steden.
Uiteraard komen ook de redenen voor het leven en werken in Nederland en de span-

ningen of gevoelens van vervreemding van de geïnterviewden aan de orde in de gesprek-
ken. Het hoofdaccent in de weergave ervan zal echter liggen op de wisselwerking van cul-
turen en de meerwaarde van zo'n proces voor de persoonlijke bewustwording, het
creativiteitsproces en de betekenis hiervan voor een humanistisch-plurale cultuur.

De volgorde van de interviews is afgeleid van de geboorteplaatsen van de kunstenaars: we
gaan van het oosten naar het westen, en van het noorden naar het zuiden.

Na dit themagedeelte volgen een artikel van Roelie Koning over de schrijfster Rascha Pe-
per, die dit jaar de Multatuliprijs van de stad Amsterdam won, en een debat tussen Henk
Bonger en Wijnand Mijnhardt over de tolerantietraditie in Nederland; dit naar aanleiding
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van een artikel van prof. Mijnhardt in het juninummer 1996 van Rekenschap. Het eerder
aangekondigde artikel van Harry Kunneman ter afsluiting van de in Rekenschap gevoerde
discussie over impliciet en expliciet humanisme verschijnt volgend jaar.

Fons Elders en André Hielkema
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De Vreemdeling
Fans Elders

Een diepe angst in onszelf is de angst voor de vreemdeling, voor de alibi in onszelf die
ontdekt dat zijn veronderstelde vrijheid een imaginaire vrijheid is, dat zijn bewustzijn door-
drongen is van regelpatronen die slechts één doel kennen: zorg dat je bij de kudde blijft.
Die kudde kent vele gedaanten: witte huid, vijftien miljoen Nederlanders, beperkt woord-
gebruik, zuinige emoties, voorspelbaar gedrag, kortom, een bureaucratische ervaringswereld
die regels koestert terwille van de regels, al dienen de regels officieel een nuttig, zo niet
verheven doel.

Binnen de liberalisering van de Nederlandse economie en samenleving is paradoxaler-
wijs een krachtig antiliberaal proces gaande dat gekenmerkt wordt door een steeds dieper
ingrijpende bureaucratisering van alle aspecten van het leven. Een voorbeeld is het na-
tuurbeheer, waarbij boeren een boekhouding bijhouden voor het aantal vogelnestjes op
hun weilanden, zodat ze daarvoor per nest per jaar een bedrag kunnen ontvangen dat va-
rieert tussen de f 50,- en f 250,-, afhankelijk van de soort en de zeldzaamheid van het
vogeltje. Alles in de natuur wordt geregistreerd, inclusief de mensen die het beheren en die
het via aangelegde paadjes mogen bewandelen. De perfectie van een en ander kent geen
grenzen. Met natuur en natuurervaring heeft dit alles niets meer te maken. De ontwerpers
van dit beleid werken in Den Haag, Zoetermeer en Wageningen. Ze verkopen de stedelin-
gen natuurervaringen alsof het een museaal beleid betreft. Een onderliggende doelstelling
van dit natuurbeheer is de transformatie van de boer in een ambtenaar voor de 'wilde' na-
tuur op enkele vierkante kilometers, want er zijn te veel boeren.

Het natuurbeleid in Nederland heeft een pendant in het vreemdelingenbeleid. Zoals de
vogelnestjes worden geregistreerd, worden 'vreemdelingen' geregistreerd: niemand ont-
snapt meer aan de aandacht van de vreemdelingendienst.

In onze collectieve dieptepsychologie is de vreemdeling een natuurgebied geworden dat
zo snel mogelijk in kaart moet worden gebracht om beter beheerd te kunnen worden. Alle
buitenlanders hebben recentelijk een oproep gehad om zich bij de vreemdelingendienst te
melden. Het is anno 1996 voor een niet-Nederlander niet voldoende financieel onafhanke-
lijk te zijn om in Nederland te kunnen wonen, maar hij of zij moet kunnen aantonen een
unieke, onvervangbare bijdrage te leveren aan de Nederlandse cultuur. (Vertalen valt, won-
derlijk genoeg, niet onder zo'n bijdrage, terwijl de vertalers aan de basis staan van de cul-
turele uitwisselingsprocessen.)

Het vreemdelingenbeleid bedenkt dagelijks nieuwe regels, zoals de inburgeringstoets
voor 1997, om de controle over de niet-Nederlanders die hier willen wonen en werken, te
vergroten. De inburgeringstoets is een schrijnend voorbeeld van een antiliberale praktijk
binnen een wereldwijde liberalisering van goederen en kapitaalstromen. De VVD loopt in
dit antiliberale vreemdelingenbeleid voorop. Het liberalisme verdedigt niet meer de bewe-
gingsvrijheid van mensen, maar alleen nog de bewegingsvrijheid van diensten, goederen en
kapitaal. In dit kader past ook het werken op contractbasis, tot in het onderwijs toe. Er
vindt een feitelijke verschuiving plaats van rechten naar plichten c.q. verantwoordelijkhe-
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den, maar dit alles onder het motto van een geïdealiseerde individualisering en flexibele sa-
menleving. Zo stapelt zich de ene paradox op de andere. Terwijl Nederland de facto wel
aan nationaal winkelbeheer kan doen, en het paarse kabinet dit dan ook doet tot in de ui-
terste perfectie, is de nationale onafhankelijkheid op de meeste terreinen in toenemende
mate een fictie. En deze fictie wordt bestreden met een strenger vreemdelingenbeleid ter
verdediging van de Nederlandse culturele identiteit.

De onderdrukte angst voor de vreemdeling in onszelf wordt zichtbaar en meetbaar in het
aangescherpte vreemdelingenbeleid. Dit werpt een ander licht op de zo vaak geprezen to-
lerantie van Nederland. De rijkdom van de migranten in de vorm van hun taal, muziek,
voedsel, kleding, kortom in hun cultureel, religieus en sociaal bewustzijn, wordt in de pu-
blieke opinie en in de media doorgaans niet gepresenteerd als een verrijking van de Neder-
landse cultuur, maar als een bedreiging. De gebrekkige informatie over de islam is hiervan
een pijnlijk voorbeeld. Islam buiten Nederland wordt in sterke mate geassocieerd met fun-
damentalisme en extremisme, terwijl wereldwijd een substantieel aantal islamieten de soefi-
traditie levend houdt. De soefitraditie is een van de rijkste spirituele en esthetische religies
anno 1996. De angst voor de islam in veel Europese landen, van Frankrijk via Bosnië tot
Rusland, is eerder een oorzaak dan een gevolg van het islamitisch fundamentalisme dat
zijn pendant heeft in joods, christelijk en hindoeïstisch fundamentalisme. Het fundamenta-
lisme heeft als belangrijkste kenmerk, ongeacht zijn religieuze of levensbeschouwelijke ach-
tergrond, een diepe afkeer van alles wat afwijkt van de eigen vorm. Die afkeer neemt soms
pathologische vormen aan, en wordt dan een rechtvaardiging voor de moord op premier
Rabin, voor het afslachten van vrouwen, mannen en kinderen in Algerije of het demonise-
ren van de pro-abortus beweging in de Verenigde Staten. De vergaande uitsluiting van een
andere levensstijl is een vorm van mentaal en emotioneel afweergedrag en de eerste stap
naar de aanvaarding van eenzijdig geweld.

Om al deze redenen moet het vreemdelingenbeleid in Nederland de hoogste prioriteit
krijgen, tot in het stemhokje toe. Het vreemdelingenbeleid is de spiegel van ons collectief
bewustzijn én van de weg die dit collectief bewustzijn bewandelt. Als we in kwantitatieve
zin restrictiever worden in het vreemdelingenbeleid, betekent dit een sanctionering van col-
lectieve onzekerheid en angst, dus een sanctionering van onze innerlijke onvrijheid. Het
betekent dat tolerantie en pluralisme niet meer uitwisselbaar zijn, maar eufemismen wor-
den voor onverschilligheid en 'meer-van-hetzelfde', zoals de ontelbare tv-kanalen avond
aan avond een culrureel wintervcld visualiseren.

Toen de redactie van Rekenschap mij uitnodigde gastredacteur te worden van deze decem-
bere-ditie met als thema 'Humanisme en de kunsten', heb ik ervoor gekozen het domein
van de kunsten aan het woord te laten via achttien kunstenaars, dichters en schrijvers die
allen in Nederland wonen en werken, maar uit een andere culturele achtergrond komen
dan de Nederlandse. Deze 'migranten' verrijken dagelijks onze cultuur. Ik heb gekozen
voor de dialoog-vorm, omdat de dialoog de bereidheid tot communicatie symboliseert.
Mijn vragen in de gesprekken zijn weggelaten om u als lezer een kans te geven zonder
enige interventie van mijn kant te luisteren naar deze verhalen.

Een van de achttien, Hector Vilche, heeft geen tekst. Hij is het symbool voor al die
kunstenaars en schrijvers die het zwijgen is opgelegd. Eén uitspraak van hem wil ik de le-
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zer niet onthouden: 'De moderne tijd heeft van de "kunstenaar" iets bijzonders gemaakt.
De "kunstenaar" is een economische creatie. Het probleem is dat mensen niet om cultuur
vragen zoals ze om brood vragen.'

Wat mij het meest heeft getroffen in alle gesprekken is de moed van deze kunstenaars en
schrijvers. Die moed komt voort uit een innerlijk waardebesef en een creatieve drift die
door niets en niemand ongedaan te maken is. Leven en werk vormen een onafscheidelijke
eenheid. Esthetiek is geen afgescheiden domein, geen natuurpark, maar het vormgeven aan
leven en dood, aan waarden en intu'ities die het menselijk individu uit zijn cocon bevrijden.
Om die reden zal het woord 'humanisme' niet vaak gebruikt worden door mijn gespreks-
partners. Als humanisme een indicatie is voor het Socratische 'ken je zelf en voor het be-
sef dat het woord 'mens' ouder is dan het woord 'god'; als humanisme verwant is aan het
Ciceroniaanse begrip 'humanitas' (mensheid) met alle consequenties vandien voor een uni-
verseel waardebesef, dan zijn er achttien representaties van die humanistische traditie.

De gesprekken in deze speciale editie van Rekenschap hebben een diep effect als ze lang-
zaam, met gevoel voor subtiliteit, gelezen worden. De geest van de creatieve migrant kent
geen grenzen. Zijn bewustzijn is nomadisch. 'We have no war-songs', is de titel van een
documentaire van Izzy Abrahami over de zigeuners in Europa. De zigeuners praten niet
over de Tweede Wereldoorlog. Zij negeren bewust het verleden ten gunste van 'vandaag'.

'Soms waaiden onze schilderijen weg, terwijl we ze de berg op droegen.' Het zal deze
verhalen niet anders vergaan dan Armando Bergallo's schilderijen. Als deze verhalen ons
nomadisch bewustzijn gevoed hebben, hebben ze hun doel bereikt: het gaat niet om de
herberg, maar om de weg, niet om Nederland, maar om de wereld.
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Lachen naar het kind in mezelf
Duoduo

'Hoe ouder ik word, des te meer herinner ik me van de tijd dat ik klein was. Elke dag doe
ik Chi-Gung, Chinese meditatie. Tijdens de meditatie komen er zeer sterke beelden in me
op. Ik zie mijn zuster, mijn moeder en mijn grootmoeder. Ik zie mezelf als kind en lach
naar mezelf. Het jongetje dat ik was is nog bij me. Is hij mij of ben ik hem? Chi-Gung is
het universele, de Tao. Voor zieken is Chi-Gung als medicijn. Aan gezonde mensen geeft
Chi-Gung meer energie. Het kan zelfs de bron zijn van speciale krachten. Sommige men-
sen eten bijvoorbeeld niet meer sinds ze Chi-Gung bedrijven. Anderen hebben maar drie
uur slaap per dag nodig. Of ze kunnen reizen waarheen ze maar willen, zonder vervoer-
middel. Chi-Gung is niet alleen een gevoel, maar ook een kracht. Ik ervaar deze kracht als
een golf van elektriciteit door mijn lichaam. Tijdens de meditatie blijf ik altijd bij bewust-
zijn. Mijn geest is helder en schoon. Na Chi-Gung heb ik zoveel energie dat ik doorwerk
tot vier uur 's nachts.

Ik woon samen met mijn vriendin Alice in Leiden, een kleine stad. Ik ken hier niemand
en voel me eenzaam. Ik ben als een doofstomme: ik versta en spreek geen Nederlands.
Alice doet veel voor me, het betalen van de huur en de telefoonrekening bijvoorbeeld. In
Canada is het anders. Daar ben ik gedwongen mezelf te openen, omdat ik alles zelf moet
doen. Elke dag moet ik praten, praten, praten. In Nederland kan ik schrijven. Ik sluit me-
zelf af, als in een gevangenis. Omdat ik me eenzaam voel, kan ik mijn herinneringen ge-
bruiken. Hier leef ik het leven van een kunstenaar. In Canada leef ik een openbaar leven.
Mijn Engels is zeer simpel, en in het Engels praat ik over simpele dingen. Als ik moet pra-
ten open ik mezelf, maar daarbij verlies ik iets. Alleen als ik mezelf sluit, kan ik deel wor-
den van de Chi, de levensenergie.

De oorsprong van de Chi ligt voor mij in Beijing. Chi bestaat uit yin en yang, zwart en
wit, nacht en dag, water en lucht. Europa heeft yin-Chi. Het zwarte is er erg sterk. De Ver-
enigde Staten daarentegen zijn wit. In Europa is het nacht, in de VS dag. In bijvoorbeeld
San Francisco en Los Angeles schijnt de zon altijd. In de VS is mijn gezondheid beter door
de droogte. En net als het weer is ook de Amerikaanse cultuur simpel en direct. Mijn geest
wordt simpel, dwaas. Ik kan er niet schrijven. In de VS voel ik me zeer ontspannen. Ik doe
er het liefst niets, en word er dan ook dikker. Geen enkele kracht doet je denken of voe-
len. Je voelt in Amerika geen pijn of verdriet. In China ben ik altijd boos, in Europa voel
ik me depressief, maar ik heb er gevoel. In de VS verlies ik mijn gevoel. Misschien is Ame-
rika wel te jong.

Natuurlijk bestaat er in de VS een cultuur van hoge kwaliteit. Maar waar kunnen ge-
wone mensen heen om deze cultuur te ervaren? Europa heeft hetzelfde probleem, maar
hier kan je tenminste nog een kerk of een landschap zien of met een wolk praten. De na-
tuur is in de VS en Canada anders dan in Europa. Ze is wild, op een andere manier dan
bijvoorbeeld in Griekenland of Oostenrijk. De Amerikaanse natuur is puur, onaangetast
door mensen. In Europa of China is de menselijke geschiedenis verweven met de natuur.
Zelfs als je niemand ziet op het land, voel je toch de menselijke aanwezigheid. In Noord-
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Amerika is het landschap het landschap en de maatschappij de maatschappij. Er bestaat
geen verbinding tussen.

In de Chinese traditie bestaat er niet of nauwelijks een scheiding tussen de verschillende
media: de kunstenaar is ook schrijver, de dichter speelt sitar en go. Ook nu nog schrijven
veel schilders poëzie, en schilderen veel dichters. Het medium is niet belangrijk. De vorm
verandert met het gebruik van verschillende media, maar het idee blijft hetzelfde. Een Chi-
nees spreekwoord is: als je één ding goed kan, kan je honderd dingen goed. Chinese f1loso-
fie benadrukt dat je niet alleen van boeken moet leren. Door te doen, zul je begrijpen. Nie-
mand heeft mij geleerd hoe kleuren of penselen te gebruiken. Ik begon met schilderen toen
ik pas vijf jaar oud was, omdat ik daar zin in had. Op de middelbare school had ik het zo
druk met studeren dat ik ermee ophield. Tien jaar geleden kreeg ik opeens weer het gevoel
dat het goed was om te schilderen. Ik heb mijn diepe gevoel van China opgebruikt. Ik zou
terug moeten naar China om mijn batterij op te laden, om meer Chi te krijgen. Dat is ech-
ter niet mogelijk. Daarom kan ik geen korte verhalen of toneelstukken schrijven, maar al-
leen poëzie. Poëzie is afhankelijk van inspiratie. Als de inspiratie wegblijft, moet ik wach-
ten. Terwijl ik wacht, schilder ik. Schilderen geeft me rust en maakt me gelukkig. Soms
schilder ik de hele nacht. Als Alice dan naar bed gaat, vertel ik haar dat er 's ochtends een
nieuw schilderij zal zijn. Dat maakt ons allebei blij.

In de westerse cultuur is kennis zeer abstract. Ik heb geen universitaire opleiding. Daarom
kan ik doen waar ik zin in heb. De Culturele Revolutie heeft me "bevrijd". Cultuur is niet alleen
in boeken vastgelegd, maar ook in het leven. Begrijpen gebeurt met het hart, niet met de geest.
Als je in China iemand bewondert, zorg je dat je veel met hem samen bent. Waarschijnlijk zal
je niet veel met deze persoon spreken. Je kijkt naar de manier waarop hij dingen doet. Zo leer
je. Toen ik twintig jaar oud was, had ik een goede vriend. We waren elke dag samen. Hij is een
genie. In één jaar schreef hij acht lange gedichten. Daarna begon ik poëzie te schrijven. Sinds-
dien kan hij niet meer schrijven. In China zouden we zeggen dat ik zijn Chi heb gestolen.

De laatste twintig jaar van mijn leven in China was ik sterk beïnvloed door de westerse
cultuur. Ik las westerse boeken, bekeek westerse f1lms en schilderijen en luisterde naar wes-
terse muziek om te begrijpen wat westerse cultuur inhield. Het Westen was voor mij als
een droom. Sinds 1989 leef ik in het Westen. Het Westen is realiteit geworden. Pas sinds ik
in het Westen woon, besteed ik aandacht aan de Chinese cultuur. In China vroeg ik me
nooit af wat het inhield om Chinees te zijn: ik was Chinees en ik leefde in China. Natuur-
lijk ben ik Chinees, maar ik wil niet tot een soort mensen behoren. Ik ben een persoon: ik
ben ik. Als Chinees krijg ik geen vrijheid van systeem, van nationaliteit, van cultuur. Ik wil
een burger van de wereld zijn. Voor mij betekent het concept van wereldburger vrijheid.

Iedereen heeft twee, drie of vier verschillende posities om over dingen na te denken of
om dingen te doen. Mijn werk houdt in dat ik mijn persoonlijkheid varieer. Sinds ik schrijf
neem ik een andere positie in. Vroeger had ik vrienden of leraren op school waar ik het
mee eens of oneens was. Deze meningen bevonden zich op het niveau van kennis. Waar
ik nu over schrijf is iets totaal anders dan kennis. Het is als een geheim. Ik ben dichter,
maar het schrijven van poëzie is niet mijn werk. In het Westen moet je als dichter vertellen
wat je over een jaar gaat doen, hoeveel boeken je gaat schrijven, wat de titels zijn. Dat kan
ik niet. Misschien heb ik wel drie jaar nodig om te wachten. Wachten is voor mij niet niets
doen. Als ik schrijf is mijn gezicht gericht naar God, of naar niets, of naar de hemel.
Poëzie is als religie. Het is iets dieps, iets groots.'
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De gevangenis is een belangrijke leerschool
lrina Grivnina

'Ik was thuis enigst kind. Mijn ouders mochten me niet. Tot mijn veertigste probeerde ik
ze te laten zien dat ik ook een mens ben. Pas na onze emigratie vanuit Rusland kon ik me
van mijn ouders bevrijden. Toen ik problemen had met de KGB, steunden mijn ouders niet
mij, maar de KGB. Dat is begrijpelijk: het is in Rusland gevaarlijk om je kinderen te helpen
als ze zich uitspreken tegen de gevestigde macht. Toch maakte het onze verhouding moei-
zaam. Mede door de slechte relatie met mijn ouders heb ik mezelf onderwezen. Al mijn
ideeën heb ik zelf opgebouwd met behulp van boeken. We hadden thuis een grote biblio-
theek met Russische en westerse vertaalde klassieken. Het lezen van bepaalde westerse
boeken was als het ervaren van een stuk vrijheid. De boeken van Vonnegut of Salingers
The Catcher in the Rye waren een ontmoeting met iets wat niet bestond in Rusland.

Ik dacht vroeger niet dat ik ooit zou schrijven. Ik werkte met computers. Op een gege-
ven moment begon ik via vrienden dissidenten te helpen. Ik vond het fout dat mensen in
de gevangenis zaten, omdat ze iets gezegd hadden dat iemand niet aanstond. Ik was en ben
er absoluut zeker van dat mijn gedachten en uitspraken mijn eigen zaak zijn. Niemand kan
me weerhouden te denken en te zeggen wat ik wil. Het zou niet goed zijn als ik iemand
zou proberen te vermoorden of zou zeggen dat iemand vermoord zou moeten worden. Als
ik echter praat over boeken of over mijn indruk van een bepaalde schrijver of over het feit
dat het verkeerd is om mensen in psychiatrische inrichtingen op te sluiten omdat ze reli-
gieus zijn of een andere mening hebben, is dat een privé-aangelegenheid.

De gevangenis is een belangrijke leerschool voor me geweest, omdat ik daar alle zoge-
naamd mindere Russische klassieken heb gelezen. Normaal gesproken zou ik daar geen tijd
voor hebben gehad. Sommige van die boeken waren geweldig interessant. Ook begon ik
poëzie te schrijven om iets te doen te hebben. Je kan namelijk geen zestien uur per dag le-
zen. Eerder durfde ik geen poëzie te schrijven. Als je opgroeit in een land met in deze
eeuw ten minste tien zeer goede dichters, ben je bang om iets te schrijven dat rijmt. In de
gevangenis kan niemand kritiek leveren op je werk, want niemand ziet het. Ik schreef om
niet te vergeten waar ik aan dacht. Ik kon geen proza schrijven, want het was verboden om
papieren mee te nemen uit de gevangenis. Poëzie was makkelijker te onthouden.

In de gevangenis raak je al je remmingen kwijt. Je wordt grof. In de gevangenis heb ik
geleerd dat ik dingen kon doen die ik niet voor mogelijk had gehouden. Het was geloof ik
Lenin die heeft gezegd dat de gevangenis als een universiteit is. Hij had gelijk. In de KGB-

gevangenis waren zelfs geen spiegels. Je kon je gezicht maar eens per maand zien, als je
haar geknipt werd. Gelukkig zat ik samen met iemand in een cel. Anders zou ik gek zijn
geworden. Behalve je celgenoot zag je niemand. De gevangenis heeft me erg dapper ge-
maakt. Om te schrijven moet je dapper zijn. Iets dat je schrijft vanuit je hart wordt afge-
kraakt door stomme critici. Om dat te doorstaan moet je erg dapper zijn. Ik had mezelf
voorbereid op de gevangenis door erover te lezen. Ik wist namelijk dat er een dag zou ko-
men waarop ik opgesloten zou worden. Ik had gelezen dat je, als je in de gevangenis te-
rechtkomt, moet begrijpen dat het voor altijd is. Als je weet dat je er nooit meer uitkomt,
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voel je je vrij. Ze kunnen je niets meer doen. Je moet niet te veel van jezelf houden. Als je
meer van je ideeën en je vrienden houdt dan van jezelf, maakt de gevangenis je vrij.

Na mijn verblijf in de gevangenis ging ik in ballingschap met mijn dochter Masha. Mijn
man kwam op bezoek en vertelde dat ze me een tweede keer gevangen zouden nemen.
Wat konden we doen? De dingen die ik gezegd had, wilde ik niet terugnemen. Mijn man
zei: "Ik zal ze tegenhouden. Als je een baby hebt, kunnen ze je niet arresteren." Toen hij
drie dagen later weg moest, was ik zwanger. Na drie maanden kwamen ze erachter dat ik
zwanger was. Ik moest naar het ziekenhuis komen, waar ze me vertelden dat ik een vrese-
lijke nierziekte had. Ik zou nooit een gezond kind baren, en bovendien zou ik zelf kunnen
sterven. Ze wilden dat ik meteen abortus zou plegen. Ik wist dat ze me ertoe konden dwin-
gen, want er waren drie dokters in de kamer. Ik moest dus een goede reden vinden om
weg te komen. Ik zei: "Ik ben het met jullie eens. Het is veel te gevaarlijk. Ik moet echter
eerst mijn man bellen. Hij wilde dit kind erg graag. Als ik een abortus laat plegen zonder
het hem te vertellen zal hij zeer boos zijn." In de dorpen begrijpen ze wat het is om een
Russische echtgenoot te hebben: hij kan je vermoorden. Vervolgens zei ik: "Ik heb een
kind van tien. Als ik een paar dagen in het ziekenhuis blijf, moet er iemand voor haar zor-
gen. Dat moet ik eerst regelen." Ze lieten me gaan. Natuurlijk ben ik nooit teruggekeerd
naar het ziekenhuis. Ik had de analyse van mijn ziektebeeld gekopieerd. Thuis zocht ik de
medische termen op, en ik bleek vier verschillende dodelijke nierziektes te hebben. Mijn
vrienden hadden contact met Vladimir Bukowski, die bevriend was met Joan Baez, een
Amerikaanse country-zangeres en linkse activist. Baez kreeg te horen dat ze in Rusland een
vrouw wilden dwingen tot abortus. Je weet hoe ze in Amerika denken over abortus. Baez
zorgde ervoor dat er een brief getekend door mevrouw Carter, mevrouw Martin Luther
King en Baez zelf naar Rusland verstuurd werd. Mevrouw Mitterand stuurde haar eigen te-
legram. Ik kon terug naar Moskou en de baby werd geboren. Hier is het resultaat: mijn
dochter Jana. Dana zit stilletjes mee te luisteren tijdens het gesprek.]

Omdat ik een baby had, konden ze me volgens de wet niet wegsturen uit Moskou. Ze
probeerden het echter wel, omdat ik zo'n "vreselijke crimineel" was. Ik schreef brieven aan
Andropov: ''Beste Juri Andropov. Ik ben het met u eens dat ik misschien niet in deze stad
thuis hoor. Als U wilt dat ik wegga, geef ons dan de mogelijkheid te emigreren." Ik stuurde
Andropov vijf brieven. Na de vijfde brief stierf hij. Vervolgens schreef ik brieven aan Tsjer-
nenko. Na de vijfde brief kreeg hij een hartaanval. Na de zevende stierf hij. Toen kwam Gor-
batsjovaan de macht. Ik schreef hem een brief: "Respectabele Michail Gorbatsjov. Ik begrijp
dat het moeilijk voor u is dat u hoofd van het land wordt, terwijl ik hier nog ben. Uw voor-
gangers hebben vreselijke pech gehad met mijn brieven. U bent nog jong, misschien kunt u
iets goeds doen voor dit land. Omdat ik niet wil dat u zal sterven na mijn vijfde brief, hoop
ik dat u ons snel zal laten emigreren." Een half jaar na deze brief vertrokken we naar het
Westen.

Ik was bang dat ze mijn man en mij allebei zouden arresteren. Wat moesten we dan met
de kinderen doen? Via de Nederlandse ambassade kreeg ik contact met het Leger des Heils.
Majoor Boshardt, het hoofd van het Leger des Heils, stemde toe mijn kinderen te adopteren
in het geval dat mijn man en ik gearresteerd zouden worden. Het was niet mogelijk om kin-
deren uit Rusland naar het Westen te sturen, maar ik had iemand nodig die elke dag van onze
arrestatie zou vragen: ''Waar zijn de kinderen die ik heb geadopteerd?" Ik denk dat dat soort
officiëlen dit ook goed begrepen. Het heeft geholpen bij onze emigratie.
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In communistische landen werden intellectuelen veel meer "gerespecteerd" dan hier. Je
kon er gearresteerd worden voor een gedicht dat ze in je boekenkast vonden. (De grote
Russische dichter Osip Mandelshtam zei: "Het enige land ter wereld waar poëzie zo serieus
wordt geaccepteerd is Rusland. Hier kan je vermoord worden voor één gedicht ..." En hij is
vermoord om zijn gedicht ...) Elke vorm van totalitarisme is goed - of, beter gezegd, kan
vruchtbaar zijn voor schrijvers. Zoals iedereen weet, zijn de beste werken in de wereldlite-
ratuur geschreven door zeer ongelukkige mensen. Een gelukkig mens kan geen grote kunst
produceren. Schrijvers moeten een soort ongemak voelen, en ongemak hebben mensen in
totalitaire landen heel veel. Je kan als schrijver vermoord worden, maar je zal voor altijd in
de herinnering blijven. Daarom kan elke totalitaire macht grote literatuur creëren. Er zijn
slechts twee problemen: 1. de bureaucraten vermoorden schrijvers te vaak voordat ze een
kans hebben gehad om het beste van hun creaties te publiceren; 2. soms accepteerden
mensen een werk van een schrijver als een "meesterwerk" alleen omdat het verboden was.
Jammer genoeg is dat wat er gebeurd is met Pasternaks Doctor Zhivago.

Als je schrijft, ben je nooit vrij. Niet alleen in totalitaire landen, maar ook in democrati-
sche ... Als je van je boek bijvoorbeeld een bestseller wilt maken, moet je daar bewust voor
kiezen. Je schrijft of een ftlosofisch boek dat niemand zal lezen, of een detective die ieder-
een zal lezen. Als je een speciale uitgever wilt, moet je je conformeren aan hun wensen.
Ook moet je rekening houden met het feit dat in elk land de nationale personages anders
zijn. Ik heb bijvoorbeeld een verhaal geschreven dat in Rusland en Amerika goed ontvan-
gen werd, maar in Nederland slecht. Absolute vrijheid bestaat niet. In welk politiek systeem
je ook leeft, vrijheid zit in jezelf. Als je je vrij voelt, zal je onder elk regime vrij zijn. Als je
je niet vrij voelt, kan je leven in Amsterdam, de meest vrije stad van de wereld, niet vrij
zijn. Om vrij te zijn moet je niet over dingen denken als: "Wat zullen mijn onderburen van
me vinden? Wat zullen mijn bovenburen denken? Wat zullen ze doen als mijn kind piano
speelt? Wat zullen ze zeggen als ik iets in de krant schrijf?" Zo lang als je binnen de wet
blijft, zijn de problemen van je buren niet jouw problemen. Ze zijn vrij om te verhuizen.
Dit principe werkt twee kanten op. Als je bovenburen om drie uur 's nachts door het huis
rennen, kan je daar iets van zeggen. Je kan ook denken dat ze vrije mensen zijn die de vrij-
heid hebben om te rennen in hun eigen huis. Dat noem ik tolerantie. Je wordt met inner-
lijke vrijheid geboren, of niet. Je kunt jezelf wel onderwijzen in dit opzicht, maar dat kost
veel tijd en energie. Om vrijheid te bereiken moet ze je gedachten geheel in beslag nemen.
Je moet zelf vrij willen zijn.'
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Ik had het politiebureau uitgenodigd,
niet de kunstwereld
Soheila Najand

'Ik heb een beeld van mijn moeder die hard werkt en liefde geeft, die altijd zingt. Door
haar heb ik geleerd liefde te geven en weinig terug te verwachten. Zij was altijd degene die
gaf, terwijl ze weinig terug verwachtte. Mijn vader was een enthousiaste, energieke man die
altijd studeerde. Voor mij zijn er achter een krant altijd twee ogen. Die zijn van hem .. Mijn
eerste uitingen van gevoelens voor hem waren liedjes. Ik had van mijn moeder geleerd om
met zingen liefde te geven, en dat deed ik voor hem. We hebben een heel oud liedje over
de regen: we zeuren niet over de regen, we genieten ervan want hij brengt de rijkdom van
de natuur naar boven. Het gaat ongeveer zo: "Regen, regen, gronden worden nat. Lieve
Gainesa, door regen komt verbetering. Het geeft liefde een goede toekomst." Toen ik twee
was, had ik met mijn kindertaal dat liedje aangepast om aan mijn vader mijn liefde te to-
nen: "Door papa wordt alles veel beter." Elke dag als hij thuiskwam, stond ik al een half
uur voor het raam voor hem te zingen. De hele buurt wist dat mijn vader pas over een half
uur zou komen, maar ik had geen geduld om te wachten. Als ik aan mijn jeugd denk, komt
eerst het goede en dan meteen het slechte erachteraan. Dat contrast is normaal in het le-
ven. Ik was me in de studentenbeweging langzaam bewust geworden van mensenrechten
en -plichten. Onze geboden bestonden meer uit plichten dan rechten. Ik ben me mijn hele
leven bewust geweest van politiek, iets dat niet goed werkt in Iran.

Toen ik acht jaar was, werd in Iran aan honden en katten op straat gif gegeven. Dat was
voor mij een politieke daad. Ik wist dat dieren overgeven als ze melk drinken en dat dan
het gif niet meer werkt. In mijn naïveteit kocht ik dus van al mijn zakgeld melk en gaf het
aan de dieren. Als ik twee dagen later één van hen zag, was ik beloond. Toen ik wat ouder
(12 jaar) was, kwam mijn vader door zijn politieke overtuiging in de gevangenis. Het was
een zeer zware ervaring om hem achter de tralies te zien. Hij had het altijd over wat het
betekent om een goed mens te zijn: je moet goed voor anderen zijn, je mag niet neutraal
zijn tegenover pijn van anderen. Hij had ons geleerd goed naar anderen te luisteren. Je
moet niet alleen denken aan wat jij wilt, het is belangrijker wat anderen willen. Mijn ouders
waren allebei bewuste mensen. We zagen dit ook in de praktijk. Mijn vader was arts. Het
was toen in Iran heel makkelijk om medicijnen van ziekenhuizen particulier te verkopen en
zo rijk te worden. Hij deed dat niet. Omdat hij niet meedeed en probeerde het openbaar te
maken, zat hij vaker achter de tralies. Niet meedoen was niet goed voor zijn baas. Ik heb
altijd de angst gehad dat hij opgepakt zou worden. Bij de angst hoorde de les dat je angst
mag hebben, maar er nooit voor mag vluchten. Zo leer je hem accepteren en ermee om te
gaan. Een van de normen die we leerden, was niet te praten. Op heel jonge leeftijd wist ik
dat wat van huis is, van huis is. Buiten de muren mag niemand iets weten. Die twee werel-
den ... Sommigen kunnen zo licht leven, denken nergens over na.

Ik had het idee advocaat te worden, zodat ik kon zorgen dat vrouwen hun rechten kon-
den krijgen, dat mannen hen niet kapot konden maken. Het eerste jaar kon ik niet naar de
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universiteit omdat ik kwalitatief niet goed genoeg was voor rechten. In Iran waren er drie
topstudies. Iedereen wilde arts, advocaat of ingenieur worden. Voor zowel de arbeiders-
klasse als de bourgeoisie gold: als je niet gelukkig bent, moet je studeren. Ik had me aange-
meld voor rechten en politicologie. Voor geen van beide werd ik aangenomen. Het was een
ramp. Mijn vader had altijd gezegd dat als iemand niet studeert, hij geen waarde heeft voor
de maatschappij en niet meer hoeft te leven. Mijn ouders hadden duidelijk gemaakt dat als
we mensen wilden zijn waar zij trots op waren, we een waardevolle positie in de samenle-
ving moesten innemen. Waardevol had niet zoveel te maken met hoog, maar wel met op
eigen benen staan. Het jaar daarop probeerde ik het overal en werd ik aan zeven universi-
teiten en academies aangenomen. Ik wilde bewijzen dat ik geen waardeloos kind was. Ik
studeerde twee jaar interieure vormgeving. Toen begon ik me af te vragen wat ik aan het
doen was. Ik wilde iets voor de maatschappij betekenen. Daarom heb ik grafische vormge-
ving gekozen. Dat kun je als communicatiemiddel gebruiken. Door massaproductie kun je
overal, bij iedereen zijn. Je kiest je toeschouwer, in plaats van dat rijke mensen kiezen voor
jou.

Om politieke redenen ben ik in 1987 naar het buitenland gevlucht en besloot ik naar
Nederland te komen. In 1990 ben ik hier gekomen. De eerste vijf maanden heb ik een in-
tensieve taalcursus gevolgd. Ik ben in Arnhem aan de kunstacademie verder gaan studeren.
Terwijl ik grafische vormgeving studeerde, had ik ook objecten gemaakt die meer bij de
kunsten hoorden. Voor mijn eindexamen had ik een tentoonstelling van ruim tweehonderd
vierkante meter gemaakt. Ze heette "Ergens een huis, nergens een thuis" en ging over het
vluchtelingenvraagstuk. Ik had het gevoel dat er een behoefte in de samenleving bestond
aan meer informatie over wat het betekent vluchteling te zijn, waarom iemand vlucht, of
een vluchteling een zielig mens is zonder waarde voor deze samenleving. Politici en media
gaan niet eerlijk met dit onderwerp om. De samenleving ziet de vluchteling als de schuldige
voor alle sociaal-economische problemen. Ik wilde dat aan de orde stellen. Ik wilde dat
mensen via mijn visie, mijn beleving, even konden ervaren wat het betekent vluchteling te
zijn. Zijn ze mensen die door de internationale orde in zo'n positie terecht zijn gekomen,
of zijn ze opportunisten die misbruik willen maken?

Die tentoonstelling kreeg enorme aandacht. Met die tentoonstelling heb ik mijn eerste
stap in de Nederlandse samenleving gezet. Door de reacties van het publiek kreeg ik het
gevoel mijn dialoog gestart te hebben. Als je weet dat je betekenis hebt voor de samenle-
ving waar je bent, dan ben je thuis. Als je je zorgen maakt over deze samenleving ben je
geen gast meer, je bent een van de mensen die hier zijn. Tot dat moment had ik nooit het
gevoel dat ik thuis was. Zo voel ik het. Of je gehaat wordt of bemind, maakt niet uit. Waar
ik voor wil zorgen, is een dialoog tussen alle delen van de bevolking.

Ik ben niet nationalistisch opgevoed. Ik heb altijd eerder mezelf bekritiseerd dan ande-
ren. Voor mij maakte het niets uit waar ik was, behalve dat ik de hele rijkdom van 32 jaar
leven in één klap had verloren en opnieuw moest beginnen. Dat heb ik niet als de schuld
van anderen ervaren, maar als een uitdaging. Als sociaal geëngageerd mens had ik het idee
dat ik hier ook iets kon betekenen. Maar ik heb gemerkt dat als je de Nederlandse taal niet
goed beheerst, je wordt beschouwd als zijnde doof of dom. Hier is het een ellende als je de
taal niet spreekt. Van taal wordt een handicap gemaakt. Het is een handicap van de ge-
dachte.

Door de tentoonstelling kreeg ik een uitnodiging voor de wereldvrouwenconferentie in
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Beijing. Ik heb daar samen met vrouwen een kunstwerk gemaakt. Ik sprak geen Engels,
maar had nergens last van. De conferentie was een belevenis omdat ik al mijn theorieën in
de praktijk kon zien: geen klasse, geen geslacht. Ik heb er alleen eenheid ervaren. Ik heb
besloten elke wereldconferentie mee te maken.'

Je moet niet alles accepteren. Die tolerantie van hier irriteert me. Hier wordt alles geaccep-
teerd. Ik kan niet alles accepteren. Als ik alles wat is, accepteer, dan heb ik de tijd of de
evolutie niet geaccepteerd. Wij moeten aan het eind van het tweede millennium veel be-
wuster met dingen omgaan. Alles heeft grenzen. Als we kunnen accepteren dat een vrouw
door een verhouding met een man te hebben, dood wordt geschoten, waar is dan de grens
van het mens-zijn? Ik kan niet accepteren dat tolerant Nederland dat accepteert en zegt dat
Iran een veilig land is. Dat soort fundamentalistische dingen moet door de beschaving af-
gekeurd worden. Men zegt: dat doet de machthebber, negentig procent van de bevolking
wil dat niet. Als een meisje met een jongen gaat samenwonen, wordt ze tot haar nek be-
graven en gestenigd. Vrouwen worden gezien als de schuldigen en worden gedood. Man-
nen krijgen een paar slagen. Kinderen van drie maken dit geweld mee. Het wordt normaal
voor ze.

Als zwarte (gekleurde) vrouw in Nederland heb je de vierde positie: eerst witte mannen,
dan witte vrouwen, dan zwarte (gekleurde) mannen, dan kom jij. Ik word beschouwd als
zwarte of donkere vrouw. In Iran dacht ik dat ik wit was. Ik had wel westerlingen gezien,
maar ik ervoer jullie niet als anders. Nu hoor ik hier dat ik anders ben. Toen ik jonger was,
haatte ik mijn eigen ras vanwege de slavernij. Ik dacht: ik ben wit, dus ik ben schuldig. Ik
haatte honderd keer mezelf. Toen ik hier kwam, hoorde ik voor het eerst dat we donker
zijn. Dat wilde ik niet. Ik wilde of zwart zijn of wit. Donker betekent dat er geen licht is.
Ik wil helder zijn. We hangen in de lucht, dat vind ik niet prettig. Je krijgt te horen dat je
ergens naar verplaatst moet worden, en dat kan je of wil je niet.

Het heeft consequenties waar ik niet voor wil staan. Ik wil staan voor mens-zijn. Die
hokjes zijn niet goed. Ik had voor mijn eindexamententoonstelling het politiebureau uitge-_
nodigd, niet de kunstinstellingen. Wat ik te vertellen heb, is niet goed voor woonkamers.
Het heeft van alles, maar geen gezelligheid. De kunstmarkt wil iets verkopen, en ik heb
niets om te verkopen aan die wereld. Daarom had ik mensen uitgenodigd die belangrijk
zijn voor de samenleving. Ik zeg niet dat kunstinstellingen niet belangrijk zijn voor de sa-
menleving, maar ze hebben andere conventies. Dus ik had mensen van de gevangenis, de
politie en van taalprojecten uitgenodigd en migranten, zodat ze hun eigenwaarde terug kon-
den zien in kunst. Door de druk van de maatschappij kennen ze hun eigenwaarde vaak niet
meer. Ik had ook Nederlanders uitgenodigd, en van hen kreeg ik zeer goede reacties. Je
moest de tentoonstelling in door een zwarte, lage vluchtelingentent met zand op de grond.
Twee microfoons stonden tegenover elkaar met interviews met vluchtelingen en een toe-
lichting.

Ik was van mening dat mensen uit het hart van vluchtelingen moesten horen waarom ze
gevlucht zijn. Ik had de microfoons met rood belicht, naar de emotie van het verhaal. Er-
achter stond een rij stoelen die paars belicht was om rust, diepte en sfeer te creëren voor
het luisteren. Er waren gasten die drie keer het bandje van een uur hebben beluisterd. Het
gedeelte van het eigen land had ik met kunstlicht belicht voor een nachtsfeer, en het ge-
deelte van het gastland met daglicht.
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De eerste dag was ik erg triest, omdat ik geen afstand kon nemen van mijn eigen werk.
Ik had acht maanden hard gewerkt. Ik had tachtig vluchtelingen geïnterviewd om de essen-
tie van het verhaal te vinden en de kracht ervan naar buiten te brengen. De pijn van die
mensen was in mij. Na de opening heb ik de hele dag gehuild. Ik kon pas na drie dagen af-
stand nemen. Eén man kwam met tranen naar buiten. Dat gaf me even een shock: wat doe
ik? Ik wilde die mensen geen pijn doen, hoewel ik weet dat bewustwording vaak pijn geeft.
Ik ging naar die man toe om te vragen of ik hem pijn had gedaan. Hij antwoordde: "Je
hebt me kapot gemaakt, maar goed gemaakt. Ik schaam me dat ik te laat ben." Hij ging
weg, en ik voelde me thuis. In onze cultuur worden mensen gewaardeerd door hun werk.
Mijn ouders vertelden me dat werk de essentie van het leven is. Door deze reactie kreeg ik
het gevoel dat ik gewerkt had, dat mijn leven waarde had, dat ik met anderen in dialoog
kon komen. Als ik iets kan bieden, dan heb ik betekenis. Het is ellendig dat asielzoekers
niet mogen werken. Dat zou ik graag veranderd zien in het beleid. Ik heb geprobeerd
sponsoring te krijgen, maar voor het verhaal van vluchtelingen is geen geld. Toch vond ik
dat de mensen recht hebben op dit verhaal. Uiteindelijk heb ik de tentoonstelling zelf be-
taald met behulp van een lening van de bank en van familie: f 25.000,-.
Als mens ben ik verantwoordelijk voor mijn samenleving. Tegelijkertijd heb ik er zelf

ook veel van geleerd. Ik merk hier vaak dat mensen niet willen discussiëren. Dat komt
door een bepaalde angst. De neutraliteit is enorm. Kracht zit volgens mij in het staan voor
iets. Waar ik voor sta, is verbetering in de verhouding van mens tot mens, mens tot natuur,
mens tot de hele wereld.'
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De spanning van het duale is een
creatieve spanning
Ray Cerpac

'Het gezicht van mijn moeder kan ik me niet herinneren. Wel haar aanwezigheid: bij de
trap in ons huis gaf ze me een doos waskrijt. Ik zie de vorm van haar hand voor me, en ik
voel dat ze er is. Het gebaar van het geven van deze kleuren is de enige herinnering die ik
van haar heb. Het laatste jaar van haar leven kon ze niet meer spreken. Ze communiceerde
via briefjes. Op het laatste briefje dat ze schreef, staat: "Ik val flauw." De streep van het
potlood liep door tot het einde van het papier. Toen stierf ze. Op de dag van haar begra-
fenis werd ik met mijn kinderjuf naar de bioscoop gestuurd. Ik heb dus niet gezien hoe ze
begraven werd. Waarschijnlijk was het daarom jarenlang moeilijk voor me om te beseffen
dat ze dood was .. Mijn werk heeft me dichter bij de dood gebracht, ook bij haar dood. Ik
had mijn werk nodig om haar te "doden".

Ik heb grote problemen om een verblijfsvergunning te krijgen, terwijl mijn familie oor-
spronkelijk uit alle delen van Europa komt. Mijn vader is in Roemenië geboren en heeft in
Parijs gestudeerd. Zijn ouders komen uit Polen. De familie van mijn moeder komt uit Ita-
lië, Spanje en voormalig Joegoslavië. Het huis van mijn grootouders aan moederskant is
mediterraan: klein, warm en zonnig. Hun tuin was voor mij als kind het paradijs. Er waren
fruitbomen en schildpadden. Ik speelde er met vriendjes en timmerde er met mijn grootva-
der. Het huis van mijn vader daarentegen is groot, donker en zwaar. Het is zo zwaar dat
het dak door zijn eigen gewicht is ingestort. Zelfs de rozen in de tuin zijn zo rood dat ze
bijna zwart zijn.

Mijn moeder hoopte dat ik eens in Europa zou wonen. Europa heeft voor mij altijd een
associatie met het leven gehad, terwijl ik Israël ervaar als een graf. Als kind leerde ik Eu-
ropa kennen via boeken over de Tweede Wereldoorlog en de holocaust. Deze oorlog was
natuurlijk gruwelijk. Juist het gevoel van afgrijzen dat erdoor wordt opgeroepen, is echter
een zeer sterke emotie. De kracht van deze emotie geeft me het gevoel dat ik leef. De de-
finitieve impuls om naar Europa te gaan kwam op een zomeravond. Terwijl ik op bed lag,
zag ik gigantische vliegen om me heen zoemen. Ze bleken afkomstig van het lijk van een
buurman die zich had verhangen. De volgende ochtend ben ik naar alle Europese ambas-
sades gegaan voor informatie over mogelijkheden om hier te studeren. Ik voelde dat ik zou
sterven als ik niet uit Israël weg zou gaan. Mijn leven begon met mijn komst in Europa.

Met de jaren ben ik meer en meer van Nederland gaan houden. In vergelijking met de
extreme verschillen van Israël leken alle straten van Amsterdam aanvankelijk hetzelfde. Na
verloop van tijd kwamen de nuances: elk huis is gemaakt van andere bakstenen. Er is een
gevoel van ruimte. Je kunt ademen en groeien. Mensen glimlachen op straat. Ze zijn ont-
spannen. Het feit dat je gewoon kunt "zijn", was nieuw voor me.

Ik heb altijd getekend en geschilderd. Later begon ik met metaal te werken. Ik was me
er lange tijd niet van bewust dat mijn bezigheden een connectie met kunst hadden. Mijn er-
varing van kunst was onlosmakelijk verbonden met mijn ervaring van het leven. Pas in Ne-
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derland zag ik dat er een distinctie bestaat tussen kunst en leven. De kunst in het Stedelijk
Museum of in galerieën heeft geen directe verbintenis met het leven. Er is als het ware een
definitie van kunst: dit is kunst en dat niet. Ik ben altijd blijven zoeken naar de connectie
tussen kunst en leven.

Jaren van mijn leven heb ik gebouwd aan een toren zonder fundering, een toren op
"niets". Toen ik aan de Rietveld Academie begon te studeren, was het behoren tot de we-
reld van de kunst aanvankelijk een hulpmiddel bij het bouwen van deze toren. Mijn werken
waren als het cement van de toren. Ik gebruikte alles om me heen als materiaal: mandarij-
nenschillen, eierdoppen. Zelfs de houtskool en het papier waren geen gereedschap meer,
maar een onderdeel van de werken. De materialen kwamen steeds meer samen, tot ze zo
een relatie tot elkaar hadden dat er iets ontstond dat er eerst niet was, iets niet-materieels.
De essentie van kunst is niet de kwantitatieve optelsom van materialen, maar iets dat daar-
achter ligt. Ik begon in te zien dat ik met mijn werk de toren vernietig: één voor één ver-
wijder ik de bakstenen, tot er "niets" over is. Op een dag werd ik wakker en voelde ik dat
de toren weg was. Dit maakte me bang. De wereld is materialistisch: ze vraagt om werken,
om bakstenen. Hoe kon ik met die wereld communiceren? Het duurde lang voordat ik
deze transformatie kon accepteren en mijn lichaam kon ervaren als de aderen die de signa-
tuur van een kristal bepalen. Alleen zoals ik nu werk, kan het echte in mezelf met de we-
reld samenvallen, zonder welke vorm van ontsnapping dan ook.

Sommige leraren dachten na deze transformatie dat ik psychisch gestoord was. Later
zeiden ze dat mijn manier van werken niet kan bestaan in de Rietveld Academie of in de
kunstwereld. Ze raadden me aan naar India te gaan of me te bezatten. Ik leef echter niet in
India of in beschonken staat.

Hoewel ik geen materialen in de traditionele zin van het woord gebruik, ben ik beel-
dend kunstenaar. Mijn medium is aanwezigheid: "zijn" bij iemand. Ik zoek altijd naar de
meest directe manier om te zijn. Vaak ontstaat de connectie via praten, maar het is niet te
scheiden van de manier waarop we zitten, ruiken, letterlijk en figuurlijk warmte uitstralen.
Bij zo'n ontmoeting zijn alle zintuigen aan het werk. Door hun vereniging brengen ze ons
naar een nieuw zintuig, dat van aanwezigheid. Mijn werk draait om "zijn" op een actieve
manier. Men spreekt van een tekening als er een lijn op een stuk papier staat. Dat is vol-
gens mij echter slechts een metafoor voor wat tekenen is. Tekenen is een manier van kij-
ken: beginnen met niets en ontdekken wat er is. Op dezelfde manier is beeldende kunst
een metafoor: er zijn meer manieren om te zien dan alleen met de ogen. Kunst is voor mij
actieve perceptie.

Ik heb mijn werk nooit kunnen uitleggen. Het is ervaring, en dus iets dat woorden niet
kunnen beschrijven. De ervaring is alleen te voelen door bij iemand te zijn. Het gaat om
samen zijn, om betrokkenheid. Mensen voelen vaak wat ik doe, lang voordat ze het kunnen
begrijpen. Als we samen zijn, is het volkomen duidelijk voor ze, maar ze kunnen het niet
aan derden uitleggen. De spanning die uit het duale voortkomt, is de creatieve spanning.
Tussen de twee polen van de dualiteit bestaat een connectie. De connectie maakt de duali-
teit tot een geheel. Er zijn geen tegenstrijdigheden. Deze kracht in de wereld noem ik God.
Kunst brengt je dichter bij God. Dat is voor mij absoluut niets religieus. God is niet boven
in de hemel, maar overal. Het is de behoefte of de energie om levend te zijn. Dat is de es-
sentie.'
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Zelfs stelen moet je met liefde doen
Sabri Saad el Hamus

'Als je me naar de oudste beelden uit mijn kindertijd vraagt, zeg ik: "Trek je schoenen uit,
ga maar lekker zitten." Het zijn er veel, heel erg veel. Ik ben in Caïro geboren, maar mijn
ouders komen oorspronkelijk uit het deltagebied. Tijdens mijn schooltijd was ik in Caïro,
en tijdens de vakantie ging ik altijd naar het platteland. Als ik aan Egypte denk, denk ik
meteen aan het dorp. Ik had drie ooms die alle drie studeerden aan de Azar, de universiteit
van de islamitische wereld. Ze waren arm, maar ze hadden toch aanzien. Ik behoorde graag
tot die omgeving. 's Ochtends kreeg ik pap die niet is zoals hier. Als ik nu pap maak voor
mijn kinderen, bestaat die uit melk van Albert Heijn en Brinta. Daar was pap melk, die net
vers van de koe kwam die ergens achter het huis stond, met in de opgewarmde melk oud
brood en suiker. Ik heb nooit meer zulke lekkere pap geproefd. De pap werd opgegeten
terwijl een blinde sjeik zong. Normaal gesproken citeerde de sjeik de koran aan huis voor
wat geld. Zijn hobby was echter zingen, en dat kon hij ook mooi. Hij kwam eigenlijk om
mij de koran te leren. Hij was niet zo streng, hij was meer grappig. Achteraf zie ik mezelf
als kindje dat daar met grote ogen om zich heen kijkt en luistert naar alle geluiden: mijn
oma die toen al heel erg oud was en alles regelde, die man die aan het zingen was, de grap-
pen die er gemaakt werden. Het was een soort droom. Het was echt puur genieten. Door
de huizen van het dorp liep een weg die naar de velden ging. Die weg is visueel heel sterk
in mijn herinnering aanwezig. Als kind leek de weg ook veel langer dan nu. Je hebt van die
herinneringen in je hoofd waarvan je niet weet of ze echt zijn of dat je ze hebt gedroomd.
In één van die herinneringen werd ik 's nachts wakker gemaakt door mijn oma. Het hele
dorp liep leeg naar die weg. Op de weg stonden we met zijn allen naar iets te kijken. Ik
weet niet wat ik gezien heb: een kunstmaan, een UFO, een brand. Ik weet niet of het waar
gebeurd is, maar het is een beeld dat ik nooit zal vergeten.

Als kind was een van de belangrijkste maanden voor mij de ramadan. Ik vond het leuk,
omdat er geen televisie was. Achteraf bezien was het een geschenk om geen televisie te
hebben. Na het eten luisterde ik met mijn vader naar Duizend-En-Eén-Nacht als hoorspel
op de radio. Dat is het mooiste dat er is, echt prachtig. Ze zouden het hier een keer moe-
ten doen.

Het dorp is voor mij echt de plek. Het heeft rust. Egypte is heel druk. Ik kom er graag.
Caïro is "a heil of a city". Je kan er niet omheen. In Amsterdam kan je denken dat je het
wel hebt gezien. Caïro is te duidelijk, te expressief. Soms heb je geen behoefte om alles
duidelijk te zien. De vrijheid om zelf te kiezen waar je naar kijkt wordt je ontnomen, om-
dat alle beelden je naar het hoofd worden gesmeten. Het is niet subtiel. Om de subtiliteit in
Egypte te vinden, moet je het dorp in. De rust die ik zocht, zocht ik buiten de stad of in
de moskee. Ik ben opgevoed in een gelovige familie. De koran was één van de belangrijk-
ste dingen om ons heen. Ik ging dus vaak naar de moskee, en daar vond ik mijn rust. Ik
kon voetballen of spelen net als de andere kinderen, maar af en toe trok ik me terug in een
kleine moskee om de hoek. Dat waren voor mij stille momenten. Dat kan ik me ook het
beste herinneren. De geur van de rieten matten die af en toe werden besprenkeld met wa-
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ter om ze lekker te laten ruiken. En de geur van voeten vermengd met parfumlucht. Men-
sen deden hun schoenen uit en wasten zich, maar je bleef wel voeten ruiken.

Ik heb nooit echt bewust de beslissing genomen om Egypte te verlaten, om te emigre-
ren. Ik heb een heel rustige, stabiele jeugd gehad. Er is niets ernstigs gebeurd. Soms vind ik
dat bijna jammer, dan ben ik jaloers op mensen die iets sterks hebben meegemaakt in hun
jeugd. Ik was de oudste, een rustig jongetje, kon goed leren op school; niets bijzonders. Ie-
dereen had de verwachting van mij dat ik medicijnen zou gaan studeren. Op een gegeven
moment kom je jezelf tegen. Je krijgt zo'n houding van: wat willen jullie toch van me, ga
toch weg. Je wilt dan eigenlijk de slechte kanten van jezelf tegenkomen. Het eerste dat je
dan zegt is: ik ga niet bidden, hoezo ben ik moslim? Je krijgt existentiële vragen als: wie
ben ik, waarom ben ik zo en niet anders, wat hebben mijn ouders me meegegeven, wat wil
ik echt? Je gaat het tegenovergestelde doen van wat je hebt geleerd en hoe je bent opge-
voed. Je gaat roken, drinken, vrijen. Vrijen is bijna onmogelijk in Egypte, maar je probeert
toch wat. Mensen letten te veel op elkaar. Een afspraak met een meisje maken is bijna on-
mogelijk. Ik heb het wel gedaan. Je gaat wandelen in een soort Vondelpark met het meisje
en maakt trouwplannen. Dat moet wel, anders wordt het helemaal niets. Heel voorzichtig
hou je elkaars hand vast. De aanraking van de handpalmen is een extase, want je mag niets.
Alles wordt zo intensief en betekenisvol. Na het wandelen ging ik met het meisje de bus in,
en wie zie ik daar staan? Mijn vader. Kinderen zijn in Egypte niet zo respectloos tegen hun
ouders als in Nederland. Daar is het het andere uiterste. Je vader is een soort god. Maar
goed, je kunt dus niets doen zonder dat het wordt opgemerkt. Zelfs een man die jou niet
kent, kan je vragen: "Hé! Wat ben jij aan het doen?" Die frustraties ga je uiten. Op een ge-
geven moment voel je je niet meer vrij. Ik haalde niet meer de cijfers waarmee je naar de
medische faculteit kunt. Ik ging economie studeren, wat iets minder was. Mijn familie was
teleurgesteld. Ik begon mezelf te zien als de zoveelste econoom. In Egypte zijn er namelijk
heel veel economen, terwijl het de slechtste economie ter wereld heeft.

In de jaren zeventig was er een golf van vertrek van jonge Egyptenaren naar de Arabi-
sche Golf en Europa. De Arabische Golf trok me niet aan. Ik wilde weg om iets mee te
maken. In Saoedi-Arabië maak je niets mee, alleen rottigheid. Dus ik zou naar Parijs gaan.
Toen kwam ik iemand tegen die net terug was uit Amsterdam, en zeer sterke verhalen had.
Ik wist niet eens waar Amsterdam lag. Ik had wel van Nederland gehoord, maar het be-
stond voor mij niet echt als een land met een duidelijke cultuur. Maar omdat die jongen
fantastische verhalen had over Amsterdam, ging ik naar Amsterdam. Ik ben nooit meer
weggegaan. Hij had gelijk. Ik zei net dat Amsterdam in vergelijking met Caïro niet zo'n dui-
delijke stad is. Het is inderdaad vaag. Je hebt het gevoel dat je voorzichtig moet zijn met je
stappen, anders breekt er iets. De charme van Amsterdam ligt in de mix van het dorps-
achtige met het cosmopoliete.'

'Het is misschien een cliché, maar er zit wel een kern van waarheid in: een kunstenaar is
zijn leven lang bezig met één ding, één thema. Dat geldt ook voor mij een beetje. In
Egypte was ik gefascineerd door de overdrachtskunst, door mensen die verhalen konden
vertellen. Dat kwam eigenlijk door mijn oudste oom. Hij was een imam. Hij vertelde men-
sen in de moskee wat goed en niet goed was. Als kind vond ik dat hij dat fabelachtig deed.
Ik wist niet dat dat acteren was. Voor mij veranderde hij. Hij kon op een poëtische manier
vertellen, op een boze manier en op een zachte manier. Mijn oma en de sjeik vertelden mij
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ook verhalen. Zodra ik in Egypte de kans kreeg om iets met toneel of acteren te doen,
deed ik het: universiteitstheater enzo. Toen ik hier naar toe kwam, was toneel niet het eer-
ste waar ik aan dacht om mijn geld mee te verdienen. Je verdient er nauwelijks iets mee, ik
sprak de taal niet en kende het land niet. In het begin deed ik dus van alles: ik was grond-
werker bij de Heidemaatschappij, plukte bloemen in Aalsmeer, stond in een fabriek. Op
een gegeven moment wilde ik toch iets anders met mijn leven. Ik maakte een lijstje: de
ftlmacademie, de toneelschool of psychologie studeren. Die lijst ben ik afgegaan. Op de
ftlmacademie werd ik niet aangenomen. Op de toneelschool in Arnhem werd ik toegelaten,
alleen was ik niet lang genoeg in Nederland om het af te kunnen maken. Mijn taalniveau
was niet zo goed. Om je talent te bewijzen en te laten zien wat je kunt, moet je geen ach-
terstand hebben. Wat taal betreft had ik een grote achterstand. Ik was de eerste niet-Ne-
derlands sprekende buitenlander op die toneelschool, dus ze wisten niet wat ze met me aan
moesten. Ik heb toen de taal een tijdje laten zitten. Ik heb me geconcentreerd op mezelf
uitdrukken met mijn lichaam via bewegingstheater en dans. Dat kan ik: iets duidelijk maken
met mijn lichaam. Ik vond het leuk om te doen, maar het woord trok me toch meer aan.
Ik heb toen hard gewerkt om mijn taal te verbeteren.

Ik heb een tijd lang rollen van allochtonen gespeeld. Ik vind het niet erg om allochto-
nen te spelen want dat ben ik, maar ik wil wel dat die mensen een hoofdrol hebben. Ik wil
dat het verhaal over hen gaat. Ik wil geen bijrol spelen in Zeg 'nsA, wat me ooit is aange-
boden. Daarom heb ik op een gegeven moment mijn eigen weg gekozen. In 1988 ben ik
de theatergroep Lamakoul begonnen met een Engelse collega, Terence Roe. Lamakoul is
een Arabisch woord en betekent het onbereikbare, het absurde, dat wat niet kan. Ons eeu-
wige thema is een Egyptenaar" en een Engelsman. A Vtryage10 TomoITow, ons eerste stuk,
ging over een Egyptenaar en een Engelsman in een gevangenis. Het was een succes. We
hadden bereikt wat we wilden bereiken, namelijk een Egyptenaar en een Engelsman spelen
als mensen van vlees en bloed, als karakters, niet als stereotypen die ergens voor staan.
"Ze" zijn helemaal niet zo of zo, hij of ik is zo. Waar mensen vandaan komen is niet be-
langrijk. Dat is ook een cliché, maar waar. Hoe iemand is, dat is belangrijk. Soms worden
we het zat om een Egyptenaar en een Engelsman te spelen, en spelen we bijvoorbeeld
Chaplin en Keaton. Het gaat bijna altijd over twee mannen die elkaar ergens ontmoeten.
Nu spelen we een stuk op de Parade over de inburgeringstoets. Er bestaat namelijk een
wetsvoorstel om een inburgeringstoets in te stellen voor mensen die niet Nederlander zijn
en graag Nederlander willen worden. Die mensen zullen 36 vragen moeten beantwoorden.
Dat vind ik zo belachelijk dat het me heeft geïnspireerd tot een ontzettend komisch stuk.
De Parade is kermisachtig. Wat we willen bereiken is dat het stuk aan de ene kant dat ker-
mis-element heeft en aan de andere kant iets subtiels. Na afloop moet je denken dat het
geen flauwekul was, dat er iets in zat. Tot nu toe is dat wel gelukt: je moet ontzettend la-
chen om de figuren, om de vragen, om jezelf als kijker en tegelijkertijd bekruipt je de angst
dat er echt zo'n toets gaat komen.'

'Ik heb wel een bepaalde manier van leven: simpel, liefdevol, direct, rekening houdend met
anderen. Toen ik Egypte verliet, probeerde ik er ook emotioneel en in religieus opzicht los
van te komen. Ik kan niet zeggen dat dat gelukt is, maar ik heb wel alles gedaan wat Allah
verboden heeft. Er is slechts één God, maar die noem ik Allah zodat het duidelijk is dat
het met de islam te maken heeft. Op een gegeven moment noemde ik mezelf alles behalve
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religieus. Sinds een aantal jaren heb ik ontdekt dat ik nog steeds verlang naar die rustige
momenten in de moskee, waar ik eerder over vertelde. Die momenten probeer ik weer te
vinden. Ik probeer dat door terug te gaan naar waar het ooit begon: de moskee. Ik ben
weer de koran gaan lezen en gaan bidden. Vasten gaat nog niet zo makkelijk. Af en toe
word je belaagd door twijfel of het nou werkelijk zo is. Ik kan niet zeggen dat ik een
goede moslim ben, maar ik ben wel een moslim in mijn hart. Ik kan deze waarden doorge-
ven aan mijn kinderen, mits ze niet bij naam genoemd worden. Ik wil ze niet als moslim
opvoeden. Ik wil ze niet opvoeden zoals ik opgevoed ben, in de zin van "je moet bidden,
je moet naar de moskee". Ik geloof dat ze dat zelf moeten ontdekken. Ik bid wel waar ze
bij zijn. Als ze me vragen wat ik doe, dan leg ik uit wat ik aan het doen ben. Ik benoem
het niet, maar ik geef ze wel de kern. De kern van bijna alle religie is dat je goed moet zijn
voor elkaar, dat je met liefde met je dingen bezig moet zijn, wat het ook is: werken, stude-
ren. De duivel in mij zegt "stelen". Zelfs stelen moet je met liefde doen. Dat is de twijfel
waar ik in zit. Wat je ook doet, doe het met "the right spirit". Anders moet je het niet
doen. Ik wilde bijna zeggen: dan heeft het geen zin, maar ik vind niet dat alles in het leven
zinvol moet zijn. Je kunt momenten spenderen aan de zinloosheid van het bestaan. Je
hoeft het niet op die manier te benoemen. Dat is zo denigrerend. Als je niets doet, bete-
kent dat niet dat het nihil is, gelijk aan nul, betekenisloos.'

Rekenschap december 1996 229



Mijn schilderijen zijn tastbare vormen van
de ontastbaarheden in mezelf
Nena Sesic Fiser

'Als andere kinderen vroeger buiten gingen spelen, bleef ik thuis om te tekenen of te schil-
deren. We woonden buiten de stad. De voorkant van ons huis was voor mij als een
theater: vol vormen, gezichten, veranderende kleuren. In mijn herinnering lijkt het alsof ik
dagenlang naar ons huis keek. Ik hou veel van de herfst. Mijn vader had een bos. De in-
secten en het veranderen van de kleur van de bladeren in het bos maakten grote indruk op
me en hebben veel invloed op mijn werk gehad. Als ik begin te schilderen heb ik niet de
intentie een verhaal te vertellen. Het verhaal ontstaat simpelweg in het proces van het schil-
deren. Kleur komt op de eerste plaats. Ik voeg de kleuren samen. Ik kijk hoe ze mengen,
hoe ze op het oppervlak oplossen. Vervolgens laat ik het schilderij enige tijd fermenteren.
Het aanbrengen van de kleuren is de basis. Na het aanbrengen observeer ik.

Toen ik jong was, maakten Matisse en Masson veel indruk op me. Matisse betekende
iets voor me door zijn kleuren en licht, Masson door zijn manier van denken over schilde-
ren. Masson was op dezelfde manier als ik geïnteresseerd in vlekken van kleur. Uit de
kleurvlekken van licht en schaduw komen later de vormen en personages. Ik herken de
vormen pas nadat de kleurbasis is aangebracht. Ik heb dit altijd ervaren als een vorm van
innerlijk drama.

Contemporaine Nederlandse schilders hebben geen enkele invloed op me gehad. Ik ga
nauwelijks om met schilders van mijn eigen generatie. Als het mogelijk zou zijn, zou ik lie-
ver praten met een schilder van een middeleeuws klooster. Naar mijn mening is er in de
schilderkunst geen vooruitgang in de gebruikelijke betekenis van het woord. Er is alleen
verandering. Wat vooruitgaat, is de technologie van pigment en kleur. Ik durf zelfs te zeg-
gen dat de schilderstijlen van eerdere tijdperken vandaag de dag veel levendiger zijn dan in
de tijd van hun ontstaan. Ze zijn nu meer aanwezig dan oorspronkelijk.

Iemand in Nederland vertelde me dat mijn schilderijen lijken op middeleeuwse fresco's
of iconen. Ik was me daar absoluut niet van bewust. Ik denk dat deze overeenkomst ver-
oorzaakt wordt door het feit dat ik probeer het licht uit mijn schilderijen te doen komen.
Dit effect werd bij iconen bereikt met behulp van een achtergrond van goud. De eerste
keer dat ik in Nederland was, jaren voor we hier kwamen als vluchtelingen, was ik onder
de indruk van de wolken en het licht. De hemel is hier open als een hemisfeer. Het riep as-
sociaties op met mijn jeugd, toen ik in een volkomen plat gebied woonde. Later, nadat ik
naar Sarajevo was verhuisd, vond ik mezelf omringd door hoge bergen - het kostte me ja-
ren om daaraan te wennen. Het was alsof de bergen een deel van de hemel bedekten. Ik
voelde me er ingesloten, claustrofobisch. Het meest ben ik onder de indruk van het ge-
bruik van licht en van de werkwijze van Redon, vooral omdat hij was gefascineerd door de
microwereld. De microwereld is eigenlijk als een abstract schilderij. Mijn eigen beginpunt
bestaat altijd uit abstracte kleurvlekken die bewegen als de tentakels van micro-organismen.
Uit deze vlekken komen de figuren in mijn schilderijen naar voren, zonder dat het mijn be-

230 Rekenschap december 1996



doeling is. Als ik niet schilder, ben ik zenuwachtig. Ik ben alleen ontspannen tijdens het
schilderen. De enige dingen die het vermogen hebben om me met dezelfde passie te ont-
spannen, zijn de kosmos en de microwereld. Het was geloof ik Henry Moore, die heeft ge-
zegd dat alleen zeer grote en zeer kleine entiteiten buitengewoon zijn. Dingen die dezelfde
grootte hebben als de mens, behoren tot de ervaringen die we al kennen. Het onbekende
ontmoet je pas als je naar een grotere of kleinere schaal verhuist.

Het is voor mij moeilijk om in de gewone realiteit te leven met de eindeloze repetitie
van alledaagse routines. De enige keren dat ik mezelf niet herhaal, is als ik schilder. Het ligt
in de aard van de interactie tussen de menselijke geest en abstracte vormen - net zoals
Rorschach-vlekken elke keer "gezien" worden op een nieuwe en andere manier. Dat heeft
me altijd gefascineerd. Al mijn schilderijen zijn een soort Rorschach-vlekken van mijn per-
soonlijkheid. Ze tonen hoe ik me voel op een bepaald moment. Andere mensen zien in de
kleurvlekken van de beginfase van mijn schilderijen iets anders dan ik. Waarom zie ik wat
ik zie? Ik weet het niet. Om te kunnen beginnen met schilderen moet ik mezelf losmaken
van de dagelijkse werkelijkheid. Daar heb ik mijn eigen rituelen voor in de vorm van een
soort meditatie met kaarsen en muziek. In Sarajevo had ik een aantal boeken die me zeer
inspireerden. Ik heb ze moeten achterlaten en ik mis ze erg.

Ik schilder altijd 's nachts. Overdag wil ik iets doen met het moment, met mijn lichaam.
's Nachts is het alsof er iets van de binnenkant komt en zich opent. Dan ben ik het meest
met mezelf. Met mensen voel ik me soms eenzaam, maar tijdens het schilderen nooit. Met
mijn kunst bouw ik een muur tussen mezelf en de rest van de wereld. In mijn schilderijen
ontsnap ik aan de werkelijkheid. Ik voel me er veilig en verken wat verder ligt. Op een be-
paalde manier beschouw ik mezelf als diep-religieus, maar mijn religie heeft meer weg van
een vorm van pantheïsme dan van welk monotheïsme dan ook. De grond van een galerie
is voor mij heiliger dan die van een kerk. Deze sacrale dimensie voel ik ook als ik op een
open veld sta vlak voor er een storm uitbreekt. Verder heb ik dit alleen ervaren in Cor-
doba, misschien omdat er door de eeuwen heen op dezelfde plaats verschillende tempels
zijn geweest.

Twee dingen hebben mijn werk sterk beïnvloed: de dood van mijn vader en mijn komst
naar Nederland. Ik merk altijd de sterfelijkheid, de transcendentie van mensen op. Dat is
moeilijk voor me. Alleen kunstwerken zijn tijdloos. Het idee van toevalligheid is zeer rela-
tief: of er is geen toeval, of alles is toevallig. Het is slechts ons tijdskader dat te gelimiteerd
is om de noodzakelijkheid van verschillende bewegingen en processen in te zien. Zelfs het
zich nooit herhalende proces van de verandering van wolken is regelmatig. Sinds ik klein
was, heb ik het vermoeden gehad dat er een doel is voor het bestaan van elke entiteit in
het universum, zelfs van het kleinste micro-organisme. Toen mijn vader stervende was, be-
greep ik dat op een rare manier tijd helemaal niet bestaat. Door het bereiken van dit inzicht
was het idee dat hij wegging niet meer zo beangstigend. Ik voelde dat ik zou volgen na een
bepaalde tijd. De eenheid werd bewaard. Dat was de eerste keer dat ik iets maakte dat leek
op een fresco.

Dromen zijn voor mij zeer belangrijk. Ik denk dat ze een soort profetische betekenis
hebben. Toen mijn vader naar het ziekenhuis moest om zijn been te .laten nakijken,
droomde ik voor de eerste keer over de duivel. Daarvoor had ik eigenlijk geen concept van
de duivel. Ik had tijdens onze vakantie in Nederland een holografische button met een glit-
terende paradijsvogel in een roodblauwe hemel gekocht. In deze droom keek een giganti-
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sche duivel van boven neer op mijn zus en mezelf. Door een poort liet hij ons binnen in
zijn gebied, een zwarte lucht en de paradijsvogel waren een deel van zijn tuin. De dag na-
dat ik dit had gedroomd, hoorde ik dat mijn vader een hersentumor had. Sinds die dag
schrijf ik geregeld mijn dromen op.

Ik heb de schilderijen die ik in Sarajevo heb gemaakt, moeten achterlaten. Omdat ik
deze schilderijen niet meer heb, voel ik de behoefte om over ze te vertellen via de schilde-
rijen die ik nu maak. Op mijn schilderij "Speculum Memoriae, Orbis Terrarum" heb ik
stukken van een foto van een van mijn eerdere werken, dat verloren is gegaan in Sarajevo,
aangebracht. Toen ik hier kwam, was er in mezelf complete chaos. Mijn schilderijen ver-
toonden voor het eerst orde en geometrische symmetrie. Het was alsof ik mezelf wilde be-
wijzen dat niemand de orde of de schoonheid in me kon verwoesten. Met deze wijze van
werken probeerde ik het slechte nieuws van ons geboorteland te onderdrukken. Pas veella-
ter, met de schilderijen met de titel "Screams", kon mijn interne drama zich ontrollen. Ik
begon minder onder de indruk te raken van levendige kleuren en meer van getemperde als
oker en roest.

De titel van een schilderij komt nadat het schilderij voltooid is. Net als een kind wordt
het schilderij eerst gevormd binnen in de moeder. De naam komt na de geboorte. Of de
naam past, ontdek je pas later. Ik hou van titels die ambigu of niet precies zijn. De titel
"Sarajevo Haggadah" is bijvoorbeeld een symbool voor de drama's van alle oorlogen die
het boek de Haggadah heeft doorstaan vanaf 1492. De Haggadah belichaamt op een be-
paalde manier het geheel van haar turbulente geschiedenis sinds 1492, toen het uit Spanje is
meegenomen door de verbannen joden. Na een paar eeuwen is het naar Sarajevo gebracht,
waar het nu nog bewaard wordt. Het inspireerde me niet alleen door esthetisch gezien een
van de mooiste boeken van dat soort te zijn dat bewaard is gebleven. Het inspireert me
door het feit dat mensen van verschillende culturen dat briljante voorbeeld van menselijke
spiritualiteit hebben helpen overleven door de meest moeilijke tijden van de geschiedenis.
Het is alsof die verschillende culturen hun subtiele tekens, geschreven in verschillende talen
en in een verschillend alfabet, hebben achtergelaten in de kantlijnen van het boek. In dat
opzicht belichaamt de Haggadah van Sarajevo voor mij universeel menselijk verzet tegen de
vernietiging van ultieme waarden - het is precies wat het idee van een beschaafde gemeen-
schap voor me betekent.

Toen ik voor de eerste keer als toerist in Nederland kwam, zei ik: "Dit is een land waar
ik zou kunnen leven." Natuurlijk brachten schilders zoals Vermeer en Bosch me in vervoe-
ring. Ook vond ik het geweldig dat zo'n klein land zoveel ontdekkingen in de wereldge-
schiedenis had gedaan. Het belangrijkste was voor mij dat allen die waren ontsnapt aan de
inquisitie en vervolging, in dit land een toevluchtsoord vonden. Als Nederland zo lang ge-
leden al tolerant was, dan moest het nu wel een van de beste plaatsen in Europa zijn. Het
was tijdens ons eerste bezoek aan Nederland prachtig weer. Toen we hier later kwamen om
ons leven te verbinden met dit deel van de wereld, werden we verwelkomd door een ty_
pisch Nederlandse grijze hemel en een klimaat dat ik niet kende. Ik miste de energie van de
zon verschrikkelijk. Een tijd lang speet het me dat we niet naar Spanje waren gegaan.

Het voordeel van Nederland was echter de vermenging van culturen. Ik dacht dat de
Nederlandse levensstijl in dit opzicht zou lijken op Sarajevo. Hier betekent tolerantie echter
het niet binnendringen in de gebruiken en tradities van andere culturen. In Sarajevo is het
moeilijk te zien wie welke achtergrond heeft. Alles smelt samen in één nieuwe kwaliteit.
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Hoewel gelovigen hun eigen religieuze voorschriften volgen, zijn er geen dramatische ver-
schillen die de manier van leven zouden kunnen beïnvloeden. Er is als het ware één grote
religie met verschillende schakeringen. De manier waarop mensen hier vriendschap vor-
men, is anders. Soms heb ik bijvoorbeeld het idee dat ik aan het begin van een goede
vriendschap sta. Er is echter geen vooruitgang in de relatie. Er komen nooit permanente
banden tot stand. De mate van intimiteit tussen mensen is veel kleiner. In dit opzicht mis
ik Sarajevo verschrikkelijk. Ik heb gemerkt dat veel Nederlanders zo gereserveerd en be-
heerst zijn dat er een bepaalde gelegenheid nodig is of alcohol om ze te doen ontspannen.
Waar ik vandaan kom, is deze openheid natuurlijk. Toch is dit het beste land van Europa
om te zijn. Ik voel me hier niet vreemd, ik ervaar Nederland als mijn thuis.
Het is voor mij hartverscheurend om een schilderij te moeten verkopen. Elk schilderij is

als een bladzijde uit een dagboek. Scheiden van een schilderij voelt alsof een deel van mijn
innerlijke zelf wordt losgescheurd. Mijn idee van creatie is dat het is als een licht dat je in
jezelf aandraait, zodat dingen zichtbaar worden. Wat ontastbaar is en toch in me gebeurt,
zoals visies of dromen, is voor mij reëler dan de zogenaamde tastbare realiteit. Daarom ben
ik zo gehecht aan mijn schilderijen: ze zijn tastbare vormen van deze ontastbaarheden in
mezelf. Ik zou willen dat mijn schilderijen een soort sjamanistisch ritueel zouden benade-
ren. Dat heeft te maken met de "Ursprach" of het oerwoord waaruit alles is voortgeko-
men. Dit woord heeft energie. Het kan me doen bewegen. Het wijst naar een bepaalde toe-
stand van zijn. Als alles samenkomt, heb ik het gevoel dat er voldoende energie is om de
voor de hand liggende werkelijkheid op een tastbare manier te veranderen.'
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In mijn werk ga ik vaak in een richting
die verboden is
Française Magrangeas

'Ik heb nauwelijks herinneringen aan mijn kindertijd. Voor mijn gevoel begon mijn leven
op mijn achttiende. De tijd daarvoor is als een moeras. Mijn moeder zegt dat ik alles langs
me heen liet glijden, als regen van de rug van een eend. Ik voel dan ook geen nostalgie
naar die tijd. Ik had geen problemen, maar het was niet spannend. Mijn leven werd pas in-
teressant toen ik naar Parijs ging voor mijn studie. Ik had wel wat gestudeerd, maar niet ge-
noeg om direct naar de Academie des Beaux-Arts te kunnen. Dus studeerde ik eerst in een
atelier, totdat ik genoeg werk had om me bij de kunstacademie te kunnen presenteren. Ik
werd meteen aangenomen. Na vier jaar kreeg ik een beurs voor de rijksacademie in Neder-
land. In Parijs moest ik werken. De studenten worden daar niet zo geholpen als hier. Ik
werkte in een drukkerij voor etsen. Het was heel zwaar, maar ik ben toch blij dat ik het ge-
daan heb. Daarna leek mijn leven aan de rijksacademie zeer luxueus. Voor de anderen was
het normaal, maar voor mij niet. Ik had het comfortabele echt nodig. Het is goed om be-
zig te kunnen zijn met één ding. Het is aan Des Beaux-Arts niet zo strikt als hier. Je bent
vrij om te komen en gaan wanneer je zelf wilt. Aan de rijksacademie moet je om negen uur
beginnen en om vier uur klaar zijn. Vier uur 's middags! Dat is zo stom: als je werkt wil je
niet zo vroeg weg. De verschillende sferen van de twee academies, die zijn heel belangrijk
voor me geweest.

Om in 1968 vanuit Saumur in Parijs te komen, was een schok. Ik was echter zo blij dat
ik in een atelier kon tekenen, dat ik niet begreep waarom iedereen zo kwaad was op het
systeem. Tijdens mijn eerste jaar in Parijs vond ik alles fantastisch. Later begreep ik de pro-
blemen, de manifestaties en de stakingen beter, maar tijdens mijn eerste jaar voelde ik me
echt een provinciaal. Alles was nieuw. Ik was bijvoorbeeld nauwelijks naar musea of gale-
ries geweest. Ik was zo druk bezig met mezelf dat ik niet vaak de straat op ging. Mijn po-
sitie was dat ik alles bekeek zonder er echt in te zijn. Misschien was het beter zo, want ik
denk dat ik meer heb gezien en gevoeld dan de actieve mensen.

Ik ben in Amsterdam blijven wonen omdat ik Philip, mijn ex-man, had ontmoet. Ei-
genlijk hadden we besloten samen naar Frankrijk te gaan, maar dat was moeilijk. Toen
Nina was geboren moesten we echt voor een plaats kiezen. Amsterdam was makkelijker
dan Parijs. Het is niet zo duur om in Frankrijk in de provincie te wonen, maar dat wilde ik
niet. Dat wil ik in Nederland ook niet. Ik wil in geen andere stad dan Amsterdam wonen.
Dorpen of kleine steden vind ik helemaal niet interessant. Amsterdam is een leuke stad, en
erg makkelijk. Als ik in Parijs ben voel ik altijd nostalgie, maar het leven daar is zwaar. Pa-
rijs is zo enorm, dat alles tijd kost. Hier fiets je overal naar toe. In Parijs is het al een
enorme inspanning om vrienden op te zoeken. Voor toeristen is Parijs een fantastische
stad, maar om te leven en te werken ...'

'Ik ben altijd erg verbaasd als mensen praten over de erotische of sensuele kant van mijn
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werk. Bij mijn expositie in Maison Descartes waren de werken alleen van vrouwen, zonder
man. Mensen vroegen me of ik lesbisch was. Ik vind dat grappig, want ik praat niet over
één vrouw als model of object. Ik praat over wat echt intiem is voor een vrouw, een soort
sfeer. Zo had ik ook contact met een galerie in België. Een van de vrouwen daar was zo
gegeneerd door mijn schilderijen dat ze er niet naar kon kijken. Die vrouw vond dat mijn
werk voor een aparte, mannelijke cliëntèle geschikt was. Raar genoeg was er op de muur
een expositie van een man die alleen naakte vrouwen schilderde. Ik praat over wat een
vrouw voelt, wat ze is. Ik praat niet over de buitenkant, maar over de binnenkant. De
mise-en-scène van een sfeer is het belangrijkste. Vaak begrijpen mensen niet wat ik wil. Ik
weet het zelf ook niet precies. Ik zou bijvoorbeeld niet in opdracht een portret kunnen
schilderen. Ik kan ook niet direct mezelf tekenen. Dat vind ik niet interessant. Als ik werk,
ga ik vaak in een richting die verboden is. Het is normaal als een man een schilderij maakt
van een naakte vrouw. Een man heeft het recht om iets te maken of te laten zien, maar
een vrouw ... Ik had hetzelfde probleem met mijn boek Aphro di Zodiaque. Iedereen keek
daarna op een bee~e andere manier naar mij. Iemand zei: "Ik wist niet dat je dit soort din-
gen deed." Dat was heel grappig, want ik maak dingen zonder een vast idee. Ik zoek niet
naar symbolen. Ik wil geen schilderij maken over dit of over dat. Het komt vanzelf.

Hetzelfde merk ik soms als ik kleding maak voor vrouwen. Ze willen meer dan "se-
duire". De kleding moet niet alleen leuk voor henzelf zijn, maar ook voor de ander. Voor
mij bestaat de ander niet echt. Ik maak wat ik wil voor mezelf. Ik hou er dan ook absoluut
niet van om naar modeshows op televisie te kijken of modebladen te lezen. Ik werk zo,
met "fair du temps". Mensen zijn zo bezig met wat de ander wil en verwacht. Ze durven
niet dingen op hun eigen manier te doen. Commentaar of analyse van mijn werk kan du-
bieus zijn. Ik wil zulke invloeden niet op mijn werk. Ik wil vrij zijn. Gelukkig vergeet ik al-
les. Fantasie over mijn werk vind ik helemaal niet erg. Als ik klaar ben met een schilderij
kunnen mensen ermee doen wat ze willen. Interpretatie vind ik echter dubieus. Soms is er
een enorm verschil tussen wat ik wil en wat iemand heeft gezien. Ik wil dat er in mijn werk
een paar instinctieve elementen blijven. In de jaren tachtig praatte iedereen over het con-
ceptuele. Ik voel me daar niet in thuis. Het is voor mij heel belangrijk te praten over din-
gen die steeds in een vrouw zijn of in onze wereld. Ik weet niet of ik steeds over vrouwen
praat, misschien praat ik over iets anders. Ik ben niet geobsedeerd door vrouwen, maar een
vrouw is nu eenmaal wat ik ben.'

'Theater is een beetje belachelijk, vind ik. Het is wat je thuis hebt, maar dan een beetje an-
ders. Het is altijd hetzelfde verhaal, niet interessant. Met danstheater ga je open. Het is
meer een soort droom of visie. Het danstheater van Marcello (Evelin, red.) is een soort be-
wegend schilderij. Er is een soort magie, een andere dimensie. Ik wist niet dat theater zo
kon zijn. Toen ik voor het eerst met Marcello werkte, had ik het gevoel dat ik eindelijk iets
had gevonden dat compleet was. Wat je niet met beweging kan zeggen, kan je met zang
zeggen. Wat je niet met zang kan zeggen, kan je zeggen met praten of met gebaren. Ze
kunnen iets dat in ons is opgesloten naar buiten halen. Mensen zijn nu creatiever dan in de
negentiende eeuwen het begin van deze eeuw. Alles was zo conventioneel. Ook pure dans
vind ik niet interessant. Ik heb zelf een beetje klassieke dans gestudeerd. Ik begrijp niet
waarom de vrouwen absoluut op spitzen moeten dansen.'

'Ik wil niet te veel denken over wat ik heb gemaakt, want dan wordt het een soort blok-
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kade. Ik wil ook niet te veel informatie krijgen. Mensen vertellen me altijd dat ik naar dit of
dat moet gaan kijken. Dat wil ik niet. Er zijn zoveel dingen gemaakt. Je moet je eigen we-
reld vinden en respecteren wat je wilt. Je weet niet altijd wat je wilt. Dat is iets dat je
bouwt. Ik kijk bij schilderijen alleen naar de technische kant. Ik kan sec de zekerheid heb-
ben dat ik iets goeds heb gemaakt. Voor de rest wil ik er niet te veel over denken.'
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De haas en het roodborstje
. Roland Van den Berghe

'Zeven jaar oud, kreeg ik een middenoorontsteking. Met hoge koorts lag ik ziek thuis. Op
een nacht was er een geweldig onweer boven de stad. De volgende morgen zei mijn vader
tegen me dat we naar een grote boom zouden gaan kijken die in het noodweer was omge-
bliksemd. Ze draaiden me in een deken en zetten me in een auto. Ik eindigde op de opera-
tietafel in het St. Vincentiusziekenhuis zonder die boom te hebben gezien. Dat heb ik mijn
vader nooit vergeven. Ik was op het randje van de dood geweest en heb nog maanden met
allerlei complicaties in het ziekenhuis doorgebracht.

Mijn ouders hadden allebei een eigen kapsalon, een dames- en een herenkapperszaak in
het centrum van Gent. Wij woonden erboven. Beiden hadden ze het erg druk en we had-
den een kindermeisje, Annie, de dochter van de slager. Ze was van het type Pippi Lang-
kous: sproetjes en vlechten. Als we gingen wandelen over de Vrijdagmarkt moest ik haar
hand vasthouden. Toen ik drie of vier jaar was, was ik er vast van overtuigd dat de hemel
blauw was als de zon inademde en bewolkt als hij uitademde. Maar soms waren er wel drie
dagen achter elkaar wolken. Dat maakte me bang, en ik kneep dan hard in de hand van
Annie. Ik probeerde haar duidelijk te maken wat voor een drama zich aan het voltrekken
was. Annie had er echter absoluut geen oren voor dat de zon ademde. Door de manier
waarop ze aan mijn armpje trok, voelde ik dat ze geïrriteerd was. Mijn kamer was helemaal
boven in ons huis, op de vierde etage. Op mijn achtste kreeg ik een tekentafel - in het zie-
kenhuis had ik dag en nacht liggen tekenen. Vanachter mijn tekentafel keek ik over de da-
ken naar de wolken. Ik heb zeker tot mijn twaalfde geloofd in het ademen van de zon,
hoewel ik intussen wist dat het anders was.

Omdat mijn moeder Franssprekend was, en mijn vader Vlaamssprekend, heerste er een
permanente taalstrijd in ons gezin met drie kinderen. Mijn ouders hadden daar een oplos-
sing voor gevonden: wekelijks op woensdagmiddag om twaalf uur werd er gewisseld van
Vlaams naar Frans en vice versa. Om één minuut voor twaalf was het: "Ma, mag ik nog
een lepel soep alstublieft?", en om één minuut over twaalf: "Maman, s'il vous plaît pour
encore une cuillère de potage?" Het Frans spreken was voor mijn moeder gekoppeld aan
een steeds sterker wordend katholicisme, voor mijn vader was de Vlaamse taal verbonden
met een zekere mate van socialisme. Voor mijn moeder ging de strijd over taal en "God",
de biechtvader en de huisarts - aan vaderskant over een kunstcollectie met Gentse mees-
ters, onder anderen Massereel, De Bruycker, Verdegem en Desmet. De kunstcollectie van
mijn vader was een opener spreken, tegenwicht voor het geheime spreken met de biecht-
vader en de huisarts. Mede door deze botsing sloot ik me op met de taal, door veel boeken
te lezen, en ik uitte me door te tekenen en te schilderen. Dat was mijn vorm van zijn, en
het zich uiten in dit spanningsveld. De enige vorm van en plaats voor communicatie was
de tafel: de maaltijden waren perfect. Daar mocht niets mis mee zijn. Mijn zus, de jongste,
is katholiek opgevoed, mijn broer en ik socialistisch op het Dr. Decroly-Instituut. Toen ik
middenoorontsteking kreeg, zat ik net op een katholieke lagere school. Mijn verblijf in het
ziekenhuis kostte toentertijd, in 1950, 80.000 Belgische franken. Ik weet nog steeds niet
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hoe mijn vader als kleine zelfstandige in het naoorlogse België dat heeft opgebracht, maar
toen ik weer naar huis mocht, zei hij: "God kan me wat, mijn zoons gaan naar Decroly."
Dus dankzij mijn oor ben ik geen pastoor geworden.

Zoals ik al zei, las ik veel, samen met mijn broer. We leenden iedere week allebei het
maximale aantal boeken van de bibliotheek en wisselden die uit. Indertijd was er in Vlaan-
deren weinig Vlaamse jeugdliteratuur, de meeste boeken waren van Nederlandse schrijvers.
Bij het lezen waren de beelden zeer belangrijk, bijvoorbeeld het beeld van een bloeiende
kastanjeboom bij een verjaardagspartijtje in Den Helder met de bokkewagen en de glazen
kwast of ranja met een rietje: dingen die we in Vlaanderen niet kenden. Deze beelden van
helderheid en ordelijkheid koppelden al vlug met de geschilderde gevels van Vermeer. In
België trok je als jonge kunstenaar of schrijver onbewust al naar Parijs. Door mijn moeder
had en heb ik een speciale band met de Franse taal: ik droom in het Frans, en als ik ver-
liefd ben, zing ik in het Frans -, maar Frans om te converseren krijg ik niet door mijn
strot. Toen ik vijftien jaar was, ben ik op mijn fiets gesprongen en fietste de zomermaan-
den door Nederland. In feite ben ik daar toen terechtgekomen door de steentjes van de ge-
vels van Vermeer. Dat beeld van die steentjes en de structuur van de specie ertussen, de
voegjes - dat is voor mij nog altijd een van de zuiverste, propere beelden van Nederland.

Eind 1969 verhuisde ik van Brussel naar Amsterdam, mede door een werk dat ik wilde
maken, het "Verpozingsmechaniek Staatspaard". Het Stedelijk Museum stelde mij een ate-
lier ter beschikking op het Prinseneiland. Om aan deze grote sculptuur te kunnen werken
had ik een smederij nodig. Ik was wel een paar keer in Amsterdam geweest, maar de Am-
sterdammer kende ik niet. Hoe dan ook, als ik wat wil, dan wil ik wat. Dagenlang struinde
ik rond in de Jordaan en ging bij verschillende smederijen naar binnen. Ik sprak toen nog
een beetje Belgisch, dus ik zal iets gezegd hebben als: "Goeiedag meneer. .. awel, ziet u, ik
ben artiest en ik zou zo graag een sculptuur maken. Zou ik gebruik mogen maken van uw
atelier?" Na een paar weken zonder resultaat kom ik in een smederij in de Anjelierstraat
en hou weer mijn verhaal. De man tegen wie ik spreek, vraagt me of ik de Van den Berghe
ben die net iets heeft gepubliceerd in Openbaar Kunstbe:{jt. Ja, dat was ik. Deze man, Nico,
had een abonnement op dit tijdschrift en was samen met twee collega's, Arie en Harry, ei-
genaar van het bedrijf. Ik kon aan de slag. Drie maanden heb ik er als een beest gewerkt,
met en in het ritme van deze mensen. Iedere ochtend was ik om half zeven aanwezig. Vrij-
dags stopten ze ietsje vroeger met werken en dan veegde ik het hele atelier aan. Zo doen
Vlaamse mannen dat.

Deze drie mensen hadden hun spaargeld en een lening geriskeerd om een constructie-
bedrijf op te zetten. Ik had geen cent, maar daar had ik nooit over gesproken. Op een dag
komt Nico naar me toe, geeft me een envelop en zegt: "Roland, dit is voor jou. We praten
er niet over." Er zat f 350,- in. En voor gebruik van apparatuur en de elektriciteit hoefde
ik niet te betalen - wat in eerste instantie wel de afspraak was. Jarenlang heb ik, als ik iets
wilde maken, daar kunnen werken. De heren zijn met hun vrouwen bij ons Belgisch ko-
men eten: stoverij met frieten, of konijn met trappist. Ze hadden hun beste kleren aan. De
dames droegen mooie krullen in het haar en een strik van voren en van achteren. Het wa-
ren mooie avonden. Toch was en bleef er een verschil waar we allemaal alert op waren.

Een deel van het atelier huurden ze van de gemeente voor het symbolische bedrag van
één gulden. Ruim tien jaar nadat ik hen had leren kennen, moesten ze ineens dat deel te-
ruggeven of huren voor een irrelevant bedrag, omdat de grondprijzen in de Jordaan veran-

238 Rekenschap december 1996



derden. Die mensen konden dat niet ophoesten. Er ontstond toen bij alle drie een psychi-
sche crisissituatie, waaraan Nico is gestorven. Arie werd ziek. Ze konden het niet aan.
Harry had al die tijd het gevoel gehouden dat ik een ander type mens was - een kunste-
naar, een Belg. Hij had me nauwlettend in de gaten gehouden. In zijn ogen was er iets van:
"Op een goede dag valt die artiest door de mand, die speelt dit allemaal." Tot op zeker ni-
veau had hij daar gelijk in: een kunstenaar speelt altijd alles.

Op een dag wordt er op de deur van mijn atelier geklopt, en daar staat Harry - die niet
eerder zomaar spontaan bij me was langsgekomen. Hij gaat zitten, drinkt koffie, vertelt
over het betreffende debacle van een toegezegde lening - en begint te schreien: hij moest
stoppen met zijn bedrijf. Hij kon alleen maar schreien bij het andere type mens dat ik voor
hem was. Hij is in Amsterdam-Noord gaan wonen en werkt nu als verzorger in een ma-
nege. Hij wil nog alleen met paarden spreken. Dit is een voorbeeld van de effecten die de
speculatie met grondprijzen op een gemeenschap heeft. Ze weten niet wat ze hebben ge-
daan door dat Jordaanse, volkse circuit van menselijkheid te verstrooien. Ik draag Harry in
mijn hart, stuur hem uitnodigingen voor mijn exposities. Soms komt hij, zelfs naar Brussel.
Bij een van mijn stalen sculpturen, de zogenaamde Barnett Newman-werken (1986), was er
een zeer complexe las die ik technisch niet aankon. Toen heb ik Harry gevraagd of hij het
wilde doen. Tegen zijn zin, voor de eerste keer deed hij weer iets met metaal- en uiteraard
perfect.'

'Voor sommigen is mijn werk moeilijk te begrijpen. Dit komt doordat zij niet structureel,
maar organisatorisch of planmatig denken, waarbij ze een strategie met een systeem ver-
warren. Mijn in de loop der jaren elkaar opvolgende werken vormen een systeem, al was
het maar omdat zij ontstonden uit eenzelfde grond, of eenzelfde neurose (u mag het zeg-
gen). De kunstenaar heeft echter in de eerste plaats te maken met datgene wat hem in staat
stelt structuur uit te vinden.

Ieder mens die blijft denken en voelen, ontdekt vroeg of laat dit veld in zich, het mo-
ment van het uit- en inwerpen, één ogenblik. Hij of zij die het fijnzinnige niet schuwt en
tot reflectie komt, ervaart en ondergaat dit als een voor-uit-werpen. Wat moet het individu,
gevangen in de dagelijkse beslommeringen, echter met die spanningsboog tussen hem en
het externe in bijvoorbeeld de huwelijksnacht, waarin twee actoren figureren, waar de één
ontvangt en de ander geeft? Men moffelt het weg, verdringt het, taboeïseert het. Een ramp.
Ook in Amsterdam komt dit collectief verdrongene omgekeerd weer naar de oppervlakte
in een fenomeen als de walletjes, een urbane natte hoek.

De kunstenaar stuit of hapert op een gegeven moment op en aan het gegeven van de
gespannen boog. De weg die de levenbrengende sappen beschrijven, wordt reeds lang ge-
symboliseerd door de sprong van de haas. Die sprong, de speculatieve intuïtie, dat is wat
mij interesseert. Van de middeleeuwen tot vandaag vinden we de haas op verschillende ma-
nieren weergegeven. Op de voorlaatste Documenta had Barry Flannagan een hele zaal ge-
vuld met bronzen hazen. Een goed georkestreerde ode aan de lust, maar dit is maar een
deeltje van de waaier - denk eens aan het rooddooraderde hazenoog, dat men in tal van
kunstwerken kan opmerken, uitgedrukt of uitgebeeld door een bepaald type anjer!

De permanente stroom van indrukken en aandoeningen die een mens over zich heen
krijgt, accumuleert en breekt in een veld van frustratie en energie wat in hem geen uitweg
vindt. Op een gegeven moment - als de oogst mislukt of, positiever, als zijn dochter of
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zoon huwt - worden de opgekropte impressies en aandoeningen, het verdrongene, te veel
- de spanning ondragelijk.

Bij Ernily Dickinson, en voor haar bij Shakespeare, wordt het roodborstje "red stoma-
cher" genoemd. Deze benaming wordt ook gebruikt voor een rode gordelband - laat het
ons hier een zonnevlecht (teken) noemen - waarmede jonkvrouwen omhangen en getooid
aan het hof verschijnen; te zien op schilderijen, wandtapijten en boekverluchtingen. Ook is
het de "rode maag", een verwijzing naar de baarmoeder. De boer, de wandelaar, die het
roodborstje altijd al in het struikgewas zag en niet zag, associeert plotsklaps het vogeltje
met het gestrekte lid. Hij koppelt het verschijnen en verdwijnen aan datgene wat hij in zijn
leven niet kon of wenste te zien - hier toucheert, raakt men het domein van serendipiteit.

De bijnaam voor bepaalde eenheden van het Engelse leger, leden van een keurkorps ten
tijde van Shakespeare, was "red stomacher" en zo worden hun jassen nog genoemd: gehuld
in een baarmoeder bewaken de soldaten, de roodborsten, Buckingham Palace.

Een ander beeld: leden van de stam van de Koeraisj die omstreeks 619 de ter aarde lig-
gende, biddende Mohammed sloegen met de baarmoeder van een schaap, of eenzelfde ob-
ject in de kookpot van de profeet en zijn familie stopten.

Zo wordt altijd iets wat niet te bespreken is, waar woorden tekortschieten, tot een
beeld. Diegenen die stellen dat ik symbolen gebruik in mijn werk, hebben gelijk en ongelijk.
Ik richt me op energievelden - en soms, al doende, op de afwezigheid ervan. De druk van
het alledaagse laat de mensen in hun geoccupeerd zijn niet toe te voelen en te zien hoe hun
gemoedstoestand in automatismen uitdrukking krijgt, in gebaren, tekens en kleuren die,
zonder dat daarbij wordt stilgestaan, op hun omgeving en hun kroost inwerken.

Bij elk kunstwerk dat ietsepietsie de moeite waard is, kun je er niet onderuit dat het er
is om de ander naar een verhelderend zien te begeleiden: een omvatting voor het prille. Uit
en in die aanrakingen en aanvaringen ontstaan, ja, ontwerpen om zo te zeggen de artistieke
systemen zichzelf. Ik voel en denk dat dit de enige grond voor en van het kunstwerk en
het "kunstenaarschap" is en kan zijn. De rest is decoratie.'
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Ik leef en werk vanuit mijn intuïtie
Colette van Landuyt

'Als kind was ik erg stil. Ik observeerde alles en iedereen in mijn omgeving. Ik heb veel na-
gedacht over de dingen van vroeger. De vader van mijn moeder heb ik nooit gekend, maar
de foto van hem zie ik nog steeds voor me. Ik ben ook nieuwsgierig naar mijn overgroot-
vader, al zal ik het nooit weten. De familie van mijn moeder heeft een aristocratische ach-
tergrond. Je zou mijn moeder en vader nooit bij elkaar kunnen denken, als het niet con-
creet gebeurd was. Mijn moeder was een en al kracht en overtuiging - mijn vader een soort
vlinder, licht en poëtisch. Hij had wel een fabriek waar hij de meester was, maar hij was
ook fragiel en gevoelig. Ik zie mezelf terug in zijn manier van werken. Hij stond zelf mee
te werken in het ijzer. De fabriek was voor machinebouwconstructie, inclusief het ontwer-
pen ervan. Soms was zo'n machine tien meter lang. Hij bedacht en ontwierp zelf die ma-
chines. Er zit zoveel in je jeugd dat je pas achteraf ontdekt! Alles waarvoor je gevochten
hebt, zit al in je jeugd verborgen.

Alles waarin ik geloof, heb ik van mijn moeder. Ze was ervan overtuigd dat het er niet
toe deed of je katholiek of protestant was. Voor haar was de kern hetzelfde. Ze geloofde in
goedheid. Of je socialist of katholiek was, maakte voor haar niets uit. Ze zou dit niet in het
openbaar zeggen, maar wel tegen de kinderen. Die overtuiging maakte indruk op mij. Wat
ik erg vond, was het verschil tussen wat ze ons zeiden en hoe ze zich naar de maatschap-
pij toonden. Daarin heb ik mij tegen mijn ouders gekeerd. Zo wilde ik niet zijn. Maar mijn
moeder had een humanistische instelling: iedereen was gelijk.

Ik zie me nog steeds lopen. We hebben films van onze jeugd: fl1mpjes van ons gezin en
van de natuur. Mijn vader begon ermee ongeveer rond of na mijn geboorte. In de zomer
gingen we op zondag altijd naar het bos, met acht kinderen. Ik hield helemaal niet van dit
manifest samen wandelen, dus ik liep altijd tien meter ervoor of erachter. Ik wilde niet met
de mensen zijn, alleen met de natuur. Tot een bepaalde leeftijd was dat gedrag ook geen
probleem. Ik ben eerder bang voor mensen dan voor de natuur. Daarom ben ik niet bang
voor de dood: die hoort bij de natuur. Ik heb ook geen enkele neiging tot zelfmoord. Ik
hou van kleine en symbolische dingen en van de natuur. Dat alleen is al voldoende om te
blijven leven.'

'Ik heb sterke banden. met bepaalde periodes in de geschiedenis. Maar net als met mensen,
is ook dat onderhevig aan verandering. Die periodes zijn herkenningspunten. In die zin ben
je nooit alleen. Als ik nu terugdenk aan mijn jeugd in Gent en omgeving, wordt die periode
alleen maar sterker in plaats van minder.

Als je me vraagt waarom ik van België naar Nederland gegaan ben, is dat geen innerlijke
behoefte geweest maar de uitdrukkelijke wens van mijn vriend, de vader van mijn dochter
Dorothee. Hij wilde ons kind in Nederland laten opgroeien. Die vriend is Roland van den
Berghe. Ik had geen enkele band met het noorden, alleen met het zuiden, de zon, de
Franse taal en het Toscaanse landschap.

Ik woon nu 25 jaar in Amsterdam. Het heeft jaren geduurd voordat ik me hier op mijn
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gemak voelde. Ik kende er geen mensen; ik had er geen werk, alleen een leven met mijn
vriend en kind. Nu voel ik mij thuis in Amsterdam, al blijft mijn verlangen uitgaan naar het
zuiden. Ik heb in die begintijd op straat moeten schooien. In Amsterdam droeg ik in de
winter een rijke, getailleerde bontjas van door ouderdom grijs geworden mollenvelletjes,
met wijde mouwen, prachtig om te zien. In die jas uit de vorige eeuw bedelde ik op straat,
omdat we geen geld hadden om brood te kopen. Mensen begrepen er niets van ... mijn jas
was te mooi. De mensen in de Jordaan en op het Prinseneiland waren heel aardig, maar
stonden me tegelijk perplex aan te kijken, als ik in het Vlaams om geld vroeg. Ik lachte dan
terug. Ze gaven vaak iets.

In 1974 ben ik een winkel begonnen, eerst alleen een etalage op de Zeedijk, later een
echte winkel op de Noordermarkt om mijn kleding te verkopen. Ik ontwierp en naaide de
kleding zelf. Het was het begin van een eigen zaak met een eigen label. De eerste twee
vrouwen die iets kochten, kopen nog steeds mijn kleding. Veel klanten bewaren mijn kle-
ding, zoals je een schilderij of boek bewaart.'

'Reizen en dromen zijn belangrijk voor me en gaan vaak samen. Tijdens een verblijf in Pa-
rijs droomde ik dat ik een schildpad was, in de tuin van mijn vader. Ik zat onder de grond.
Ik kroop uit de grond omhoog, ging op mijn achterpoten staan en veranderde langzaam in
een vrouw die begon te dansen. Nu ik deze droom vertel, moet ik denken aan een natuur-
reservaat in Noord-Frankrijk waar ik kampeerde. De boswachter woonde er onder de
grond. Je zag alleen een deur - de rest van zijn "huis" was ondergronds.

Een andere droom ging over west en oost. Ik stond voor de grens van west naar oost
en moest beslissen of ik de grens naar oost zou overgaan, of in west zou blijven. Ik voelde
dat het een belangrijke beslissing was, die overgang van west naar oost. Het westen was de
plaats van mijn familie, mijn traditie; het vormde een vertrouwd landschap met heel veel
mensen. Het oosten was een donker bos waarvan ik niet wist wat me te wachten stond.
Het donkere bos was mysterieus en riep alle ambivalente gevoelens op die duisternis kan
oproepen. Ik besloot de grens over te gaan, in de richting van het oosten, het onbekende,
de stilte. Dit is, niet enkel in symbolische zin, zo gebleven.

Ik heb altijd, zolang ik mij kan herinneren, behoefte gehad aan alleen-zijn, bij voorkeur
in de natuur, zoals ik al zei. Zodra mijn moeder het toeliet, wandelde ik urenlang in bossen,
eerst in België, later in Frankrijk, Italië en Indië. Mijn enige uitrusting op dit soort tochten
was een plastic tasje. Om echt in de natuur te zijn, kun je beter alleen zijn dan samen. De
stilte van de natuur opent alle poriën van je huid - de stilte geeft rust en kracht. Het ver-
borgen leven van de natuur begint te spreken. Soms is het vriendelijk, soms is het beang-
stigend, zoals het woedende geschreeuw van een groot everzwijn dat zich door mijn aan-
wezigheid bedreigd voelde. In elk geval voelde ik me bedreigd. Je ervaart in zo'n situatie
dat de natuur haar eigen leven leidt. Je gevoel voor ruimte en tijd verandert: er is een wis-
selwerking tussen alle aanwezige organismen, de planten, bomen en dieren.'

'De natuur geeft mij niet alleen inspiratie voor mijn werk, maar bepaalt ook mijn voorkeur
voor natuurlijke stoffen en vormen die het vrouwelijk lichaam zo veel mogelijk tot zijn
recht laten komen. Voor mij is de essentie van kleding de wisselwerking tussen verhullen
en onthullen, tussen binnen en buiten. Het thema voor mijn show dit jaar op de Igedo-
beurs in Düsseldorf was "Inside - Outside": verschillende ontwerpen kunnen letterlijk op
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twee manieren gedragen worden, met de ene stof naar binnen en de andere naar buiten, of
omgekeerd. Men wist aanvankelijk niet hoe deze kleding gedragen moest worden. In deze
zin is mijn kleding ook een uitgesproken cultuurvorm, want elke vrouw is meerdere per-
soonlijkheden ineen. Ik hou van het sobere, het aristocratische, van zelfbewustzijn en auto-
nomie. Het is het verlangen naar een zigeunerleven en tegelijk naar pure elegantie. Mijn
vrouwelijke cliënten' kopen mijn werk waarschijnlijk vanuit eenzelfde drift tot distinctie. Ik
probeer altijd samen met een cliënte een keus te maken uit de collectie, die haar persoon-
lijkheid versterkt. De kleding krijgt haar bijzondere werking door de vrouw die haar draagt.
Kleding moet met het lichaam mee bewegen, en in de beweging haar geheimen prijsgeven.
Mijn kleding wordt nooit een maskering, eerder het tegendeel. Dit proces van verhullen en
onthullen is bij elke vrouw uniek. Ik kan er niet in algemene zin over vertellen. Soms is
kleding goed als een versterking van je persoon, soms als contrast tot je persoon. Maar
mijn kleding doet al(ijd iets met iemand in positieve zin. Vaak wordt kleding gebruikt als
een afscherming, of door haar uniformiteit als een "in-group-gebeuren", een code. Dit uit-
gangspunt staat loodrecht op het mijne. Ik beschouw mijn werk als toegepaste kunst - het
hoort bij het leven.

Mijn ontwerpen komen voort - en ik denk dat dit ook geldt voor sommige collega's -
uit een wisselwerking tussen een basale voorkeur voor stoffen, kleuren en vormen, en de
culturele context: je maakt tenslotte een collectie voor anderen. Cliënten herkennen mijn
kleding aan de persoonlijke signatuur, en het is die persoonlijke signatuur die hen aan-
spreekt. Ik denk dat het niet toevallig is dat veel van mijn cliënten een "intellectueel" be-
roep hebben, als rechter, arts, professor enzovoort. Toch ben ik zelf geen intellectueel. Bij
mij komt alles van binnenuit. Ik werk en leef niet vanuit gedachten maar vanuit intuïties, of
het nu om kleding, voedsel of seks gaat.'
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Overleven in het leven als kunstenaar
Nan Hoover

'Op mijn leeftijd - ik ben 65 - heb je de mogelijkheid te reflecteren over je leven, waar je
vandaan komt en wie je bent, meer dan als je jong bent. Mijn jeugd was een tijd van alleen
zijn. Mijn moeder stuurde me naar een internaat toen ik vijf jaar was. Ik heb dus zeer
vroeg ervaren wat het is om alleen te zijn. Mijn moeder is een geweldige vrouw, we hebben
een hechte relatie. Mijn vader heb ik maar één keer ontmoet. Hij haalde me op bij het in-
ternaat, kocht een ijsje voor me en leerde me fluiten. Daarna heb ik hem nooit meer ge-
zien. Ik vertel dit verhaal vaak, want ik vind het leuk: wat ik van hem heb meegekregen is
dat ik goed kan fluiten. Mijn moeder vertelde me eens dat ze zich schuldig voelde, omdat
ze me op zo'n jonge leeftijd naar een internaat had gestuurd. Het was echter een van de
beste dingen die ze had kunnen doen. Ik ben wat ik nu in het leven ben door het over-
winnen van de angst om alleen te zijn, door beter te begrijpen wat mijn interne leven is en
door de moed te hebben afhankelijk te zijn van dat interne leven. Het was de meest dyna-
mische gebeurtenis van mijn jeugd, en zeer belangrijk voor mijn leven nu: ik heb gekozen
om alleen te leven. Ik leef meer dan tien jaar alleen en heb geen relaties. Ik heb de vrijheid
om precies te doen wat ik wil doen in mijn leven en om de verantwoordelijkheid te nemen
voor wat ik doe. Ik kan tegen niemand zeggen: ''Waarom heb je me geadviseerd dat te
doen?" Ik moet het accepteren als ik fouten maak en blij zijn als dingen een mooie afloop
hebben.

Mijn jeugd was geen leuke tijd. Ik was erg verlegen en bovendien woordblind. Ik ben
verlegen gebleven totdat ik voorstellingen begon te geven. Als kind moest ik dansen zodra
ik muziek hoorde. In het dansen vond ik een persoonlijke expressie. Ik was zó verlegen dat
ik nooit sprak. Ik kan me geen enkel gesprek met leraren van de kunstacademie waar ik
heenging herinneren. Wat ik aan het ontwikkelen was, was een zeer sterke binnenwereld.
Er was voor mij een duidelijke scheiding tussen enerzijds mijn creatieve proces en wat ik
wilde van het leven en anderzijds de buitenwereld. Daarom was ik zo gefascineerd door
Plato en zijn allegorie van de grot. Op mijn eigen manier begreep ik de vragen die Plato
vroeg. Het is de basis van veel van mijn werk: vragen stellen over het leven, het creatieve
proces en beelden, in tegenstelling tot antwoorden geven.

Ik bracht veel tijd door met mijn grootouders, wat ook de reden is waarom ik veel al-
leen en met oudere mensen was. Mijn grootvader was een erg interessante man. Hij was de
democratische senator van New York en bovendien rechter en officier van justitie. Hij was
een grote, waardige man. Hij had voor mij een verheven status. Mijn grootmoeder wa.s zeer
creatief, intelligent en gevoelig. Ze had opera gestudeerd. Toen ze zeventien was, viel ze
van een paard. Met tussenpozen zat ze in een rolstoel. We hadden een zeer hechte band.
Mijn grootouders waren twee belangrijke figuren in mijn leven. Ik heb echter geen herin-
nering van spelen met kinderen van mijn eigen leeftijd. Ik had het spelen niet nodig. Ik was
altijd zo vol, niet van ego maar van beelden. Op elfjarige leeftijd besloot ik kunstenaar te
worden. Ik kan je precies vertellen waar ik was en hoe laat het was. Ik stond bij een klein
meertje. Zo zei ik het tegen mezelf: "De enige manier voor mij om te overleven in het le-
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ven is als kunstenaar." Nadat de beslissing was genomen heb ik nooit meer getwijfeld. Al-
leen via mijn kunst zouden mensen kunnen weten wie ik aan de binnenkant ben, wat mijn
innerlijke leven is.'

'Hoe ik in Nederland ben komen wonen is een mooi verhaal. Iemand in New York had
een van mijn schilderijen gekocht. Zijn privévliegtuig zou naar Londen vliegen, en hij vroeg
de tussenpersoon van de verkoop of ze zin had om naar Europa te gaan. Zij had geen tijd,
maar ze stelde voor dat ik zou gaan. Ik ben altijd erg spontaan geweest. Ze belde me op
met de vraag of ik naar Londen wilde, en ik zei: "Ja natuurlijk, wanneer?" Het vliegtuig was
in Canada. Ik verliet New York om tien uur in mijn Volkswagen, en was precies om zeven
uur 's ochtends in Montreal. Het vliegtuig had geen normale stoelen, maar een bank met
veiligheidsgordels, en achterin een kantoor voor de eigenaar en een voor zijn secretaresse.
Ik was de enige passagier, en mocht niet alleen zitten. Ik stak dus de Atlantische Oceaan
over op een klapstoeltje tussen de piloot en copiloot in. Het was fantastisch. Ik keek de
hele reis met grote ogen om me heen. Ik had vrienden in Amsterdam, André en Julienne
Spoor, dus ik ging van Londen met de boottrein naar Amsterdam. Bij de VVV gaven ze me
instructies om bij een hotel te komen. Ik liep het Damrak af, ging naar rechts bij het oude
postkantoor en volgde de Rozengracht tot ik bij de arcade met hotelletjes kwam. Ik nam
een kamer, belde Julien Spoor en zei: "Julien, met Nan Hoover. Ik heb net besloten hier te
komen wonen." Binnen twee weken had ik een galerie gevonden, een baan bij Elsevier en
een kleine woning. Ik was verliefd op Amsterdam. Het was absoluut geen rationele keus: je
kunt niet uitleggen waarom je verliefd wordt. Ik had geen enkele reden om New York te
verlaten: ik had een galerie, net een tentoonstelling achter de rug, de perfecte woning, een
baan in een nachtrestaurant waar ik in drie nachten genoeg verdiende voor de rest van de
week. In Amsterdam moest ik vijf dagen per week werken. Mijn flat had geen warm water.
Het eerste jaar was zeer zwaar, maar ik heb geen moment aan mijn beslissing getwijfeld.
Het was liefde: heel abstract en irrationeel. Ik gaf mijn Amerikaanse nationaliteit op, want
ik wilde Nederland trouwen. Ik wilde geen in Amsterdam wonende Amerikaan zijn. De
verbintenis was dieper. Toen ik vier jaar geleden in Duitsland ging wonen, vroeg iemand
me of ik Duitser wilde worden. Ik antwoordde: '1e verandert niet van paspoort zoals je
van echtgenoot verandert." Zoals Henry Miller het uitdrukt in The Colossus of Morissey:
"Home is not where you are bom, home is were you feel good." Ik kan niet uitleggen
waarom Amsterdam mijn thuis is, maar het is mijn thuis. Er zijn bepaalde dingen waar ik
ongelooflijk veel van hou. Een taxichauffeur vertelde me bijvoorbeeld dat de politie in Am-
sterdam bij strenge kou de daklozen moet gaan zoeken om ze naar opvanghuizen te bren-
gen. Ze raken dan namelijk gedesoriënteerd en kunnen die huizen niet meer vinden. Dat
vind ik zo fantastisch, zo humaan. In het eerste jaar dat ik hier was, zag ik een knappe,
jonge politie-agent met rechte rug op de fiets, pijp in zijn mond en pistool op zijn heup.
Als dat geen tegenspraak is: pijp, fiets en pistool. Fantastisch! Een andere keer zag ik een
oude man op de grond liggen voor een winkel. Dat was in de tijd dat er nog niet zo veel
zwervers waren. Een politie-agent ging naar hem toe, pakte hem voorzichtig bij de schou-
der en vroeg: "Oude man, heb je de sleutels voor je huis?" Ik hou van deze mentaliteit.'

'Het papier waar ik op teken is altijd wit. Ik gebruik het licht dat er doorheen komt. Ik be-
dek het papier in verschillende gradaties, werk met variaties van duisternis. De reden dat
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zwart me zo aantrekt en dat mijn studio helemaal zwart en wit is, is dat zwart me ruimte
en rust en stilte geeft. Het is voor mij belangrijk om zwarte velden voor me te hebben: ze
geven mijn geest rust, leiden niet af. Als er een gekleurd stuk papier op de grond zou val-
len, zou ik het oprapen, omdat het mijn gezichtsveld onderbreekt. Zo fanatiek ben ik wat
betreft de ruimte om me heen. Mijn "bijbel" in de jaren zestig was het beroemde boek
Architecture Without Architects. Het concept van natuurlijke architectuur maakte een geweldige
indruk op me. Ik nam het boek mee waar ik ook heen ging. Richard Hef ti heeft deze liefde
en interesse in me geopend in relatie tot mijn eigen werk.

Ik ben geïnteresseerd in dialoog, niet in de poging vragen te beantwoorden. Je kunt vra-
gen niet beantwoorden. Kunst gaat over provocatie, over het openen van ideeën voor de
toeschouwer. Ik ben natuurlijk altijd geïnteresseerd in hoe mensen reageren op mijn werk,
maar of ze reageren is het belangrijkste. Als ze voorbijlopen zeg ik tegen mezelf dat je niet
iedereen kan behagen. Ik heb niet de wens een populistische schilder of beeldend kunste-
naar te worden. Ik geloof wel dat je gehoor kunt vinden bij mensen die niet hebben ge-
leerd naar kunst te kijken. Een verhaal dat ik vaak vertel is een verhaal over jouw boerde-
rij, Fans. Ik ging er 's ochtends vroeg heen om te oefenen met hoe de wind op de dijk een
Mylar-structuur zou opvullen. De wind kwam tussen mijn lichaam en de Mylar zodat ik
een soort ballon werd. Terwijl ik aan het oefenen was, zag ik op de weg een vrouw in een
schort. Toen ik klaar was, begon ze te klappen. Ik maakte een buiging en zij liep door naar
de volgende boerderij. Ze zag eruit als een vrouw die van de ochtend tot de avond op de
boerderij werkt. Ze was waarschijnlijk nog nooit in een museum geweest. Toch stopte ze
toen ze me zag en toonde ze haar waardering door te klappen. Het was absoluut fantas-
tisch. Het bewijst mijn theorie dat je om te reageren op kunst geen opleiding nodig hebt,
maar alleen maar open hoeft te zijn.'

'Als ik op reis ben geweest is mijn geest bedolven onder lagen stof. Die lagen moet ik weg-
vegen. Ik moet het Hoover-huis schoonmaken om te kunnen beginnen met mijn werk. Je
hebt tijd nodig om na te denken. Of je het denken, contempleren of mediteren noemt: het
proces van in jezelf graven, je visie vinden, kost tijd. De meeste kunstenaars nemen niet de
tijd om diep in zichzelf te graven. Je komt niet zomaar binnen van de werkelijkheid buiten,
en begint te denken. Je moet eerst tot rust komen, jezelf prepareren, alle vuilnis in je hoofd
weggooien om tot het wezenlijke in jezelf te komen. Je hoeft de antwoorden niet te vin-
den, maar wel tenminste de vragen in jezelf. Omdat alles vandaag de dag zo oppervlakkig
is, is het de verantwoordelijkheid van de kunstenaar om iets dat provoceert naar de werke-
lijkheid terug te brengen in de vorm van kunst. We zijn zo "buiten", zo afhankelijk van in-
tellectuele en emotionele impulsen. Er is totale verwarring over de begrippen "alleen zijn"
en "eenzaamheid". Eenzaamheid betekent dat je wacht, alleen zijn betekent dat je jezelf ac-
cepteert. Alleen zijn kost tijd. Alles stimuleert vandaag de dag het ego om op volle kracht
te werken. Dat is een groot probleem. Wat we nodig hebben is tijd om ons te bezinnen,
om onze gedachten en visies helder te maken, zodat wat vergeten en verdwenen is of wat
als een gemis wordt ervaren weer een realiteit van het leven kan worden. Dat is de functie
van kunst en ftlosofie. Kunst moet niet de realiteit herhalen, maar moet ons iets vertellen
over wat we zijn vergeten.'
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Ik kan aan de heersende machten
makkelijker ontsnappen als vreemdeling
Izzy Abraham;

'Ik geloof in totale vrijheid van het individu. Dat is het belangrijkste dat er is, behalve het
leven natuurlijk. Het individu is waarschijnlijk de sterkste entiteit in de wereld. Als iemand
drugs neemt, schaadt het niemand. Ik heb nooit drugs gebruikt. Waarom zou ik? Ik ben al-
tijd "high", ik voel me goed, ik ben gelukkig. Sommige mensen hebben waarschijnlijk zulke
problemen dat ze ze nodig hebben. Een van mijn dochters experimenteerde met alle soor-
ten drugs vanaf twaalfjarige leeftijd. Toen ze negentien of twintig was, is ze gestopt, maar
niet omdat ik haar preken gaf. Ik vertelde haar alleen mijn mening. Ik vond dat ze de con-
sequenties moest weten van wat ze deed. Je kunt zoiets niet tegenhouden. Drugs worden
niet gelegaliseerd omdat de leiders er zoveel geld mee verdienen. Bovendien hebben de lei-
ders slachtoffers nodig. Ze moeten mensen in de gevangenis stoppen. Ze hebben gevange-
nissen nodig en oorlogen en bommeldingen. Dat geeft ze macht. Deze dingen hebben
niets te maken met respect voor het individu.

Veel taboes zijn bezweken door individuen. Mozart heeft bijvoorbeeld taboes doorbro-
ken, en Bach, Leonardo da Vinci en Galileï. Het is niet de algemene opinie die taboes
creëert. Het is de macht van leiders. Leiders hebben altijd het individu overgenomen. Deze
macht wordt beetje bij beetje afgebroken. In Amerika weigert zestig procent van de bevol-
king te stemmen. Condooms waren een taboe. Vijf jaar geleden kon je met condooms niet
adverteren op televisie. Nu is het oké. In Ierland ga je nog steeds de gevangenis in als je
condooms zou proberen te importeren. Taboes zijn een menselijke creatie. Ze komen niet
uit de lucht vallen. De leiders proberen taboes te creëren, omdat het voor hen voordelig is.
Ik geloof niet in samenzweringen, maar de leiders weten dat wij niet weten. Het is niets
mystieks. Ze weten het door het systeem, de machine, te worden.

Ik heb een keer Ralph Ocholt geïnterviewd. Hij had een boek geschreven ter verdedi-
ging van Churchill. Ik vertelde hem het verhaal van Coventry. Churchill wist een week van
tevoren dat Coventry vernietigd zou worden door de Duitsers. Een mens zou naar Co-
ventry gaan om iedereen te vertellen weg te gaan. Churchill deed dat niet. Waarom niet?
Dan zouden de Duitsers weten dat hij een enigma-machine had om de Duitse codes te le-
zen. Dus duizenden onschuldige mensen werden gebombardeerd en gedood. Churchill was
de enige die ze kon redden, maar hij deed het niet. Nadat ik dit verhaal had verteld, klom
Ocholt op de tafel en begon te gillen dat ik de wereld niet begreep. De bewakingsdienst
kwam zelfs kijken wat er aan de hand was. Het was erg leuk. Maar goed, wat mij betreft is
dit het verhaal van de mensheid. Churchill, Mao Tse-tung, Stalin, Castro, Clinton, Nixon,
Ben Goerion, dit soort mensen representeren voor mij het kwaad. Ik ben geen religieus
mens. Ik geloof niet in de hel en de hemel, maar wel in het kwaad. Ik denk dat iedereen
die macht neemt over een ander, slecht is. Je kunt zeggen dat je door tienduizenden men-
sen te doden honderdduizend mensen het leven redt. Dat zijn echter gissingen die niemand
kan bewijzen. Je kunt alleen bewijzen dat tienduizenden mensen zijn gedood. Je weet niet
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wat er zal gebeuren. Ik respecteer het leven. Dit respect stuurt mij om te zeggen dat Chur-
chili fout was, slecht was.'

'Als ik iets creëer, wil ik geen kopie. Ik wil niet vals spelen. Ik wil geen boek schrijven dat
al is geschreven, of een fJlm maken die al gemaakt is. Ik wil een fJlm maken die van mij
komt en nergens een kopie van is. Ben Goerion, in tegenstelling tot Martin Buber, wilde
met Israël een kopie van een land maken. Hij wilde Amerika kopiëren of Italië, of welk
land dan ook. In een van zijn eerste toespraken zei hij: "Als we Joodse dieven en prosti-
tuées en criminelen en politieagenten hebben, dan zijn we een normaal land." Het is bela-
chelijk dat iemand dezelfde "shit" - excuseer mijn taalgebruik - wil creëren die overal al
duizenden jaren bestaat. Als je iets wilt creëren, creëer dan iets dat origineel is of moreel of
beter. Ik heb niets tegen het creëren van een land. Ik voel zelf de behoefte niet, maar als ik
het zou doen zou het origineel zijn, moreel. Israël is een immoreel land als elk ander land.
De structuur is immoreel, de mensen zijn immoreel. Het is aan het desintegreren tot een
geldproducerende machine. De creatie van Israël als daad van menselijkheid is prima. Daar
heb ik niets op tegen. Ik heb iets tegen wat het is geworden, wat ervan is gemaakt. Israël is
niet zo geworden door de wil van God, maar omdat een aantal leiders besloten de alge-
mene opinie te hersenspoelen. Ze wilden geen origineel of moreel of speciaal land. Ik heb
Israël 35 jaar geleden verlaten nadat ik een toespraak van Moshe Dayan had gehoord. In
deze toespraak vertelde hij dat ze de dag ervoor honderdduizend kilo tomaten hadden be-
graven. Er waren toen zoveel kinderen in Jordanië en Libanon en Egypte die stierven van
de honger. Als we de tomaten echter weg zouden geven, zou de prijs naar beneden gaan
en dat zou slecht zijn voor de economie. Nadat ik dit gehoord had, wilde ik niet meer in
Israël blijven. Ik respecteer het leven. Als er tien kilometer over de grens hongerige kinde-
ren zijn, geef het eten dan aan hen. Ze zijn niet de vijand. Ons wordt verteld dat zij de vij-
and zijn, en hun wordt verteld dat wij de vijand zijn.'

'Ik ben in Bulgarije geboren en emigreerde naar Israël toen ik tien was, in 1940. Mijn vader
was een vriend van Kemal Atatürk. Atatürk waarschuwde mijn vader dat de Duitsers Sofia
binnen zouden marcheren. Iemand heeft mijn leven gered. Ik kan het niet bewijzen, want
ik weet niet wat er in Sofia zou zijn gebeurd. Er zijn in Bulgarije niet veel joden vermoord.
We ontsnapten met niets en bleven acht maanden in het paleis van Atatürk in Istanbul. Als
kind van tien was ik zeer onder de indruk.
Mijn vader was geboren in Wenen. Hij behoorde tot het humanistische genootschap in

Berlijn. Hij had in Berlijn gestudeerd. De meesten van deze humanisten gingen naar Rus-
land om Stalin te helpen met de revolutie. Hij weigerde te gaan. Mijn moeder was Bulgaars.
Mijn broer is Alfred genoemd, naar een van de grote Weense tenoren, Alfred Pickaber. Ik
ben Isidor genoemd, naar Isadora Duncan. In Palestina had Henriëtta Solt een school op-
gericht voor kinderen die uit het buitenland kwamen. Ik ging naar deze school, die geheel
idealistisch was. We leerden rekenen, astronomie, landbouw, maar allemaal op basis van
een humanistisch idealisme. Alles was heel naïef. We leerden niets. Na het doorlopen van
de school gingen we de wereld in zonder iets te weten. Ze gaven je het beeld dat de wereld
een geweldig, prachtig mooi paradijs was. Na het verlaten van de school wist je niet wat je
moest doen als je iets tegenkwam dat niet was zoals je verteld was. We wisten in Israël
bijna niets van de oorlog. Er was één Duits vliegtuig dat per ongeluk een bom gooide op
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Haifa, maar zelfs die bom belandde in zee. De oorlog nam ons leven absoluut niet in be-
slag. Ons leven werd in beslag genomen door liefde, door het lezen van romantische ro-
mans en poëzie, door heel veel muziek. De school was altijd vol muziek en gezang. Mijn
jeugd is extreem gelukkig geweest. Ik was volledig afgesneden van de realiteit. Mijn ouders
deden daaraan mee, omdat ze alleen over hun dromen spraken. Ze hebben me nooit voor-
bereid op wat ik in de rest van mijn leven zou tegenkomen. Ik was voorbereid op een
prachtig leven waarin iedereen geweldig was en alles makkelijk en zonder problemen. Ik
heb nog steeds iets van die ideeën in me, ook al heb ik veel van de andere kant ontmoet.
Ergens in me ben ik niet vergeten dat de wereld open is en mooi. Tijdens de oorlog van
1948 weigerde ik te vechten. Ik weet niet waarom. Er was veel sociale druk om te vechten
voor het land. Het had iets te maken met de school en met mijn ouders. Ik werd een hos-
pik. Ik hielp de gewonden door mijn vinger in hun wond te stoppen en dat soort dingen.
Zelfs na de oorlog vond ik de wereld een mooie plaats. Je vergeet. De kibboetsen van die
tijd waren geweldig. Ik maak nu een film over de kibboets. De mensen in deze gemeen-
schappen kwamen van alle delen van de wereld. Ze wilden met de kibboets een nieuw idee
creëren: een communaal leven. De bad- en slaapgelegenheden waren niet gescheiden.
Vrouwen en mannen werkten in de velden, vrouwen en mannen werkten in de keuken.
Het was een soort droomland. Toen kwamen de politici en zeiden dat het niet goed was
dat mannen en vrouwen samen baadden. Het was slecht voor de toekomst van de wereld.
Dus alles werd gescheiden. Ze bouwden muren in de douches. De jongens maakten gaatjes
in de muur om de meisjes te begluren. Ze dachten: "Dit is een taboe, laten we het breken."
Ik heb onlangs mijn vrienden uit de kibboets van de tijd waarin idealisme en naïveteit de
regel waren, een bezoek gebracht. Al mijn vrienden - en het zijn er tientallen - waren to-
taal depressief. De kibboetsen hebben nu fabrieken en hotels. Ze hebben niets meer te ma-
ken met ftlosofie, menselijkheid, ideologische overtuiging. Ze hebben niets meer te maken
met wat dan ook. Het zijn gelddorpen, vol met mensen die geld willen verdienen. Mijn
vrienden geloofden dat ze iets met een visie, iets heel moois gingen creëren. Ze weten niet
wat hun is overkomen.

De creatie van Israël is een van de rampen van de 20ste eeuw. Ik vind dat iemand niet
het recht heeft om te heersen over iemand anders. Ik vind dat iemand niet het recht heeft
om mij te vertellen belasting te betalen. Als je me vraagt vrijwillig belasting te betalen, zal
ik dat doen als ik het noodzakelijk vind. Het is aan mij om te beslissen. Ik vind dat iemand
me niet kan vertellen oorlog te voeren of soldaat te zijn. Als de zogenaamde vijand hier
komt en mij probeert te doden, zal ik hem proberen te doden. Ik zou nooit de verant-
woordelijkheid nemen iemand te vertellen iets te doen. Een individu is een individu. Zo-
lang we elkaar geen kwaad doen en onszelf niet aan een ander opdringen, heeft niemand
het recht een ander te vertellen wat hij moet doen. Ik heb het recht te beslissen wat ik wil
doen. Mensen helpen elkaar. De leiders, de mensen die de macht nemen om je leven te
dicteren, zijn degenen die de hulp vernietigen. In Israël, hier, het is overal hetzelfde. Ik hou
van het idee en het gevoel een vreemdeling te zijn. Ik hou er niet van een land te hebben
dat me zal regeren. Ik kan aan de heersende machten makkelijker ontsnappen als vreemde-
ling. Hetzelfde jaar dat ik een Amerikaans paspoort kreeg, kwam ik in Nederland wonen.'

'Ik moest in Israël Teddy Kollek interviewen. Ik dacht nog: een politicus, geweldig. Ik haat
politici en alles wat te maken heeft met bureaucratie. Wat kon ik hem vragen: hoeveel geld
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hij steelt en verdient? Als ik trouw zou zijn aan mijn opvattingen, dan is dat precies wat ik
hem zou vragen. Ik ben niet geïnteresseerd in het politieke systeem en of iemand rechts of
links is. Maar ik had een geweldig idee. Ik ging hem de suggestie doen Jeruzalem de enige
plaats ter wereld te maken waar brood en melk gratis zouden zijn. Brood wordt nu voor 92
procent door de regering gesubsidieerd en melk voor meer dan 80 procent. Het verloren
geld is verwaarloosbaar. De belasting gaat toch steeds omhoog, dus iets anders kan makke-
lijk extra belast worden. Ik stelde dus voor om Jeruzalem te adverteren als de enige stad
waar niemand honger hoefde te lijden: wat is er mooier? Het is niet alleen een goed idee
op zich, het is ook geweldige publiciteit. Kollek vond het een verschrikkelijk idee. Hij zei
dat de mensen zouden ophouden met werken. Ik antwoordde dat ze dan misschien de tijd
zouden hebben om na te denken. Dat vond hij erg gevaarlijk. Sinds mensenheugenis heb-
ben leiders de mensen geen tijd gelaten om na te denken. Ze houden ze bezig met werk,
oorlogen, belastingen, problemen, rampscenario's.

Ik heb nog nooit een land gezien dat onafhankelijk was. Nederland is zogenaamd onaf-
hankelijk. Het behoort aan de regering en je moet zestig procent belasting betalen. In Israël
zeiden ze dat ze onafhankelijk zouden zijn. Onafhankelijk van de Britse leiders, maar af-
hankelijk van de Israëlische: geen verschil. Mahatma Gandhi wilde onafhankelijkheid van
de Britten, en kijk wat er met India is gebeurd. Onafhankelijkheid heeft geen betekenis, be-
halve als je iets origineels, iets nieuws, iets dat een beter leven geeft, wilt creëren.'

250 Rekenschap december 1996



De kunstenaar is op een bepaalde manier
masochistisch
Barbara Jean

'Op vierjarige leeftijd maakte ik mijn eerste vliegreis, naar South Dakota. Ik zag dingen
vanuit de lucht. Ik zag het landschap op een abstracte manier. Ik zag de dingen zoals ze
echt waren, of zijn. Ik heb die beelden altijd bij me gedragen. Ik denk in monumentale
beelden, zoals van de Badlands en de Rocky Mountains. Ik heb ook altijd een boomhut ge-
had: van boven naar beneden kijken om zo het hele beeld te krijgen. Het hele beeld is
meer dan de som van de delen. Dit thema verklaart mijn series waarin vele afzonderlijke
elementen één heel kunstwerk maken. Als kind was ik relatief onafhankelijk. Mijn moeder
werkte en ik was enigst kind. Ik zorgde voor mezelf. Ik had mijn fantasie en ik had kunst.
Voor zolang als ik me bewust ben van mijn bestaan heb ik getekend. Zelfs toen ik klein
was, maakte ik al series. Ik had als jong kind bijvoorbeeld een "Great Man"-serie: Chur-
chili, Eisenhower, Roosevelt.

Ik kwam naar Europa omdat ik in werkelijkheid wilde zien wat ik had bestudeerd: het
Prado, het Rijksmuseum. En natuurlijk ook vanuit een lust tot reizen en avontuur. Veel
van mijn vrienden gingen naar de hippies in San Francisco. Ik ging naar de oude wereld
omdat ik vond dat dat beter bij mijn karakter paste. Dat vind ik nog steeds. Ik heb geen
spijt. Eigenlijk ging ik terug naar de renaissance, waar ik dol op was. Ik verkocht ansicht-
kaarten om geld te verdienen. Ik had een stipendium in Amsterdam en in Florence. Ik
reisde voortdurend heen en weer, 22 uur in de trein vond ik normaal. Tussen Amsterdam
en Florence bestond niet alleen geografisch een schisma tussen noord en zuid, maar ook
mentaal, lichamelijk, spiritueel. De provo's waren in Amsterdam en de renaissance was in
Florence. Dit ietwat schizofrene paste en past bij mijn karakter. Ik was van plan in Flo-
rence te blijven, een charmante roze-, rood- en zalmgekleurde stad. Ik hield van die stad.
Ik reisde naar Amsterdam om te gaan vertellen dat ik het stipendium niet zou gebruiken.
De volgende dag werd Florence getroffen door een overstroming. Zo ben ik dus in Am-
sterdam beland: "Que sera, sera". Wat mentaliteit betreft denk ik dat het beter voor me
was in Amsterdam, maar ik ben nog steeds dol op Toscane. De overstroming is een punt
in mijn leven: voor en na de "deluge". Mijn leven na de overstroming concentreerde zich-
zelf in Nederland.

De geografische ligging is zeer belangrijk, belangrijker dan het milieu, de familie of de
status waar je in bent geboren. Of je onder de zeespiegel, op een eiland of in de bergen
bent geboren bepaalt heel veel, zeker voor de collectieve mentaliteit. Ik dacht dat Neder-
land een soort "pilot" -land was. Heinrich Heine heeft eens gezegd dat Nederland vijftig
jaar achterloopt. Dat vond ik geweldig: als de wereld ontploft, blijft Nederland achter. Zo
dacht ik toen, erg Zen. Het Zeelandse landschap is natuurlijk verbazingwekkend. Hoewel
er scholen zijn geweest zoals de Domburgse school met Mondriaan en Toorop, denk ik
toch dat het meer een landschap is voor filosofen en dichters dan voor schilders. Het is erg
transcendent, inspirerend, fascinerend. Zeeuws-Vlaanderen is een verhaal apart. Mensen
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zitten in de mist en komen er nooit uit. Er zijn veel incidenten van incest en gekte. De
mensen die wel uit de mist komen, zijn vrij exceptioneel. Voor mij is het een erg reflectieve
plaats. Het licht verandert voortdurend, op zeer subtiele wijze. Je realiseert het je pas als je
weggaat. Voor heel Nederland geldt dat het licht over het water een heel speels effect
geeft. Het is inspirerend, vooral als je weg kan.

Eigenlijk wil ik tussen nu en drie jaar weg. Ik weet niet waarheen. Ik kan niet leven zon-
der haven, maar ik weet niet waar die haven is. Mijn tijd hier is erg productief geweest,
maar is afgelopen. Ik ben geïnteresseerd in het gaan naar oudere, totaal verschillende cultu-
ren: Peru, de Maya's, zelfs Nieuw-Mexico zou geen slecht begin zijn. Een ander soort refe-
rentie. Ik verliet Amerika toen ik 22 was. Ik ben ongeveer 25 jaar in Nederland geweest.
Nu heb ik het gevoel dat ik een derde fase nader, die zich zal afspelen in een totaal andere
omgeving dan de geciviliseerde, westerse wereld. Anton van Gemert heeft me eens be-
schreven als een idiosyncratische archeoloog, in de positieve betekenis van het woord. Dat
zou ik graag willen zijn: een soort kunstenaar-archeoloog. Ik verbind dingen en voeg ze sa-
men in een andere orde en betekenis. Alle fragmenten worden uiteindelijk één geheel. In
feite is mijn hele oeuvre één groot kunstwerk. Het is gecompliceerd en bestaat uit materiaal
in allerlei vormen. Toch meen ik dat de eenheid herkenbaar is. Ze moet herkenbaar zijn.
Mijn werk moet het handschrift hebben dat het identificeerbaar maakt temidden van het
werk van miljoenen anderen. Dat verbindende element is belangrijk.

Ik wil niet ergens naar terug, behalve voor een korte periode. Kijk niet terug., Vertrouw
je eigen ervaringen niet. Het geheugen is niet altijd betrouwbaar. Daar gaat "Salt of the
Earth" over, een installatie van vorig jaar in de Watertoren. Zout is een onmisbaar ingre-
diënt, maar te veel zout is dodelijk. Een delicate balans is noodzakelijk. Kijk niet terug zo-
als de vrouw van Lot deed. Dan verander je in een zoutpilaar. Desalniettemin, is er soms
een intens verlangen om terug te gaan, om herenigd te worden. Het verleden, de toekomst
en het hier en nu: die installatie was het hier en nu. Natuurlijk is het thema van zout signi-
ficant in een zoutwatertoren. En bloed en water in de Kloveniersdoelen. Het bloedthema is
"blood is thicker than water", het hemd is nader dan de rok. Het was gebaseerd op twee
reizen naar Amerika met onder andere een familiereünie. Het waterthema is "panta rhei",
alles stroomt. Die drie dingen: zout, water en bloed. En nu lucht en aarde. Vanuit mijn
huis kijk ik uit over een stuk land waar een museum gebouwd had moeten worden door
Hannie en Aldo van Eijck in coöperatie met Karel Appel. Door een samenloop van om-
standigheden zal het museum er nooit komen. Ik heb dit tien jaar lange proces gevolgd
door mijn raam. Uit het raam kijken is een van mijn favoriete activiteiten. Ik weet dat een
ivoren toren in de volksmond een negatieve connotatie heeft, maar ik vind het noodzake-
lijk voor een kunstenaar, schrijver of denker om te reflecteren. Op bepaalde onverwachte
momenten krijg je creatieve ideeën. Soms gebeurt dat terwijl je uit het raam kijkt, in plaats
van druk bezig te zijn. In ieder geval, ik heb dit hele proces geregistreerd met foto's, vi-
deo's, tekeningen etcetera. De belangrijkste gemeenteraadsvergaderingen heb ik op de
band: heel dramatisch. Aanvankelijk wilde ik een boek maken met een registratie van het
bouwen van het gebouw. Nu het gebouw er definitief niet komt, wordt het boek gebaseerd
op 24 van mijn foto's, en contributies van auteurs van links tot rechts. Het totaal is we-
derom meer dan de som van de afzonderlijke delen. Het is tastbaar en het is niet tastbaar.
Het afwezige is aanwezig. Alle foto's zijn van dezelfde plaats. Door het tonen van de af-
wezigheid, de negatie, geen museum, wil ik de realiteit tonen. Het is een rare, omslachtige
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manier om dingen te zeggen, maar zo werk ik. Op dezelfde manier maak ik installaties on-
der plexiglas. Ze zijn aantrekkelijk. Je wilt ze aanraken, maar je kunt ze niet bereiken.
De kunstenaar is op een bepaalde manier masochistisch. Welk normaal persoon zou af

en toe zijn werk op de muur hangen? Het gaat niet alleen om mooie plaatjes. Een kunste-
naar zijn, betekent tot de kern gaan. Het is een meedogenloze zoektocht naar de essentie.
Mijn hele leven ben ik bezig het niet-essentiële te elimineren. Uiteindelijk zal er een lijn op
een stuk papier overblijven. Ik hou niet van lijsten. Mijn vrije werk, mijn tekenen, heeft de
neiging buiten de lijst te gaan. Ik hou van geestdrift, van vrijheid. Als ik aan deze tafel
werk, trek ik door. Het werk is op de tafel zelf, niet alleen op het papier. In het project
over het museum dat niet gebouwd zal worden, heb ik melelf de limitatie van de lijst op-
gelegd. De wereld is groot en de visie ook, maar ze zijn getat binnen een vaste omlijsting.
De lijst is bepalend. Dat is een uitdaging. Het verleent een Ispanning aan het project.'

\
'Het oudste thema in mijn werk, het belangrijkste leidmotief, is "mene, mene, tekel, ufar-
sin" of "weighed, weighed, judged and found wanting". Dii is afkomstig van een Babyloni-
sche tekst. Daniël en consorten waren baldadig aan het feesten, toen deze tekst opeens uit
het niets op de muur werd geschreven. Het zou van God afkomstig zijn. Naast de tien ge-
boden is het het enige dat God ooit geschreven zou hebben. Na dit voorval is het Babylo-
nische imperium ingestort. Ik gebruikte dit thema voor het eerst in 1976 voor een ten-
toonstelling van teksten op papier, in lijsten of op de muur. Sommige teksten waren
agressief, sommige muzikaal of poëtisch: het hele of ten minste een deel van het menselijke
scala van emoties in één kamer. "Blue skies, stormy weath~r", het is allemaal hetzelfde. Ik
rolde deze tekeningen op, verzegelde ze met rode lak en hing ze met dunne lijnen in de
lucht. Zo introduceerde ik nieuwe elementen: sculptuur, muziek, beweging. De rollen wa-
ren iets statisch, gepresenteerd op een dynamische manier. De "Dead Sea Scroll Sculptu-
res" is het meest conceptuele dat ik ooit heb gedaan. Als j~ tot de inhoud wilt komen,
moet je de vorm vernietigen. Het is een kwestie van creëren 'en vernietigen. Maar je hoeft
niet tot de inhoud te komen. Je kunt de vorm gewoon zien. Dat moet de toeschouwer of
de koper beslissen. Ik wilde uitdrukken dat vorm en inhoud hetzelfde zijn. Het is moeilijk
om te zeggen: het was een goed idee, maar slecht gepresenteerd. De derde fase was dat ik
tekeningen, geperst in plexiglas, met onzichtbare draad in allerlei richtingen ophing: we-
derom iets statisch in licht, waarbij het licht door het plexiglas gaat. Zo komt de zoge-
naamd statische tekst tot leven. Het element van het leven I is zeer belangrijk in al mijn
werk. Zonder dat element werkt het niet. Dat is mijn criterium. Het moet leven, ademen.'
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'Dag anker, dag bodem'
Frank Martinus Arion

, "Het anker maakte je zo zeer bodem, dat je geen enkele behoefte meer had boot te zijn"
(De laatste vrijheid). Als je als bodem naar het anker begint te verlangen, dan wil je geen boot
meer zijn. Van Guene (andere naam voor Afrika) heb ik een groot gevoel voor de nabij-
heid van levende en niet-levende dingen geleerd. Ik ben ontzettend van de bodem gaan
houden. De bodem ligt maar eenzaam bodem te zijn en te verlangen naar het anker. Kun
je je voorstellen hoe triest de eenzaamheid van de bodem van de zee is? Dat is een animis-
tische manier om waarheden te ontdekken. Mijn dochter schreef enige tijd geleden met een
vriendinnetje een opstel over de zee. Er was rijst in de zee terechtgekomen, omdat een
schip schipbreuk had geleden. De grote vraag was of de rijst moest worden weggehaald of
niet. Er bestonden twee theorieën met betrekking tot de oplossing van dit milieuprobleem.
De ene theorie stelde dat de rijst moest worden weggehaald, omdat hij anders zou beder-
ven en zo de koralen zou aantasten. Volgens de andere theorie zou juist het weghalen van
de rijst de koralen kunnen beschadigen. De oplossing van het vriendinnetje was zeer Antil-
liaans: toen na twee maanden werd besloten om de rijst weg te halen, was de rijst er niet
meer; de rijst gaat toch zeker niet wachten tot de mensen komen! Deze veelzijdigheid van
waarnemingen en van standpunten gaat terug op Guene.

Illustratief in dit opzicht is het gedrag van de Guene rond de oogst. Ze beschouwen
van alle vogels die het graan opeten, de parkieten als de vervelendste. De parkiet eet het
graan namelijk als het nog groen is. Omdat de parkiet het vroegst begint met het eten van
de korrels, is het een hellevogel. De Guene maken daar leuke liederen over. Ze zingen dat
ze moeten gaan oogsten, omdat de parkieten bezit hebben genomen van het veld en feest
vieren. In hun muziek nemen ze het gekwetter van de parkieten over. Ze worden zelf par-
kieten die gaan oogsten. Het hele oogstfeest wordt in het teken van de parkiet gevierd.
Zelfs het magazijn waarin het graan wordt bewaard lijkt op een parkietennest. Het gedrag
van de Guene rond de oogst is in zijn geheel op een coherente manier een verbeelding van
de parkiet.

Eigenlijk ben ik niet via Guene tot mijn anker-bodem metafoor gekomen, maar via de
dialectiek. Inzicht in dialectische veranderingen heeft me geleerd om meer standpunten te-
gelijk te zien. Sinds een paar honderd jaar leven we in Europa in de illusie dat elke laatste
gebeurtenis een nieuwigheid is die al het voorafgaande moet vervangen. De essentiële
vooruitgang is echter zo mondjesmaat dat ik betwijfel of we wel van inhoudelijke vooruit-
gang of verandering kunnen spreken. Het idee van vooruitgang is verschrikkelijk, omdat
het al het oudere uitsluit. Dingen die anders zijn, zijn echter juist vormen van verrijking die
naast elkaar kunnen bestaan. We dienen te leven met de verscheidenheid van vormen.

In het Westen moet iedereen tegelijkertijd hetzelfde willen. Deze verenging is jammer.
Sommige vrouwen willen kinderen en andere niet: het doet er niet toe. Er moeten verschil-
lende mogelijkheden zijn, en mensen moeten de verschillende mogelijkheden van elkaar
kunnen beleven. Streven naar uniformiteit is een gevolg van een te oppervlakkig historisch
besef. Latijn bijvoorbeeld bestond ooit en is er nu niet meer. Als je dat weet, vind je het
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dwaas om te denken dat Engels de mogelijkheid heeft een wereldtaal te worden. Zodra een
taal een wereldtaal wordt, verandert ze per definitie. Met deze kennis zal je ook niet zo
dwaas zijn om naar een wereldtaal te streven. Standaardisatie is een verarming. Het is beter
meer- dan één talig te zijn. Ik durf niet te generaliseren, maar ik denk dat de ellende bij één-
talige mensen groter is dan bij meertalige. Eigenschappen als intolerantie, verwaandheid en
geslotenheid zullen sterker zijn bij mensen die zich nie\gemakkelijk kunnen verplaatsen in
anderen. ~\

Ik heb altijd de behoefte gevoeld om de spot te drijren met het socratische gesprek.
Het socratische gesprek is een zoeken naar waarheid zond~r informatie van buiten. Bij deze
wijze van werken bestaat altijd het gevaar om beperkt t~ blijven. Zoiets zie je bijvoorbeeld
bij de Fransen: ze zijn zo zelfbewust over niets! Ze vo~len zich het centrum van de wereld.
Terwijl ze zich beroepen op hun culturele traditie, blijkt\;jt hun handelen niets van die tra-
ditie. Zodra je de toegang hebt tot informatie en die informatie weigert, ben je in gevaar.

\
Qua manier van kijken lijk ik meer op Herodotus dan op Socrates. Ik ben een observateur.
Aristoteles kan ik niet uitstaan. Hij beschrijft de verhoudingen in de maatschappij: de man
aan het hoofd, dan de vrouwen en de slaven etcetera. De zogenaamd empirische, aristote-
lische beschrijving is een grote vergissing. De mensheid heeft een sprong gemaakt met het
inzicht dat wat is niet noodzakelijkerwijs hoeft te zijn. De schijn van Plato is veel interes-
santer. Het maakt je alert: alles wat is, hoeft niet zo te zijn. Mijn wantrouwen is ontstaan
door mijn confrontatie met de Europese geschiedenis. In naam van van alles zijn dingen
gedaan die we nu niet meer voor mogelijk houden.

Na de middelbare school wilde ik eigenlijk scheikunde gaan studeren. Het feit dat er
geld mee te verdienen was, deed mij echter inzien dat scheikunde een verenging betekende.
Ik had andere dingen te doen dan geld te verdienen. Scheikunde zou me te weinig tijd la-
ten. om bepaalde belangrijke vragen aan de orde te stellen. Ik ben toen alles gaan studeren
wat te maken had met het beantwoorden van die vragen: filosofie, Nederlands, oude talen.
De antwoorden vond ik vooral in de literatuur. Literatuur is een onderzoeksveld. Je hoeft
niet aristotelisch-empirisch te werk te gaan en te zeggen wat er gebeurt. In literatuur kun je
de vrijheid nemen om mensen te lenen uit het leven en bij elkaar te brengen. Dan zie je de
veranderingen van anker naar bodem naar boot.

Literatuur leent zich om vragen te stellen over levensmogelijkheden. Met de verbeelding
bereik je veel meer dan wanneer je bijvoorbeeld reizen maakt. Het klassieke voorbeeld is
Dostojevski's Schuld en boete. Als beginpunt neemt Dostojevski iets dat schijnbaar onmoge-
lijk acceptabel te maken is: moord. Vervolgens zoekt hij een oud vrouwtje, een woekeraar-
ster, en ten slotte krijgt hij van de gemeenschap de goedkeuring het vrouwtje te vermoor-
den. Hij geeft de waarden van de gemeenschap een andere kant. Schrijvers openen voor de
burger de mogelijkheid om minder absolutistisch te worden. Met artistieke middelen over
een vraag theoretiseren betekent een enorme verruiming.

Voordat ik zelf ben gaan schrijven heb ik eerst ontzettend veel kennisgenomen van an-
dere schrijvers. Een schrijver die me erg heeft beïnvloed is Somerset Maugham. De hoofd-
persoon van een van zijn verhalen is een jongeman die getrouwd is met een rijk meisje. Tij-
dens de verjaardag van zijn schoonvader welt in hem het bewustzijn op dat hij niet
thuishoort bij deze rijkaards. Door een kleine vorm van onaangepastheid geeft hij uiting
aan zijn gevoel van zelfverloochening: hij gooit zijn schoonvader een glas wijn in het ge-
zicht. Een paar dagen later pleegt de jongeman zelfmoord. Hij heeft geprobeerd uit te bre-
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ken, maar het systeem heeft hem vermorzeld. Aan dit soort verhalen heb ik mijn leven te
danken. Mensen die niet lezen, missen een bepaalde vorm van kennis. De opwelling om ie-
mand op een tuinfeest eens flink de waarheid te vertellen kan levensgevaarlijk zijn. Met li-
teraire kennis weet je hoe je zulke situaties moet aanpakken. Ook boeken als Madame Bovary
en Liaisons Dangereuses hebben iets experimenteels. Je kunt er veel wijsheid in vinden.

In de literatuur vallen voor mij ethiek en esthetiek verregaand samen. In het leven niet.
De ethiek van de literatuur is de esthetiek. Er is geen ethiek in literatuur als ze niet esthe-
tisch is. Als literator ben je verraderlijk, want je moet de ethiek opgeven voor de esthetiek.
Het meest fantastische van literatuur is dat je je eigen standpunten verraadt. In alle drie
mijn boeken zijn mijn standpunten overgenomen door de esthetiek. In Dubbelspel waren er
personages die ik niet kon uitstaan: de taxichauffeur die zijn gezin verwaarloost bijvoor-
beeld. Hoever deze man aanvankelijk ook van me af stond, toen ik klaar was met het
schrijven van het boek begreep ik hoe hij zo kon zijn. Hij nam de vrijheid om te doen en
laten wat hij wilde. Elk avontuur was welkom. Dat heb ik gevoeld en door het te voelen
werd het een deel van mij.

Via het schrijven maak ik dingen mee zonder ze daadwerkelijk te beleven. Zo heb ik .
bijvoorbeeld nooit stickies gerookt. Ze stinken en doen me in slaap vallen. Toch ben ik een
hippie geworden door te schrijven over hippies. In mijn laatste boek zoek ik naar een ma-
nier om de wetenschap van het hippiedom vast te leggen. Ook al hou ik niet van marihu-
ana, toch heb ik altijd gepleit het vrij te geven. Ik kreeg zelfs de politie achter me aan. Ze
konden niet geloven dat iemand die schrijft dat marihuana vrij moet zijn, nog nooit had
gerookt.

Vroeger was ik meer moreel ingesteld dan esthetisch, dus meer gebonden. Als ik nu
moet kiezen tussen esthetiek en ethiek, kies ik voor de esthetiek. Met De wilden ben ik zo
geworden. De jongeman in De wilden wil priester worden. Hij maakt een altaar voor zich-
zelf om dagelijks het. echte beeld te zien. Voor anderen is dit moeilijk te volgen, en daarom
heeft niemand dit boek begrepen. Ze letten te veel op mij, in plaats van op het personage.
Ik ben alleen in esthetisch opzicht priester geworden.

Onlangs heb ik tijdens een voordracht voor de eerste keer gezegd "ik als humanist". Ik
noem mezelf nu humanist, omdat ik eindelijk in de contradicties die het humanisme uitma-
ken, een eenheid kan herkennen. Ik krijg op mijn school, "het Colegio Erasmiano", te ma-
ken met tegenstrijdigheden. Het is noodzakelijk dat ik kan handelen en dat ik kan luisteren.
Ik verkies zacht te handelen, maar ik kan ook streng handelen. Soms moet je streng zijn te-
gen een onderdeel om het geheel te redden. Mensen dachten dat humanisme humaniteit, in
de zin van aardig zijn, inhield. Voor mij betekende humanisme echter altijd een vorm van
militantie: de man met het zwaard in de linker- en de pen in de rechterhand. Pas nadat ik
al die vrijblijvende ideeën in mijn omgeving had samengevoegd tot iets coherents, kon ik
mezelf humanist noemen. Het aannemen van deze naam heeft niets met kennis van het
humanisme te maken. Ik heb nu het gevoel dat ik de humanistische theorie en praktijk re-
delijk samen kan voegen.

Er is op mondiaal niveau geen eenheid in het humanisme. De vanzelfsprekende over-
koepeling die we aannemen, zou bediscussieerd moeten worden. Wij van de "andere kant"
kennen de westerse geschiedenis, maar de westerse humanisten kennen de geschiedenis van
"daar" niet. Er moet een discussie komen over hoe Europa zichzelf ziet, wat ze meeneemt
van haar culturele bagage, wat haar waarden zijn. Als er niet gepraat wordt, zal er in Zuid-
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en Midden-Amerika bijna automatisch een houding van "zij tegen ons" ontstaan. Een ge-
meenschappelijke manier van optreden is noodzakelijk. Het gaat mij om de praktische in-
vulling van het humanisme. Voor anderen mag de wereld sectarisch zijn, maar voor huma-
nisten niet. Alle tegenstellingen zouden eigenlijk als een denkschool voor correct handelen
moeten fungeren. Als grotbewoners laten we afstand te zwaar wegen. We zijn bang voor
het verre en het vreemde. Als je in Nederland of Frankrijk praat over "de mens" moet je
daar niet de Nederlandse of Franse mens mee bedoelen. Het is tijd geworden om uit de
balans en de disbalans van de vijf werelddelen iets te formuleren. Door pacificerend te
denken kunnen we verscheidenheid leren accepteren. We moeten samen naar mensen zoe-
ken.'
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Schrijven is een veeleisende geliefde
Astrid Roemer

'In mijn herinnering over Suriname waren de vrouwen- en mannendomeinen strikt geschei-
den. De metafoor van het vrouwendomein bestaat uit naaldhakken, heerlijke lijfsgeuren,
feestgedruis en pijn. Van de mannenwereld kan ik nog in gedachten de zachtleren schoe-
nen zien, de witte overhemden en de onrust. Maar ik hoefde niet voor een van die werel-
den te kiezen: ik had mijn moeder, die een totaal andere werkelijkheid vertegenwoordigde:
die van de aandacht en de zorg, die van de ouderliefde. Het was vanuit dat perspectief vei-
lig om nauwgezet te volgen wat zich in beide domeinen afspeelde. Het meest fascinerende
was voor mij de taal; geschreven en gesproken. Maar ook de lichaamstaal. Aan de lichaams-
taal kon ik zien dat woorden ontzettend zwaar konden wegen. Ik zag stemmingen van
mensen veranderen door een enkel woord. Eigenlijk was ik bang van taalgebruik. Mis-
schien heb ik daarom wel besloten het heft in eigen handen te nemen en auteur te worden.

Ik heb een warme jeugd gehad. Ik hou zoveel van Suriname: de ochtenden, de namid-
dagen, de zon op zijn heetst en 's nachts het geluid van tropenbuien. En dan, al die heer-
lijke vriendschappen en het buitenleven. Het was vreselijk voor me om naar Holland te ko-
men. Om het hart dat verliefd was, te richten op de wetenschap. Mijn moeder vond mijn
geliefde onverdraaglijk. Ik kon een studiebeurs krijgen en vertrok in haar opdracht. Ze
heeft zoveel van me gehouden dat ze mij uit het paradijs heeft gestoten. En ik heb dat la-
ten gebeuren om haar niet nog meer verdriet te doen. Zo ben ik in Holland beland. Niet
met een gebroken hart, maar met een hart boordevol liefde. Geen wonder dat de herfst
van mijn aankomst in Utrecht in mijn ziel gegrift staat als de mooiste van mijn leven.
Nooit zal een herfst schitterender kunnen zijn.

Merkwaardig eigenlijk: terwijl mijn jeugdvriendinnen al helder hadden hoe hun leven
moest worden, bleef ik maar dromen van de Liefde. Niet van een geliefde. Geen mens was
goed genoeg. Misschien ligt een van de wortels van mijn schrijfstersschap ook in die ge-
moedstoestand van hoe kan ik de liefde aanraken, zien, beruiken, beluisteren en beminnen.

In het milieu waar ik uitkom, staat God voor De Liefde en kunnen ouders daar een af-
spiegeling van zijn. Maar dat was mij te vaag. En als ik om me heen keek niet juist.

De teksten en gedichten die ik begon te produceren, waren geladen met stilte. Later, na
mijn eerste Holland-ervaring, heeft het thema van de stilte plaatsgemaakt voor het thema
van de strijd.'

'Reeds als kind was ik bang voor de naaldhakken van de vrouwen en de basstemmen van
de mannen. Stel je voor dat die hak per ongeluk op mijn kindervoet kwam te staan. En stel
je voor dat zo'n basstem mij tot de orde dwong.

Zowel mijn vader als mijn grootvader zijn vrij zwijgzame mannen. Mijn vader heeft
zelfs een heerlijke stem: zacht met altijd de trilling van een soort kwetsbaarheid. Mijn
grootvader zat zwijgend en vrij nors op zijn schommelstoel de bewegingen van de familie
te volgen. Alleen aan de frons van zijn wenkbrauwen was iets van reactie te zien. Hij
rookte shag en ik keek graag toe hoe hij die flinterdunne papiertjes tot smalle sigaretjes
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draaide. Hij had een prachtig handschrift en een adembenemend mooi taalgebruik. Zouden
een vader met een heerlijke stem, een grootvader met een prachtig taalgebruik en een lief-
devolle moeder mij tot auteur hebben gemaakt?

Ik heb over het geheel genomen maar één man in mijn leven toegelaten. En ook al zijn
we al ruim tien jaar slechts "vrienden voor het leven", hij zit nog steeds in mijn bloed. Hij
is ook een deel van mijn schrijven. Hij heeft respect voor mijn talent. Hij heeft jarenlang
de spirituele conditie van mijn publicaties gevormd. Hij hield van mijn werk en van de ma-
nier waarop ik met het leven worstelde om er het allerbeste uit te krijgen. Hij liet mij vrij
om alles zelf uit te vinden. Ik heb zoveel van die man gehouden, zo'n bevredigend liefdes-
leven gehad, dat ik daarna nooit meer een begeerlijke man heb gezien. Of, heb willen toe-
laten.

Maar bij mij gebeuren de waardevolle dingen slechts eens in de vijftien jaar, soms zelfs
eenmalig. Ik haat de herhaling. En ik moet kokhalzen van surrogaten. Ik had gebeden om
"een grote, eeuwigdurende liefde". Nu leef ik, cyclisch gezien, in de nadagen van mijn
tweede grote liefde. Het leven levert niet altijd af wat ik heb besteld. Maar verrassingen als
deze maken het voor mij wonderbaarlijk. Misschien heb ik wel drie "grote liefdes" gehad
wanneer ik uiteindelijk voor eeuwig de ogen sluit. Dat mijn hart zo groot en steeds zo
nieuw kan zijn!

En toch: hoe ouder ik word, hoe meer ik de meeste volwassenen als weerzinwekkend
ervaar. Maar uiteraard kom ik ook heerlijke personen tegen: een man, een vrouw waarmee
ik vriendschappelijk zou willen verkeren zonder te weten waarom. Aantrekkingskracht is
iets overrompelends. Nee, ik weet nog steeds niet wat een mens precies is. Mij zul je echt
niet horen roepen dat niets menselijks mij vreemd is. Een anatomische overeenkomst en
gelijkenis garanderen niets. Tenslotte denken sommige mensen ook dat zij verse, pure si-
naasappelsap drinken wanneer het om chemische mengsels gaat. Er is een soort valsheid in
veel mensen die ik afschrikwekkend vind. Ik vlucht voor die mensen. Uit vrees ermee be-
smet te worden of misschien om het risico te on dopen dat hun valsheid het slechtste in
mij tot leven wekt. Nee, niet alle mensen zijn in de termen van mijn formulering van
menswaardigheid, gelijk. Tenslotte vind ik ook niet alle sinaasappelen even sappig en lek-
ker, om het maar relatief te houden.

Het uitzoeken, het reflecteren op dergelijke vragen is de krachtgenerator van mijn werk.
Als schrijfster en als "counselor". Maar ook als "mede-mens", en ik ben echt niet gemak-
kelijk te lezen en te beleven, want ik eis het beste van mensen. Ik geef ook het beste van
mezelf. Onder alle omstandigheden. Dat maakt mij vreselijk kwetsbaar maar ook oersterk.
Maar begrijp me niet verkeerd: "het beste" is voor mij geen kwantificeerbare grootheid
maar waarachtigheid. In die zin valt het voor mij niet mee om de "waarheid" te schrijven.
De taal die ik gebruik, is die van mijn kolonisator; ik leef in de context van de kolonisator;
ik word beoordeeld door verwanten van de kolonisator. Ik overleef als een spin in een
web. Mijn waardigheid blijkt steeds weer uit de kracht die ik kan genereren om het web te
weven, steeds weer, draad voor draad in een eigen wonderschoon patroon.' .

'Derdewereldschrijfsters die in de diaspora leven, zijn voortdurend op de vlucht. Ik weet
het. Ik ken die drang, het verlangen naar een eigen moedertaal en een eigen vaderland.
Maar ik ben reeds van kinds af ongelooflijk analytisch ingesteld en laat mij door niets en
niemand opjagen. Mijn eerste geliefde had mij gesmeekt om kinderboeken te gaan schrijven
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en mij niet frontaal met het zoeken naar w••arachtigheid in het hier en nu bezig te houden.
Hij wist dat ik vijanden zou maken, dat mensen mij om de verkeerde redenen zouden be-
wieroken en bekladden.

Inderdaad doet het schrijfsterschap pijn. Maar elke professie die op mensen betrokken
is en met hart, hoofd en ziel wordt bedreven, doet zeer. En ik red me behoorlijk: schater-
lachend en knarsetandend en gevoed door een onuitputtelijk gevoel van stoïcijnse zelfge-
noegzaamheid. Mij krijgt niemand kapot; dat ligt niet in mijn aard.

Als een olifant sla ik alles op om door te geven aan volgende generaties. En op een
mooie dag zal ik ook als een olifant de beweging van het leven verlaten en mijzelf naar de
marge manoeuvreren om de dood helemaal toe te laten. Maar zover is het nog lang niet.'

'Wat het schrijfproces mij doet, is het afzien van de pretentie ook maar iets zinnigs van de
schepping te begrijpen. Ik ervaar een onuitsprekelijke, actieve scheppende kracht. Ik ben
ermee in contact en maak daar gebruik van, zoals ik dat ook doe met elektriciteit. Maar
wanneer die kracht zich schrijvenderwijs intensiveert, hoop ik zo dat mijn moeder en vader
door mij tot leven te brengen een heerlijk liefdesmoment hebben beleefd. Een orgasme
van het bloedend hart. Dat is God ervaren. In woord en daad. Binnen een cirkel van inti-
miteit: wit papier en zwarte inkt en het verhaal. En vraag me alsjeblieft niet, waar ik zelf
blijf.'
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Achter elke droom de verbintenis
met het leven
Armando Bergallo

'Als klein kind bracht ik veel tijd door in het huis van mijn grootmoeder buiten Montevi-
deo. Mijn vader was gynaecoloog en had een praktijk in het centrum van de stad. Het huis
van mijn grootmoeder was op een ronde hoek boven een bar annex kruidenierswinkel. Het
beeld dat ik kreeg van dit huis als ik van de bushalte kwam, is altijd bij me. Naast het huis,
dat dicht bij de zee lag, was een grote boulevard. In de zomer stopte op deze boulevard de
bus naar het strand. Er zijn in Uruguay duidelijk vier seizoenen, met valIende bladeren in
de herfst, regen in de winter en wind in de lente. Toen ik ouder was en naar school ging,
woonden mijn vader, mijn grootmoeder en ik samen in de stad naast de kliniek van mijn
vader. TalIer de Montevideo, wat later Talier Amsterdam is geworden, begon in dit tweede
huis. Mijn vader gaf ons het mooiste deel van zijn kliniek en een telefoonlijn: wij waren
de toekomst en hij had al gedaan wat hij moest doen. We hadden eerst een garage gehuurd,
maar we konden de huur niet betalen. Op deze manier konden we ons concentreren op
ons werk. Bovendien was de ruimte groot genoeg voor meer mensen. We hadden leerlin-
gen in keramiek, tapisserie, metaalbewerking, tekenen en zelfs schilderen. Door les te ge-
ven, konden we materiaal kopen voor ons vieren: Clara, Gorki, Hector en ik.

Uruguay is een leeg land. Er wonen drie miljoen mensen op bijna tweehonderdduizend
vierkante kilometer. Daardoor krijg je er een duidelijk gevoel van ruimte, in tegenstelling
tot in Europa. We zijn een van de kleinste landen van Zuid-Amerika. Dat creëert een spe-
ciale mentaliteit. Uruguay ligt tussen Brazilië, dat 45 keer zo groot is, en Argentinië, dat
vijftien keer zo groot is. Iedereen was welkom. We hadden ruimte en werkgelegenheid. Na
de Tweede Wereldoorlog ontstond er een sterke joodse gemeenschap. De nazi's gingen
naar Paraguay en Argentinië, de joden naar Uruguay. Ze hadden een grote invloed op Uru-
guay en op TalIer. Onze leraar, José Uruvich, was joods. Toen hij naar Israël ging, gaf hij
ons zijn leerlingen, die voor het grootste gedeelte ook joods waren. Urugueanen nemen
meestal hun gemak. Ze hebben geen reden om zich te haasten. Onze joodse leerlingen
leerden ons het plezier van iets beginnen, afmaken en onmiddellijk resultaat hebben.

Theater is iets typisch Urugueaans. Hoewel Montevideo een kleine stad is, heeft het 28
onafhankelijke theatergroepen, afgezien van de officiële gezelschappen. In de tijd van Tal-
Ier de Montevideo beleefde Uruguay zijn gouden periode. Het werd het Zwitserland van
Latijns-Amerika genoemd. Nu realiseer ik me dat het een soort droom was. Deze droom
werd in 1970 wreed beëindigd. Uruguay had een voorbeeldfunctie, omdat het vol politieke
vluchtelingen was. We waren open, hadden de oudste anarchistische en communistische ra-
diostations. Toen de repressie in Latijns-Amerika begon, was de vernietiging van deze vrij-
heid en tolerantie het grootste in Uruguay. Er waren concentratiekampen zoals die van de
nazi's, geraffineerde martelwijzen, hersenoperaties etcetera. Uruguay ging van het ene uiter-
ste naar het andere: van een voorbeelddemocratie naar het zwartste fascisme. In 1966 gin-
gen wij, TalIer de Montevideo, als representanten van Uruguay met diplomatieke paspoor-
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ten op een officiële reis naar Nederland. Toen voelden we alleen nog angst. Daarna is het
ongelofelijk snel gegaan. In 1968 doodde de politie voor de eerste keer een student tijdens
een manifestatie. Dat was een grote schok. Onze politie droeg geen wapens, dus hoe was
dit mogelijk? Drie maanden later doodden ze een andere jongen en een meisje. Daarna ....

In 1970 werd er een wreed militair dictatorschap tot stand gebracht. De voorbereidin-
gen liepen natuurlijk al langer. De revolutie was zeer goed georganiseerd. De visualisatie
gebeurde spectaculair snel. Toen wij Uruguay verlieten, verlieten we ons uiterst exceptio-
nele, ultra-democratische land: vijftig jaar democratie, een totale scheiding van geloof en
staat, zeventig procent van de bevolking behoorde tot de middenklasse, gratis onderwijs,
leerplicht, eerder stemrecht voor vrouwen dan in Engeland, verbazingwekkende welvaart,
geen leger of militaire dienst. Het had niets met de realiteit van Latijns-Amerika te maken.
Het kon niet voortduren. En inderdaad .... Opeens was er een goed getraind leger. De re-
pressie was van zeer technologische aard. De vernietiging was totaal: jij, je vrienden, de
vrienden van je vrienden. In andere Latijns-Amerikaanse landen was dit al normaal. Uru-
guay was een open plek waar iedereen naar toe kon om zijn politieke activiteiten voort te
zetten. Daarom moest het van de kaart geveegd worden. Het is ze gelukt. Als ik nu te-
rugga, is het een ander land. Het is onherkenbaar. Straatnamen zijn veranderd, sommige
tango's zijn verboden omdat ze een vorm van protest zijn van de arbeiders en er zijn
overal bedelaars. Er is weer vrijheid, maar wat is vrijheid als de economie, het onderwijs-
systeem en de ziekenhuizen zijn verwoest? Het wonder dat Uruguay was, is totaal verdwe-
nen.'

'De vrijheid in ons werk is gecombineerd met veel discipline. Onze leraar, Joaquin Torres
Garcia onderwees ons op een strenge manier. Hij was van de constructivistische school,
een leerling van José Gurvich. Hij integreerde Mondriaan en het neo-plasticisme met de
pre-Colombiaanse cultuur, wat betekent dat de menselijke gestalte in het vierkant ver-
schijnt. Hij vond dat je je techniek moest kennen, dus we schilderden portretten, stillevens
en landschappen. Het leren bij hem was voor ons een passie. We werkten zo hard, dat we
onze vrienden kwijtraakten: we hadden gewoonweg geen tijd. We namen niet eens de tijd
om ons te wassen of om schone kleren aan te trekken. We moesten een gigantische hoe-
veelheid werken maken. Mijn vader installeerde speciale lampen zodat we 's nachts door
konden werken. Onze leraar woonde boven op een berg. Soms waaiden onze schilderijen
weg terwijl we ze de berg op droegen. Hij was een inspiratie. Zoiets is volgens mij niet mo-
gelijk op een school of academie. Toen hij naar Israël ging, ontstond er bij ons een soort
explosie. We voelden een grote behoefte aan vrijheid, na meer dan twintig jaar al zijn regels
op onze schouders te hebben gehad. We rebelleerden. Er kwamen nieuwe elementen naar
buiten, tegen wat we geleerd hadden in. Maar natuurlijk blijft wat je geleerd hebt voor altijd
bij je. Bij welk werk van ons vieren dan ook is er altijd een gevoel van harmonie en van
hoe de dingen georganiseerd zijn.

Een andere vorm van vrijheid kregen we door ons land te verlaten en eeuwige nomaden
te worden. In je eigen land zijn er altijd bepaalde dingen bovenop je. Wat me verbaast van
Taller is dat we continu aan het creëren zijn: een boek, een ftlm, de milieu- of straaterva-
ring, muziektheater. Ik noem ons werk geen werk. Het is een verbazingwekkend genot, een
permanent festival. Natuurlijk zijn er problemen, maar terugkijkend blijkt dat alle projecten
op de een of andere manier gerealiseerd zijn. Het waren dromen met achter elke droom de
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verbintenis met het leven, de maatschappij en de menselijke realiteit. Hoewel sommige
werken meer abstract lijken dan andere, is deze preoccupatie met het socio-politieke in al-
les wat Taller doet aanwezig. Ik denk dat deze dimensie in ieders werk een rol speelt. De
spanning die ontstaat door het refereren van een kunstwerk naar zijn socio-politieke con-
text maakt het voor ons fascinerend.

Wat ook zeer belangrijk is, is humor. Voor mij moet er in elk werk humor zijn. Humor
is een vorm van communicatie. Zelfs in de manier waarop je de dood benadert, kan er hu-
mor zijn. Als dingen te zwaar worden, ontstaat er een scheiding van het publiek. Ook op
het persoonlijke vlak is humor belangrijk: het maakt duidelijk dat alles relatief is. Hoe seri-
eus een bepaald onderwerp ook is, humor brengt het tot leven. Na een bepaalde leeftijd
moet je om jezelf kunnen lachen. Door mijn leerlingen in Uruguay heb ik veel over de
concentratiekampen gehoord. Deze mensen benadrukten dat er zelfs onder de meest ver-
schrikkelijke omstandigheden humor was, en liefde. Ik heb nooit zo iets extreems als een
concentratiekamp meegemaakt. Tijdens de decompositie van Uruguay waren wij al in Eu-
ropa. Pas nu, met mijn ziekte, krijg ik van zeer dichtbij met een concreet drama te maken.
Zoals een vriend van me het uitdrukte: het is Bosnië thuis. De horror is niet meer op tele-
visie, maar hier. Het is mijn horror. Zelfs toen ik zeer ziek was, maakte ik zwartgallige
grapjes met de dokter. Ik kan humor in mijn eigen termen gebruiken, niet omdat ik zo een
gemakkelijk leven heb. Alleen op dagen dat ik me echt slecht voelde, kon ik geen grapjes
maken. Ik heb tegen Freek, mijn vriend, gezegd dat hij moet kijken of ik grapjes maak als
hij wil weten hoe het met me gaat. Als ik dat niet doe, is mijn vermogen tot verdediging
zeer laag. We moeten de dood als een deel van het leven accepteren. In het leven is er de
pijn, de nederlaag en de dood. We leven niet in een soort Hollywood-triomf. Het leven
gaat nergens heen, het is een spiraal of een vreemde beweging. Toen ik uit het ziekenhuis
kwam, kon ik niet geloven hoe zeker de mensen op straat van zichzelf leken. Ze zien niet
hoe fragiel het is. De fragiliteit is juist de charme van het leven. Een leven waarin alles vast
zou staan, zou dood zijn. De fragiliteit van je eigen leven geeft het de schoonheid van een
bloem: net als een bloem zal het eindigen. Als je de dood onder ogen ziet, is er geen
ruimte meer om spelletjes te spelen. Door het einde in overweging te nemen, krijg je een
bijzondere kijk op het proces dat voor het einde komt. De dood is een rijk deel van het
hele verhaal.'
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Ik probeer het verloop van de tijd
te vangen
Flavio Pons

'Toen ik drie jaar oud was, woonde mijn familie in een klein stadje in het zuiden van Bra-
zilië. Een vriend van de familie, een monnik, paste soms op me. Hij was een capucijner
monnik. Mijn oudste herinnering is dat ik met hem in een hele donkere plaats ben. Dat
moet het klooster geweest zijn. Er was een kamer met een opgezette struisvogel die ik heel
leuk vond. In dezelfde kamer stond een grote doos met snoepjes. De monnik had een
zwarte baard en een bruine pij. Dat is mijn oudste herinnering.

Mijn jeugd was een gelukkige tijd, mede omdat mijn familie veel verhuisde. We leefden
nooit lang op één plek door het werk van mijn vader. Hij werd voortdurend overgeplaatst
van de ene stad naar de andere. We woonden steeds maar twee of drie jaar in dezelfde
stad. Ik vond het leuk om elke drie jaar een nieuw huis en een nieuwe school te hebben.
Volgens mij is het een bourgeois idee dat kinderen op één plaats moeten opgroeien, met
dezelfde vrienden. Dat is niet waar. De variëteit van het van omgeving veranderen en van
nieuwe vriendschappen sluiten, is juist leuk.

De familie van mijn moederskant is afkomstig uit Portugal. Eigenlijk ligt het ingewikkel-
der: mijn overgrootmoeder was een Braziliaanse indiaan en mijn overgrootvader een Frans-
man. Een vreemde combinatie: mijn grootmoeder had zwart, steil indiaans haar en licht-
blauwe ogen. Zij trouwde met een Portugees. Mijn familie van vaderskant is Spaans.

Er is in Brazilië wel racisme, maar in milde vorm. Het kan niemand iets schelen of je
joods bent of katholiek of wat dan ook. Ik had me nooit de zwaarte van het joods-zijn in
Europa gerealiseerd. In Brazilië is het niet belangrijk. Het racisme dat er is, is meer gerela-
teerd aan de economie. Door hoe de geschiedenis is verlopen, zijn de zwarten meestal arm,
en de blanken rijk. Zelfs het racisme tussen rijk en arm is niet te vergelijken met Europa.
Tijdens mijn eerste jaar in Europa woonde ik in Parijs. Ik vroeg aan iemand of hij Marok-
kaans was. Voor mij was dat een gewone vraag. Later werd me verteld dat je dat soort din-
gen niet vraagt, omdat het een vorm is van geïmpliceerd racisme. Over dat soort onder-
werpen praat je niet. Zo vraag je in Europa ook niet aan iemand of hij joods is. Dat vind
ik belachelijk: waarom niet?

Mijn eerste indruk van Parijs was dat het een groot Buenos Aires was. Buenos Aires
heeft dezelfde architectuur als Parijs. Ze hebben het gekopieerd en deels dezelfde architec-
ten gebruikt. Ik voelde me meteen thuis in Parijs. Er was geen cultuurschok. De manier
van leven verschilt niet zoveel van de Zuidamerikaanse, Latijnse manier van leven. Ik had
in Brazilië een beurs gekregen om één jaar in Europa te werken: "Ie grand tour", een erg
negentiende-eeuws idee. Ik was niet van plan in Europa te blijven, het gebeurde gewoon.
Ik maak geen plannen voor de toekomst. Wat gebeurt, gebeurt. Ik heb geen doel. Na dat
eerste jaar wilde ik langer in Parijs blijven, maar zoals je wel weet, is het vrijwel onmogelijk
om er een huis te vinden. Ik stond op het punt het op te geven toen een vriend me uitno-
digde om naar Londen te komen. Ik bleef twee maanden in Londen, en zou daarna terug-
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gaan naar Brazilië. Toen belden twee vriendinnen uit Rio die op vakantie waren in Europa
me om te vragen of ik voor een weekend naar Amsterdam wilde komen. Ik vond het
weekend leuk, dus ik bleef een week. De week werd een maand, en de maand werd drie
maanden.

Ik kan niet zeggen dat ik verliefd was op Amsterdam. Ik vond het een leuke stad, maar
het was geen "coup de foudre". Ik bleef, omdat dit de eerste plaats was waar ik een moge-
lijkheid zag om mijn werk te tonen. In Parijs had ik het niet eens geprobeerd. Je klopt daar
niet gewoon op de deur van een galerie. Zo werkt het daar niet. Van wat ik hier in de ga-
leries en musea zag, dacht ik dat ik het wel kon proberen. De eerste galerie waar ik de
moed kon opbrengen om te vragen of ik mijn werk kon laten zien, was Galerie De Wete-
ring. De man daar was erg vriendelijk en raadde me aan naar het Stedelijk museum te gaan.
Dat heb ik nooit gedaan. Musea zijn blind. Je kan Picasso zijn, als je op de deur klopt met
je map kijken ze niet. Ze zien alleen iets als iemand anders ze vertelt iets te zien. De
tweede galerie was die van Jowa Kis Novak. Jowa dacht dat een vriend van hem misschien
geïnteresseerd zou zijn. Zoals je weet, was jij die vriend, Fans. Je bood me aan een ten-
toonstelling te maken, en zo kwam van het een het ander.

Zoals ik eerder zei, maak ik geen plannen voor de toekomst, maar ik denk niet dat ik al-
tijd in Nederland zal blijven wonen. Ik heb het gevoel dat ik op een dag zal verhuizen, of
naar Brazilië of naar een zuidelijker deel van Europa. Elke keer dat ik terugga naar Brazilië
vind ik het prettig om er te zijn. Ik zou er kunnen leven. Of misschien verhuis ik naar Por-
tugal. Ik was er twee maanden geleden in verband met een expositie voor de eerste keer. Ik
hou van Portugal, het is als Brazilië in Europa. Het is verbazingwekkend om te zien: je
herkent zoveel dingen van Brazilië in Portugal. Barcelona is een andere mogelijkheid. Ik
heb dat altijd een leuke stad gevonden. Barcelona is misschien zelfs beter dan Portugal,
want het is voor mij een combinatie van Parijs en Rio. Het combineert in één stad tegelij-
kertijd de zuidelijke, Latijnse manier van leven van Rio en de Europese cultuur van Parijs.
Die combinatie is perfect. Ik voel me er erg goed.'

'Als mensen over mijn werk praten, hebben ze het altijd over de symmetrie ervan. Ik weet
niet waarom, maar er is inderdaad altijd een dubbelzinnigheid of weerspiegeling. Ik hou er
niet van om mijn werk te analyseren. Het werk moet zelf spreken. Nadat ik iets heb ge-
maakt zie ik er iets in, maar niet van te voren. Het is niet mijn taak om mijn werk te ana-
lyseren. Dat mogen anderen voor mij doen. Het gepraat van veel kunstenaars over hun
werk is een hoop "bull shit". Soms kan je beter zwijgen dan spreken.

De manier waarop ik nu werk, is ontstaan in 1994 toen ik in Cuba was voor de biën-
nale van Havanna. Omdat ik zo vriendelijk was ontvangen door de mensen van de biën-
nale, besloot ik een werk cadeau te geven aan de Wifredo Lam-Foundation. Wifredo Lam,
een tijdgenoot van Picassa, was een van de belangrijkste Cubaanse kunstenaars van die pe-
riode. Voor de installatie die ik wilde maken, had ik een oude tafel nodig. Iemand nam me
mee naar het depot van het nationale museum. Het was een fantastische plek, net de schat-
kamer van Ali Baba. Een oud paleisje in Havanna was volgestapeld met objecten: spiegels,
meubels, lijsten. Een jaar later werd ik door het museum gevraagd een werk te exposeren.
Ik besloot het depot als materiaal te gebruiken. Cuba heeft een rijke geschiedenis. Dat vind
je terug in de objecten die van allerlei plaatsen en tijden afkomstig zijn. Voor mij was het
perfect materiaal.
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Ik probeer het verloop van de tijd te vangen. Ik doe de objecten herleven door ze in
een nieuwe combinatie te plaatsen, en ze zo een atemporeel bestaan te geven. Voor mij
hebben alle objecten uiteindelijk dezelfde waarde. Dit kopje, deze asbak, goud of zilver: ze
zijn allemaal hetzelfde. Elk object heeft zijn eigen geschiedenis, maar in het totaal is er
geen verschil tussen de verschillende objecten. In één van mijn installaties, "The Solids",
komt dit duidelijk naar voren. Als je naar binnen loopt, lijkt het een schatkamer. Je ziet
tweehonderdvijftig of -zestig gouden objecten. Als je inzoomt, begin je de objecten te her-
kennen. Het zijn alledaagse dingen, zonder waarde. Alleen omdat ze van goud zijn, veran-
deren ze hun eigen innerlijke waarde. Op de muren van de installatie hangen opgeblazen
tekeningen uit een negentiende-eeuws schoolboek over de vaste fase van elementen. Ik ver-
wacht niet dat mensen dat begrijpen, maar ik wil hiermee de oorsprong van alle objecten
tot uitdrukking brengen. Elk object is terug te voeren tot een combinatie van enkele basis-
vormen. In de toekomst zou ik me ook willen richten op de vloeibare en de gasvormige
fase.

Zoals ik eerder zei, maak ik geen plannen voor mijn leven. Het maken van plannen be-
rust op het stellen van een hiërarchie. Net als met objecten geloof ik ook voor mijn leven
niet in het aanbrengen van een hiërarchie. Het volgende citaat van Montaigne geeft weer
hoe ik dat ervaar: "Om de tijd te nemen voor verstrooiing, met andere woorden om zijwe-
gen te bewandelen waar de gedachte haar vrije loop kan gaan.'''
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Ik heb er altijd van gehouden een
vreemdeling te zijn
Claudio Goulart

'Er is een kleine tekening die ik heb gemaakt toen ik twee of drie jaar was, waar een trein
op staat. In de stad waar ik ben opgegroeid ging de trein dwars door de stad heen, vlak
langs de huizen. Ik kon de passerende trein zien vanaf ons balkon. Je zag een groot ding
met stoom en lawaai eraan komen en dan weer verdwijnen. Daar maakte ik een tekening
van. Mijn moeder heeft deze tekening nog steeds. Het beeld van die grote machine is een
van mijn oudste beelden. Ik weet niet of ik creatief was in mijn tekenen, maar mijn familie
zei altijd van wel. :Nlisschien was dat een van de redenen dat ik beeldend kunstenaar ben
geworden, ondanks het feit dat mijn tekeningen nooit geweldig waren. Ik kan heel conven-
tioneel, vakbekwaam tekenen, maar ik heb er nooit mee geëxperimenteerd.

De stad waar ik opgroeide was heel rustig en heel Duits. Er waren veel Duitse immi-
granten van de vorige eeuw. De "Brazilianen", zoals mijn vader en moeder, waren een
minderheid in de stad. De meeste van mijn vrienden hadden blond haar en blauwe ogen.
Ik leerde van hen Duitse woorden zoals "Schweinerei". Er was zelfs een kleine protes-
tantse kerk in gotische stijl. Ik heb dus eigenlijk altijd tot een minderheid behoord, zelfs in
mijn eigen land. De Duitsers waren degenen met geld. Ze hadden door hard te werken een
bloeiende schoenenindustrie opgezet, maar waren verder onontwikkeld wat betreft cultuur.
De Duitsers trokken vakkundige mensen aan, zoals mijn vader. Hij was ingenieur en
bouwde bruggen en fabrieken. Ik werd erg gestimuleerd in cultureel opzicht. Ik had speel-
goed, boeken en muziek. Mijn vader las me voor. We gingen elk jaar op vakantie naar Rio
de Janeiro. Hoewel mijn vrienden veel rijker waren, hadden ze al deze dingen niet. De
"Brazilianen" beschouwden de DUitsers als werkers, als zijnde grof. Toen ik naar Europa
kwam, was het noorden daarom niet zo interessant voor me. Duitsland was voor mij een
acultureel land. Ik moest ontdekken hoe relevant de Duitse cultuur was, hoewel het me
nooit echt heeft geïnteresseerd.

Ik besloot te gaan reizen, omdat er niet zoveel te zien en te leren was in Brazilië. Toen
ik tien was, in 1964, was er een militaire coup. Vier jaar later sloten ze het congres. Vanaf
dat moment vond er een grote regressie plaats. De acties van de eerste terroristische groe-
pen begonnen. De eerste ontvoering van de Amerikaanse consul was in mijn geboorte-
plaats. Veel van de leraren gingen weg, ook van de school voor architectuur waar ik op zat.
Het was als een grote stilte, een donkere nacht. Op het gebied van drugs en seks was er
veel vrijheid, maar je kon niet over politiek praten.

De kunstacademie was leuk, maar de school voor architectuur was vreselijk. Veel van de
leraren waren weggestuurd of vrijwillig vertrokken. De opleiding was zeer technisch, echt
gericht op het vormen van techneuten. Dus ik ging, net als veel anderen, weg om te reizen.
Amsterdam was interessant in 1976: heel internationaal, veel mensen, je kon doen wat je
wilde. Dus ik bleef.'
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'Het is moeilijk om mijn eigen werk te beschrijven, want ik ben zeer veelzijdig. Ik ga in
veel richtingen. Er is altijd een interesse voor ruimte geweest in mijn werk, een verbintenis
met architectuur. Waarschijnlijk heeft dit te maken met mijn achtergrond, met mijn vader
die dingen bouwde. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de wijze waarop steden zich
ontwikkelen. In Brazilië herbouwden ze de steden in de jaren zeventig, dus ik heb echt ge-
zien hoe dit in zijn werk gaat. Toen ik naar Amsterdam kwam, was ik aan het experimen-
teren met verschillende vormen van communicatie. Esthetiek speelde niet zo 'n belangrijke
rol. Mijn vroege werk had te maken met communicatie als element van kunst en het her-
scheppen van communicatie in kunst. Mijn projecten hadden betrekking op andere mensen
en op nieuwe media zoals performance. Dat waren in die tijd geen gebruikelijke dingen.
Mijn werk was erg conceptueel. Later ben ik meer elektronica gaan gebruiken, video en
lichten enzo, om een ideale omgeving te creëren die zou representeren hoe ik de wereld
zag, op een metaforische wijze. De ambachtelijke aspecten van kunst vond ik niet zo inte-
ressant, hoewel ik mensen die op die manier werkten wel kon waarderen. Er is altijd een
sterk grafisch element in mijn werk geweest. Ik experimenteerde met fotokopieën en foto-
grafie. In de jaren tachtig heb ik veel projecten ontwikkeld waarbij andere kunstenaars be-
trokken waren. De laatste tijd ben ik meer bij mezelf teruggekomen. Mijn werken zijn meer
op een traditionele wijze individueel geworden. Het lijkt op wat we door de eeuwen heen
als kunst hebben beschouwd. Ik ben in mijn aanpak ouderwetser geworden. Ik werk meer
alleen. Mijn werken zijn in grotere mate op zichzelf staand. Ze laten geen interventie van
het publiek of van andere kunstenaars toe. Vroeger reikten mijn werken naar buiten toe.
Mijn werk is nu introspectiever of subjectiever. In afzonderlijke werken kan ik een beetje
nagaan waar een bepaald element vandaan komt. In mijn werk als een geheel zijn er echter
zo veel richtingen. Het is soms moeilijk voor me om alles in één ding te stoppen. Als je je
werk voor een commissie moet presenteren, vragen ze altijd waar het over gaat. Dan moet
ik beslissen welke afdeling ik ze zal geven. Ik heb genoeg voor drie of vier kunstenaars,
hoewel ze allemaal dezelfde stijl hebben. Voor mij complementeren ze elkaar, maar ik weet
niet of dat duidelijk is voor de buitenwereld.'

'Eerlijkheid en trouw zijn belangrijke waarden voor me. Ik weet niet of ik zelf eerlijk ben,
maar ik bewonder het in mijn vrienden. Wat altijd zeer belangrijk voor me is geweest, is
genegenheid. In wat ik de wereld geef en wat ik van de wereld verwacht is liefde een sterk
element. In het deel van Brazilië waar ik vandaan kom zijn de mensen gereserveerd. Je gaat
niet zomaar bij iemand langs, je belt eerst. Wat dat betreft is het noorden van Europa dus
niet vreemd voor me. Mensen zijn hier erg trouw. Als je eenmaal een Nederlandse vriend
hebt, zal de vriendschap lang standhouden. Ook al zie je zo iemand niet vaak, je hebt het
gevoel dat ze er zijn. Mensen zijn hier meer ingehouden of zelfs onderdrukt, maar ze heb-
ben andere manieren om zich uit te drukken. Als je hier lang genoeg woont, leer je de co-
des. Een Nederlandse vriend van me vindt het onvermogen van de Nederlanders om te
communiceren een ziekte. In de grote steden is er naar mijn mening inderdaad een com-
municatieprobleem. Mensen zijn als losse stenen. Er zijn geen referenties. Mijn indruk van
een stad als Amsterdam is dat de mensen eenzaam zijn. De contacten zijn los. Mensen zijn
bang om betrokken te raken. Misschien is dat echter een fenomeen van alle moderne ste-
den.

Het probleem van de vreemdeling is dat je ontwricht bent van je eigen omgeving. Als
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vreemdeling verlaat je een bepaalde achtergrond met bepaalde codes. Je brengt nieuwe din-
gen mee, en je wilt graag dat wat je meebrengt geaccepteerd wordt. Dat je anders bent,
maakt je aantrekkelijk voor mensen. Daarom verwacht je dat jouw codes begrepen zullen
worden. Toch ben jij degene die weg is gegaan. Als je met die nieuwe omgeving om wilt
gaan, zul je de codes van die omgeving in overweging moeten nemen. Als je dat niet wilt,
moet je ergens anders heengaan. Door lang genoeg op één plaats te blijven, kan je de co-
des leren. Soms blijf je echter iets missen. Ik heb bijvoorbeeld altijd romantiek gemist in
Nederland. Er is hier natuurlijk wel romantiek, maar het is veel meer "down to earth". Als
je romantiek wilt, moet je het niet in Nederland zoeken, behalve misschien een heel klein
beetje in de zomer in Amsterdam. Nederland heeft andere kwaliteiten; trouw of een gevoel
van verbintenis bijvoorbeeld. Ik heb er altijd van gehouden een vreemdeling te zijn. Ik wil
niet integreren. Ik wilde niet integreren in mijn eigen land. Daarom ben ik weggegaan, denk
ik. Sommige mensen moeten wortelen. Pessoa beschrijft in een gedicht dat hij de hele we-
reld kan zien vanuit het raam van zijn huis. Zo ben ik niet. Er zijn te veel dingen waarin ik
geïnteresseerd ben om één ding te worden. Hoeveel ik ook reis, ik voel me nooit eenzaam.
Soms mis ik misschien een beetje een gevoel van gemeenschap, maar dat is niet echt be-
langrijk voor me. Ik heb altijd van grote steden gehouden en vooral van het centrum. Ie-
dereen komt bij elkaar, niemand kent elkaar.'

'Ik vind het geen probleem om over mijn aids te praten, maar ik denk niet dat het iets toe-
voegt. Ik ervaar het als positief dat ik met mijn gevoel van sterfelijkheid wordt geconfron-
teerd. Normaal gesproken denken we dat we nooit zullen sterven. Toen ik zeker wist dat ik
aids had, had ik zelfs een soort halve glimlach op mijn gezicht. Het is een nieuwe ervaring.
Zo voelt het als ze je de doodstraf geven. Tegelijkertijd was ik teleurgesteld dat ik het jaar
2000 niet zou meemaken. Ik had altijd een droom over het bijwonen van de wisseling van
de millennia. Het is kinderachtig, maar ik hou van die symboliek. Maar toen wist ik dus wat
het betekent om sterfelijk te zijn. Mijn werk is erg efemeer. Door het materiaal dat ik ge-
bruik, door wat de werken betekenen, door de locatie, bestaan de meeste dingen die ik heb
gemaakt niet meer. Mijn werk spreekt over hoe alles vergankelijk is, over het proces van
verandering. Nu heeft dat aspect echt betrekking op mijn persoon. Ik ben niet wanhopig
depressief geworden. Het is nu eenmaal zo. Ik heb mezelf ook nooit de vraag gesteld
"waarom ik?" Mijn ziekte heeft nog geen beslag op mijn leven gelegd. Op een gegeven
moment zal dat wel gebeuren, omdat aids een degeneratie van het lichaam tot gevolg heeft.

Het is alsof ik een geheim ken dat niet zo veel mensen kennen. Theoretisch weet ieder-
een het, maar ik weet het zeker: ik weet dat ik ga sterven. Iedereen weet het, maar de
meeste mensen denken dat ze zullen kunnen ontsnappen. Het heeft geen invloed op mijn
werk. Ik voel niet de behoefte er in mijn werk mee om te gaan. Je kunt het leven niet be-
grijpen zonder de mogelijkheid van de dood, en andersom. Toch is het leven nog steeds
interessanter dan de dood.'
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Schoonheid, droom en drama
Over het literaire werk van Rascha Peper
Roelie Koning

In mijn lespràktijk vormt zich een aardige voorraad vragen voor jonge onderzoekers. Eén
is of de Nederlandse literatuur uitblinkt door een hoog gehalte aan autobiografisch materi-
aal. Onlangs baseerden leerlingen een presentatie op de volgende vragen: 1. in hoeverre ko-
men de verhalen van Boudewijn Büchs boeken overeen met de werkelijkheid; 2. wie vertelt
de waarheid over het leven van Boudewijn Büch? Boudewijn Büch zelf natuurlijk, zegt de
niet gewaarschuwde consument van diens ontboezemingen, overlopend van medelijden
voor de misdeelde puber die niet ophoudt te benadrukken hoezeer hij zich met therapeu-
tisch schrijven de gekte van het lijf houdt. Uit secundair materiaal blijkt dat diens ene broer
beweert dat Boudewijn liegt alsof het gedrukt staat. Maar een andere broer zegt dat die ene
broer liegt, omdat hij liever niet heeft dat de vuile familiewas buiten de deur komt enzo-
voort.

De leesbril blijkt soms een voyeuristische verrekijker. Wie besloten heeft niet bij te dra-
gen aan boulevardjournalistiek door Weekend en Privé te mijden, kan het gluren opgedron-
gen krijgen onder het kopje 'roman'. 'Ach wat,' reageert de verstokte kunstkenner, 'veel
kunst wortelt in frustratie. En wie veroorzaakt die frustratie? Meestal toch de omgeving
van de maker. Die moet eventuele misvormingen maar slikken dus, als de maker zijn bele-
ving verbeeldt.' Herkenbare negatief verbeelden mogen proberen hun gekrenktheid om te
zetten in trots op een rol in een gewaardeerd kunstwerk dat, wie weet, de grenzen van hun
tijd overschrijdt. Het literaire oordeel betreft het kunstwerk zelf. Eventuele ongegeneerde
exploitatie van de omgeving is geen factor van overweging, evenmin als de drijfveren tot
creatie dat zijn.

Welke oorzaken zijn te bedenken waarom schrijven soms tot gluren lijkt te leiden? Een
mogelijkheid is het therapeutisch schrijfwerk, waarbij de schrijver niet de behoefte of het
vermogen heeft verbeeldingskracht in te zetten om het rechtstreeks uitleveren van beschre-
venen aan het publiek te voorkomen. Een andere oorzaak ligt in het secundaire circus dat
in onze eeuw van de massamedia ontstaan is. Een leger van meer en minder bevlogenen
probeert in kranten, tijdschriften en op de televisie literaire scheppingen aan de werkelijk-
heid te koppelen. Er zijn schrijvers die daaraan niet of slechts schoorvoetend meewerken.
Er zijn er ook die de werking van hun kunstproducten gretig ondersteunen met privé-in-
formatie in de media.

Taal is ook een manipulatiemiddel. Als ik in registratieproza rancune proef, is het ge-
daan met mijn overgave aan kunst. Ik raak in een staat van verhoogde waakzaamheid. Ran-
cune alarmeert mijn bewustzijn: ik heb niet alleen te maken met een kunstenaar wiens lite-
raire wereld ik al dan niet bewonderen kan, maar ook met een individu dat mij met zijn
literaire gaven tot partijdigheid kan manipuleren. En beide aspecten zijn onontwarbaar met
elkaar verstrengeld.

Zo voelde ik argwaan de kop opsteken bij het lezen van een paginagroot artikel van
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Joyce Roodnat in NRC Handelsblad, d.d. 1 maart 1996, waarin de zevendelige en 5500 pagi-
na's tellende romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil gepresenteerd wordt bij het verschij-
nen van het eerste deel, Meneer Beer/a. Maarten Koning, de hoofdpersoon (over wie de
schrijver zegt: 'Ik zeg "ik" en "Maarten" door elkaar, dat is hetzelfde'), is bij meer Neder-
landers dan alleen hartstochtelijke lezers bekend. Zijn boek Bij nader iniien (1963) is tot een
veelbekeken televisieserie bewerkt. Was Bij nader iniien de verwerking van het verlies van
vriendschappen uit de studententijd, Het Bureau blijkt nodig om de schrijver te verzoenen
met het verlies aan contacten uit zijn werksfeer na zijn pensionering. 'Ik schrijf geen auto-
biografie', zegt hij, 'ik zoek de oplossing voor een autobiografisch probleem. Ik zoek even-
wicht in mijn leven en het enige instrument dat ik tot mijn beschikking heb, is het nauw-
keurig beschrijven van gedrag. Het mijne en dat van wie mijn omgeving bepaalde. Alle
mensen die bij me zijn geweest, blijven bij me. Ook de klieren. Dat schenkt voldoening: ik
heb het door, ik heb het leven bij zijn lurven.' Elders stelt de interviewster: 'Maar wat als
een beschrevene moeite heeft met zijn optreden in Voskuils werk?' Een geïrriteerde trek
maakt zijn gezicht ineens oud. 'Het gaat niet om hen, het gaat om mij. Om te kunnen le-
ven moet ik beschrijven wat ik heb geleerd van het contact met anderen. De algemene les
van Het Bureau voor mij is dat mensen betrekkelijk onmogelijk zijn in hun gedrag tegenover
wie om hen heen bestaan. En het is ook mijn leven: laten zij zich maar realiseren wat ze
mij aandeden. Ik wil niemand kwetsen. Dat is de bedoeling niet. Ik beschrijf mensen zo
eerlijk als het me gegeven is. Is iemand wreed of hardvochtig, dan zal ik dat niet met de
mantel der liefde bedekken. Zo was het, denk ik vaak, terwijl ik schrijf en als ik herlees.'

Waar is de relativering? Waar het vermogen om ook de kant van anderen te zien? Het
lijkt de schrijver zo ontzettend om zichzelf te gaan. Nu kan dat best zinnenstrelend en
emotie beroerend proza opleveren, maar ondertussen zijn de lezers vrijwillige gevangenen
van een beperkt perspectief.

Een overmaat aan autobiografisch materiaal vind ik een verschraling van de literatuur.
In die omstandigheid is werk dat geen enkele gedachte aan gluren oproept, een verrijking.
Het is ook heilzaam, want de lezer hoeft niet op zijn hoede te zijn voor zijn neiging tot
vereenzelviging van schrijver en ik-persoon, die door sommige schrijvers zowel gestimu-
leerd, bespeeld als afgestraft wordt.

Onder andere vanwege haar rijke verbeelding beschouw ik Rascha Peper als aanwinst
voor de Nederlandse literatuur.

Rasvertelster
Wie alleen Rascha Pepers kleine roman Oesters kent, kan eventueel nog menen dat ook deze
schrijfster als al dan niet therapeutische doelstelling heeft, het materiaal van haar leven in
lezenswaardige vorm op papier te brengen. Maar bij haar andere werk, twee verhalenbun-
dels en twee romans, vervluchtigt iedere gedachte aan registratieproza. De roman Rico's vleu-
gels begint aldus: 'Onder aan het plankier van het strandpaviljoen stond Rico Gabrieli be-
wegingen te maken die veel van halter-oefeningen weg hadden. Hij bewoog zijn armen
voor zijn borst op en neer, hief ze langzaam omhoog alsof hij een gewicht opduwde en liet
ze weer zakken. Met trainen had dit echter niets te maken; op deze manier inspecteerde hij
de barstjes in de mouwen van zijn leren jack en maakte ze tegelijkertijd erger, want zijn
slechte humeur liet hem tot narrige zelfkwellerij vervallen.' En Russisch blauw start: 'Altijd als
Lex Grol op de springplank zijn armen strekte voor de eerste duik flitste hetzelfde beeld
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door zijn hoofd: er zat geen water in het zwembad en dat zag hij pas nadat hij zich afgezet
had. Met een keurige boog dook hij de uitgedroogde, gebarsten mozaïektegeltjes tegemoet.
Voor de laatste seconde was zijn lichaam intact, soepel, ongeschonden, dan volgde de
doffe klap tegen de bodem.' Het zijn mooie, beeldende zinnen die geen enkele gedachte
aan therapeutisch proza oproepen. Hier start een rasvertelster.

Na aanvankelijke presentatie van verhalen in tijdschriften draagt Rascha Peper sinds
1990 met boeken bij aan de Nederlandse literatuur. In vijf jaar vijf boeken, dat belooft wat.
Vanaf het begin heeft ze aandacht van critici gekregen. Een nieuw fenomeen moet besnuf-
feld en gekarakteriseerd worden. Het is duidelijk dat van kwaliteit sprake is. Onversneden
enth~usiasme blijkt uit een slotalinea als: 'De waterdame (is) een - zeker voor een debute-
rend auteur - wel zeer vakbekwame verhalenbundel, vol aandacht voor taal, sfeer en op-
bouw. Van begin tot einde boeiend en uitermate geraffIneerd. Rascha Peper is een vertel-
ster die zich als vanzelfsprekend kan rekenen tot de gegadigden voor de volgende
AKo-literatuurprijs. Een aanwinst voor onze schrale letteren.' Dat is niet mis voor een de-
buut. Een ander introduceert haar aldus: 'De sfeer is melancholiek romantisch, van ver-
geefse liefde en schoonheid. (...) het meest "eigen" aan het proza van Rascha Peper vind ik
de souplesse waarmee ze ongrijpbare emoties concreet maakt. (...) Rascha Peper combi-
neert de baldadigheid van Wanda Reisel met de subtiliteit van Margriet de Moor. Haar the-
matiek ligt ook in de lijn van deze twee schrijfsters: nostalgie, erotiek en aanverwante za-
ken. We hebben er een goede schrijfster bij.' Andere beoordelaars worstelen met hun
smaak en normen: 'De korte, eenvoudige zinnen van Peper laten weinig aan de verbeelding
over. Uit angst wellicht dat de ongeduldige lezer de draad zou kunnen kwijtraken, onthult
zij de geheimen van haar verhaalfiguren liever dan ernaar te laten gissen. Maar je zou ook
kunnen zeggen dat ze die geheimen juist intact houdt door alleen uiterlijke verschijnselen,
symptomen te beschrijven en het wezen van de zaak onberoerd te laten.' Hier aarzelt de
critica. Elders niet: 'Wat ontbreekt is karakter, diepgang, een samenhang, de grote greep,
een dwingende gedachte die ervoor zorgt dat het verhaal beklijft.' Ook een andere criticus
legt die behoefte op tafel: 'Wat ontbreekt is de dimensie die tot reflectie uitnodigt, er is
geen enkele reden om na deze verhalen je wereldbeeld eens grondig te herzien.'

Hier spreken de critici die voor bevrediging van hun geestelijke behoeften dwingende
gedachten nodig hebben. Uit dezelfde klei gebakken is de criticus die na lezing van de rijke
roman Russisch blauw kan noteren: 'En is het boek uit, dan is het ook uit.'

Puur literaire presentatie
Haar positie in de Nederlandse letterkunde vat ze zelf treffend samen: 'Ik ben heel onbe-
kend'. Na het uitkomen van drie boeken kon in 1993 een interviewster dit nog uit haar
mond noteren. Nadien kwam Rico's vleugels uit, dat voor de nominatielijst van 'zes beste
boeken van 1993' geselecteerd werd en in 1994 tijdens het onfrisse spektakel van Sonja's
televisieshow op plaats nummer drie terechtkwam, na de beide bijna gelijk geëindigde boe-
ken Quarantaine van Durlacher en Gesloten huis van Matsier. Ik zou Rascha Peper bovenaan
gezet hebben. Maar dat doet er niet toe. De vraag is of de schrijfster van nu vijf boeken,
en niet verstoken van aandacht van de schrijvende pers, nadien bekender geworden is.

Zet ik haar naast schrijfsters als Nelleke Noordervliet en Renate Dorrestein, dan tekent
zich af dat Rascha Peper geen positie heeft en ook niet lijkt te ambiëren in de maatschap-
pelijke en culturele discussie. Wel heeft ze net als bovengenoemde twee dames een regu-
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liere baan opgegeven, maar het lijkt erop dat zij vooral het schrijven zelf toegewijd is.
Het kan ook zijn dat ze voor het media-circuit van minder belang is, juist vanwege de af-
wezigheid van 'dwingende gedachten'. Of ze wordt teruggehouden door schroom voor
openbare optredens. Binnenkort krijgen we enig antwoord, want bij de afronding van dit
artikel zie ik een tv-optreden in de gids vermeld staan. En midden oktober krijgt Rascha
Peper de Multatuliprijs voor Russisch blauw. Kortom, het zit erin dat zij meer gezicht gaat
krijgen, en dat is een aanwinst voor alle betrokken lezers die haar tot nu toe niet opge-
merkt hebben.

In vijf jaar vijf werken is geen geringe productie. De schrijfster moet het hebben, dat
blijkt uit de kritieken, van lezers die openstaan voor schoonheid, voor dromen, stijl en
stemmingen en die verbeeldingskracht waarderen. Voskuillijkt mij daartoe niet te behoren,
gezien zijn antwoord op een vraag naar gevoelens van verwantschap. Hij noemt de jonge
Van het Reve en zegt dan: 'En met het werk van c.P. Snow, kent u dat? Die heeft ook
geen belangstelling voor verzonnen mensen.' Deze woorden vegen de kunstenaarskwaliteit
om levenservaring samen te ballen in fictieve personages achteloos in de vuilnisbak. Duide-
lijk zal zijn dat ik vind dat Rascha Pepers werk tegen dergelijke schraalhans en beschermd
moet worden.

'Het gaat mij om de klassieke, tijdloze thema's: vertwijfeling, de dood, onbereikbare
liefde', zegt ze in hetzelfde interview uit 1993. Deze opmerking doet denken aan het werk
van onze dichteres Vasalis, die rond 1950 door op de maatschappij gerichte critici wegge-
sneerd werd. Of deze behandeling ten grondslag ligt aan het opvallende verschijnsel dat na-
dien geen bundel van Vasalis meer is verschenen, weet ik niet. Wellicht heeft zij nog de-
cennia gedicht, maar de vruchten van die arbeid heeft zij, op een enkel los gedicht na, in de
Nederlandse literatuur verder niet ingebracht.

Rascha Peper doet dat wel. Om welk werk gaat het? Titels zijn al ter sprake gekomen
maar dit is het oeuvre in chronologische volgorde: De waterdame, verhalenbundel, 1990, Oes-
ters, korte roman, 1991, Oefeningen in manhaftigheid, verhalenbundel, 1992, Rico's vleugels, ro-
man, 1993, Russisch blauw, roman, 1995. De vertellingen van de eerste twee boeken zijn alle,
op één na, vanuit vrouwelijk perspectief geschreven, de rest vanuit mannelijk. 'Want ik
wilde bewust af van die vrouwelijke, min of meer autobiografische invalshoek. Ik vond het
leuk om nu eens vanuit een heel ander perspectief te schrijven.'

Vrouwelijke, min of meer autobiografische invalshoek? Het eerste verhaal, tevens titel-
verhaal van De waterdame, begint: 'Er bestaat nog een foto van haar - genomen na de
moord maar voordat zij mijn grootvader leerde kennen. Ongeveer 1915 dus.' De water-
dame is de grootmoeder van de ik-persoon, beeldschoon van uiterlijk maar autistisch. De
man die zij in haar leven toelaat, kan omgaan met haar stiltes en haar belevingswereld.
Maar bij de geboorte van haar dochter wordt zij definitief onbereikbaar. Voor de dochter
heeft ze nooit enige aandacht gehad. Dat leidt tot de volgende dialoog. De kleindochter
over haar oma: ' "Wat is ze toch mooi," zeg ik. Mijn moeder werpt een schuine blik op de
foto. "Ze was een knappe vrouw, ja. Maar toch kan je hier ook zien dat ze niet goed bij d'r
hoofd was. Wil je een stukje leverworst? Die maakt de slager zelf, moet je eens proeven." ,

Het tweede verhaal heet Ridders. Het begint: 'Na twee glazen cognac glimlacht hij weer.
Daar is wel eens meer voor nodig, maar soms ook minder. En in feite is het resultaat nooit
voorspelbaar.' De grillige 'hij' is de minnaar van de vrouwelijke hoofdpersoon, een mach-
tige, massieve, oudere welgestelde man die de vrouw, inmiddels moeder, in haar studenten-
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tijd al heeft ontmoet. ' "Krap vijftig kilo woog-ie op het laatst nog maar! Dat kan je je toch
niet voorstellen, hè?" had ze na de crematie een zware vrouw van middelbare leeftijd, mis-
schien een zuster, tegen een andere vrouw horen zeggen.' Van haar echtgenoot is ze ge-
scheiden, van haar zoon, die om de week komt, is het blokkenkasteel met plastic helden
dat ze beloofd heeft te bewaren, maar dat kapot gestoten wordt door de zielige man die als
substituut voor de minnaar een nacht haar bed deelde en met wie seks tot een onappetijte-
lijk karwei degradeerde. In de laatste scène probeert ze de blokkenburcht weer in te richten
zoals het hoort, met rubberen smurfjes en een plastic Obelix. Ridders!

Van het vuil op het hemd van een Montanan begint met de zin 'Het had Duvivier heel wat
zelfoverwinning gekost om contact met de oude dame op te nemen.' Duvivier is verzame-
laar van antieke merkpoppen, de oude dame leeft met haar poppen. Haar collectie is van
grote klasse en de verzamelaar verdraagt de gedachte niet dat na de dood van de kinderloze
dame de poppen bezoedeld worden door handen die hun waarde niet kennen.

Het daaropvolgende verhaal begint: 'Morgen mag ze naar huis. "Morgen komt je man je
halen", heeft die met het warrige haar en de hoornen bril vanmiddag gezegd. Ze weet wel
wie hij bedoelt: de man die haar soms bezoekt, die wel eens een boek met platen heeft
meegebracht en onlangs nog een spanen mandje vol fluwelen vruchten met gegroefde pit-
ten. Een aardige man. - "Je man", dat begrijpt ze ook. Alle mensen horen bij iemand. Zo
is dat nu eenmaal geregeld.' Hier ligt het perspectief bij een schizofrene vrouw die weet dat
de bomen soldaten zijn. Voordat ze met haar echtgenoot mee naar huis gaat, wil ze een
'hij' in een ander rijk bereiken en ze vlucht 's nachts door de boomgaard. Dan ziet ze in de
nacht een wei met koeien en ze weet: 'De koeien zijn verslagen. Overmeesterd zijn ze.
Dood. Lafhartig verslagen. Verdedigd hebben ze zich niet, weerloos waren ze natuurlijk,
weerloze dieren ...! Roerloos liggen ze in het grasland, her en der verspreid. De meeste nek-
ken zijn gebroken, geweldige bloeduitstortingen tekenen de plaatsen waar het hout ze ge-
troffen heeft. Bij sommige zijn de poten onder de romp weggeslagen, andere liggen schijn-
baar intact maar geheel verstijfd met stramme, rechte ledematen. (...) Ze doet een paar
stappen naar het dichtstbijzijnde dier, maar dat verheft zich traag, strompelt een paar meter
verder en werpt het dode lijf weer ter aarde.'

Ik hou op met beschrijven en citeren. Wat ik ermee wil bewijzen, is dat het lezen van
De waterdame het betreden van een rijke wereld is. De typering 'vrouwelijke, min of meer
autobiografische invalshoek' is van de schrijfster zelf. Maar de lezer die langs bovenstaande
verhalen de bundel betreedt, moet al in de gaten hebben dat van een grote verbeeldings-
kracht sprake is, voordat hij in het tweede deel stuit op een paar verhalen die mogelijk au-
tobiografisch materiaal bevatten. En dat is dan liefderijk materiaal dat nergens de gedachte
aan wrok en dus gluren en willoze slachtoffers oproept.

De lezer van het volgende werk, de kleine roman Oesters, beseft dat hij een kenmerkend
motief bij de kop heeft. Het gegeven van de liefde tussen een jong, onervaren meisje en
een veertig jaar oudere man loopt zo parallel aan het verhaal MeeUIven, dat het vermoeden
van een eigen ervaring zich opdringt. De eerste versie van Oesters is eigenlijk Rascha Pepers
eerste boek. Ze kon er aanvankelijk geen uitgever voor vinden. Wel nam een uitgever naar
aanleiding van in tijdschriften gepubliceerde verhalen contact met haar op, waarna De wa-
terdame ontstond. Nadien heeft Peper Oesters herschreven. 'Ik zag achteraf dat ik in alle val-
kuilen van een beginnend schrijver was getuind. Bijvoorbeeld door met zoveel worden te
zeggen dat de hoofdpersoon "eenzaam" was. Alle sentimentele, pathetische stukken heb ik
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bij het bewerken geschrapt. De uiteindelijke versie is veel verhullender geworden. Het is
wel grappig om te merken hoe je groeit in dat opzicht.'

De structuur is niet verrassend. De hoofdpersoon leeft in de laag 'heden', haar geest
verwijlt veelvuldig in het verleden. Maar de wijze van behandelen, vooral de geschetste te-
rughoudendheid van de man, maakt de onconventionele relatie integer en sympathiek. Zo-
wel de liefde is navoelbaar alsook de afwijzing door de omgeving en Olga's uiteindelijke
Qogische, conventionele) keuze voor een aantrekkelijke leeftijdgenoot. Het logische is te-
vens tragisch, want iets wat mooi en goed was, moest verwelken.

De grillige paden van geest en gevoel
Sindsdien wordt het basispatroon van verhalen en romans niet meer gevormd door frag-
menten uit haar eigen leven. Drijvende krachten lijken onderzoekingsdrang en plezier in
vertellen. Personen, plaatsen, situaties zijn verschillend en verrassend. Gelijktijdig is het
oeuvre een eenheid. De mentaliteit van de schrijfster, haar levenservaring en fascinaties
worden waarneembaar in de schildering van dromers versus daadkrachtigen, in sympathie
voor stijl en cultuur, in gevoel voor schoonheid en stemmingen en in het idee dat het men-
selijk leven bepaald en voortgedreven wordt door een vermogen tot liefde dat een doel
zoekt, hoe grillig ook. Seksualiteit is een drijfveer die in vele variaties voorkomt; hetero,
homo, pedo, maar ook obsessieve gehechtheid aan voorwerpen en het najagen van dro-
men. 'Lief werk is het beslist niet. Dromen najagen kan tot rampen leiden. Maar Rascha
Peper ontluistert niet. Ook etterlingen en kleurlozen roepen met hun behoeften mededo-
gen op. De grondtoon is er niet een van woede of irritatie om slechtheid of domheid. Er is
verwondering om de grillige paden die geest en gevoel kunnen nemen.

Naast liefde en vitaliteit komt de dood als motief voor. In de volgende verhalenbundel,
Oeftningen in manhqftigheid, is daar tweemaal sprake van. Een muisgrijze antiquair beëindigt
welbewust zijn leven, omdat hij het samenzijn met een vrouw, over wie hij in heel ouder-
wetse termen spreekt, als ultieme ervaring beleeft. En een eenzame gebochelde arts-direc-
teur van een kliniek, die voor zijn lichamelijke behoeften in het geniep door pillen ver-
doofde patiënten in hun slaap misbruikt, ontdoet zich met een slag van zijn zware
orthopedische schoen van een mooie jonge patiënte die hem met haar ontdekking chanteert.

Ook de manifestaties van liefde zijn in deze bundel grillig en menigvuldig. Het vermo-
gen van mensen, zich te verbinden met iets buiten henzelf, leidt tot vertwijfeling, pijn en
rusteloosheid. De kleurloze antiquair blijkt een groot vermogen voor liefde te hebben, eerst
voor zijn faience-porselein, later voor een vrouw, een administratieve uitzendkracht, die als
zij komt een samenzijn toelaat waarbij hij ook haar lichaam intiem leert kennen. Meer lijkt
de relatie niet voor te stellen, maar de man beleeft er een grote schoonheid aan. De hoofd-
persoon van het verhaal, pornograaf, een vlotte vent die met flitsende pen grof geld ver-
diende (ook 'hengsten en herdershonden vielen binnen zijn repertoire') en die, gelieerd aan
een seksbedrijf, altijd wel een mooie meid in bed had, kon aanvankelijk niet anders dan
meesmuilend reageren op de verrukking van de solitair. Dan ziet hij de vrouwen neemt
waar hoe zij, in een soort mystiek bewegen, afscheid neemt van de dode en zijn winkel. Er
gebeurt iets wat zijn belevings- en gevoelswereld volstrekt te buiten gaat. Deze blik in een
onbekende dimensie van het bestaan roept jachtlust en verlangen op, zodat hij zijn leven
obsessief in dienst stelt van het terugvinden van de vrouw.

Tot het volgende verhaal is Rascha Peper geïnspireerd door een stuk tekst uit Een man
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uit het dal van Spoleto van Hélène Nolthenius, namelijk de beschrijving van de bruidsstoet
van prinses Constantia van Sicilië, op weg naar haar bruidegom Henricus, zoon van Barba-
rossa. Hoofdpersoon is een jonge monnik annex hulpschrijver, die zijn bekentenis in het
geheim opgeschreven heeft op afgekeurde rollen perkament 'in het jaar 1186 na de Mens-
wording'. Door zijn vader is de kroonpretendent, een enthousiast jager, paardrijder en ste-
denbedwinger, tijdelijk gestald in de burcht van Spoleto om nog enige geestelijke vorming
te krijgen, alvorens te worden voorgesteld aan zijn oudere en ontwikkelde bruid. Omdat hij
te levenslustig is voor serieuze studie, krijgt hij de jonge monnik Filippo als medeleerling
toegewezen. Henricus raakt gesteld op zijn kwetsbare en toch onconventionele medestu-
dent. Enkele keren slaapt hij met hem, wat de monnik met diepe verwondering, betrok-
kenheid maar ook schuldgevoel vervult. Als Henricus zijn bruid onderweg incognito aan-
schouwt, raakt hij verliefd en laat zijn monnik vallen. Die poogt zijn liefde in studie te
sublimeren. 'Ik wil geleerd worden en alles weten wat er op de wereld te weten valt.' Tege-
lijk weet hij dat hij is behept met onvervulbaar verlangen.

Dergelijke grootse gevoelens zijn afwezig bij de geneesheer-directeur van een herstel-
lingsoord. Het slapeloos uur van de nacht heet het verhaal dat als motto een citaat van Ida Ger-
hardt meedraagt. CVan melancholie moest Bokslag niks hebben, om van herfstmelancholie
maar niet te spreken, en dat hij op deze septembermiddag voor het open raam van zijn
werkkamer stond en over het gazon staarde, had met zulk redeloos gevoel niets van doen.'
Bokslag lijkt geen gevoel te hebben. Dat heeft wel de nieuwe patiënt; een poppetje, negen-
tienjarig vlinderachtig wezen, nichtje van een bankdirecteur annex minnaar, grillig en vitaal,
dat een groot tekentalent heeft en naar Parijs wil. Zij is degene die de ontdekking van Bok-
slags misbruik van haar door een slaaptablet lamgelegd lichaam snel en efficiënt aanwendt
om haar doel te bereiken, wat haar noodlottig wordt.

Melancholiek is wel de hoofdpersoon van het laatste verhaal, Opus Benottii. Door zijn
geslaagde, heerszuchtige homovriend is hij aan de dijk gezet. Hij was de ondergeschikte, de
zorgende, die nu probeert te bewijzen dat hij op eigen kracht kan leven. Tekenaar van stil-
levens is hij. Hij verdwijnt naar Florence om de schoonheid van het renaissancewerk te on-
dergaan. Door prachtig schilderwerk laat hij zich beurtelings tot grote hoogten vervoeren
en in dalen van zelfverzaking neerploffen. Het gefrustreerde vermogen tot liefhebben en
zorgen zoekt zich een ander doel. Het is uiteindelijk een straathond die hem zijn gevoel
van eigenwaarde teruggeeft.

Klassiek drama
Melancholiek is ook een hoofdpersoon van de roman Rico's vleugels, Eduard Rochèl. Ook
hier sublimatie, verzamelwoede en liefde voor schoonheid. Dit keer betreft het geen an-
tieke poppen, schilderijen of porselein, maar schelpen, en geen sierlijke vrouwenschouder,
maar een weerbarstige puber. Een kinderloos echtpaar heeft zijn rijkdom besteed aan het
bijeenbrengen van een unieke schelpencollectie. Het paar woonde op de Filippijnen, vond
dat vanwege de politieke toestand het vuur te na aan de schenen kwam, en heeft de schel-
penverzameling aan een universitair instituut in het moederland geschonken. Een weten-
schapsman heeft moeten zorgen voor een huis bij zee en voor hulp bij het catalogiseren
van de schelpen, wat tevens een emotioneel afscheid zou zijn. Dan moet de vrouw van-
wege ziekte in haar familie man en schelpen tijdelijk verlaten. Dat doet ze met weerzin en
ongerustheid. Daar blijkt reden toe.
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Cecile weet dat ze in het geven van lichamelijke liefde gefaald heeft en dat haar man op
latere leeftijd door heel jonge jongens tot in zijn ziel ontroerd kon raken. Zij heeft gepro-
beerd zijn hartstocht net als de hare aan de schelpen te verbinden, maar de lezer voelt al
dat Eduard nogal laconiek is, niet de vereiste dwangmatigheid tegenover schelpen bezit.
Vanaf haar vertrek ontwikkelt zich een drama met de onafwendbaarheid van een klassieke
tragedie. De wetenschapper, die van Eduards geaardheid nog geen weet heeft, plukt bij ge-
brek aan mankracht een veertienjarige kansarme spijbelaar van de straat, die hij toen hij
pech had met zijn auto als handig en toegewijd heeft leren kennen.
Eduard wordt door de jonge Rico enorm ontroerd. Hij ventileert iets van zijn emoties

in zorg voor voeding en in verhalen. Rico vindt de ouwe wel gek maar goedaardig. Hij kan
stug en eigenzinnig zijn, maar reageert met openheid op alle zorg en aandacht, zaken waar-
van hij in zijn jonge leven verstoken is geweest. Liefde kruist sympathie. Het zijn subtiele
banden die ontstaan. Als Rico eens in glas trapt, Eduard hem verbindt en zijn voet daarbij
langer dan nodig koestert, beseft Rico hoe de zaken staan. Het verwart hem enorm. Zijn
eerste impuls is afweer. Dan komt hij langzaam terug met eigen beweegredenen. Heel
voorzichtig naderen de dromen van man en jongen elkaar. Maar lawaaierige realiteit door-
kruist de ragfijne draden, zodat de mogelijkheid van vervulling steeds verder wijkt. Hoop
verkeert in wanhoop en wanhoop in drama.

Hoop, wanhoop en drama zijn ook ingrediënten in Pepers laatste roman, Russisch blauw.
Er is sprake van een spannende intrige. Zowel in de hoofdpersoon als in de vertelling raakt
hedendaags leven verstrengeld met de in 1918 vermoorde tsarenfarnilie. De hoofdpersoon
van de roman, de werkloze historicus Lex, hemofiliepatiënt, die een eertijds aangenomen
Russisch kind als moeder heeft, ziet geleidelijk aan een adembenemend perspectief opdoe-
men. Ik zal de lijnen daarvan niet uitzetten, maar ik vind het een knap staaltje vertellers-
kunst om, uitgaande van de mogelijkheden die de open plekken in de beeldvorming om-
trent de dood van het Russische vorstengezin bieden (de afwezigheid van enkele skeletten),
een grillig historisch verloop te componeren dat in de roman een zweem van mogelijkheid
krijgt.
Reeds de eerste bladzijden roepen, voor wie daar gevoelig voor is, emoties van schoon-

heid en melancholie op. De hoofdpersoon past op een landhuis in het oosten van Neder-
land. Gebouwd in 1920, is het verrijkt met een zwembad dat met rninoïsche mozaïektegel-
~es is ingelegd, die nu verweerd en ten dele gespleten zijn. Voor de hoofdpersoon betekent
dit zwembad opperste schoonheid waarop hij geen inbreuk duldt. Een frêle oorbel in zijn
bad is dan ook in staat hem hevig te verontrusten. Overigens trekken aan de grens van de
tuin bulldozers en bouwvakkers op. Niet overal is de weerschijn van verfijning waarneem-
baar.
Zoals in meer boeken van Peper speelt ook hier het motief van een volkse afkomst,

waarin gevoel voor schoonheid en stijl geen opvoedingsdoelen zijn. Lex' moeder is ge-
adopteerd door een onversneden communistisch echtpaar dat voor stijl en smaak geen en-
kele aandacht had. Zijn moeder is daaruit tevoorschijn gekomen als een a-politiek wezen,
tevreden met wat ze heeft. Haar leven is harmonie op de vierkante centimeter. Hartstoch-
ten en obsessies, eigenlijk ieder streven naar beweging, zijn haar vreemd. De zoon heeft
evenmin ambities, maar door hartstochten en obsessies bewogen wordt hij wel.
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De weg der verwondering
Duidelijk is dat ik niet kan beweren dat ik met het sluiten van Pepers boeken ogenblikke-
lijk de inhoud kwijt ben. Ik houd er een beleving van rijkdom aan over, in taal, stijl en
beelden, in motieven en verbeelding.
Maar dat niet alleen. Het is geen steriele mooischrijverij. Er is een bewustzijn aan het

werk dat niet op zichzelf geconcentreerd is, maar dat kennis toont van en betrokkenheid
bij de wereld rondom. Om zulk werk te kunnen schrijven moet je je over veel verwonde-
ren. En je moet het ervoor overhebben te studeren, wil je de verbeelde wereld bekleden
met feitenmateriaal dat niet uit je persoonlijke levenssfeer stamt. Voor Russisch blauJIJmoes-
ten de laatste theorieën over de executie van de tsarenfamilie bekend zijn. Voor Rico's vleu-
gels was kennis van schelpenfamilies en namen en vormen van zeldzame exemplaren nood-
zakelijk. Het idee voor deze roman werd ingegeven door een krantenartikel. Ook over
poppenfanaten trof zij een bericht aan in een krant. Over een twaalfde-eeuwse kroonpre-
tendent en zijn Siciliaanse bruid valt niet uit de losse pols te schrijven, evenmin als over ge-
grepenheid door stillevens en Florentijnse renaissancepanelen.
Veilig werk is het evenmin. Bij motieven als autisme, schizofrenie, homoseksualiteit en

pedofilie kunnen betrokkenen over je heen vallen en je met beschuldigingen over gebrek
aan kennis en inlevingsvermogen om de oren slaan.
Mensen met hartstocht voor iets, wat voor grilligs of verbodens ook, leven, lijkt dit

werk te zeggen. Wat sommigen, degenen die 'er niets aan overhouden' misschien missen,
zijn mokerslagen van woede, frustratie en dergelijke emoties, omdat de wereld maar geen
paradijs wil worden en mensen loeders of nietsnutten zijn.
Dit werk slaat niet. Maar ook via stemmingen en sfeer kan de felle pijn die leven soms

betekent, voelbaar gemaakt worden. Ik vind dat Rascha Peper naast Noordervliet, Hemme-
rechts, Dorrestein, Palmen, De Moor en Reisel zich een eigen plaats geschreven heeft.
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Nog eens over tolerantie
Henk Bonger

Natuurlijk weet ik dat de wetenschap - het systematisch zoeken naar waarheid - in de ne-
gentiende eeuw een aureool van onaantastbaarheid bezat. De objecten werden, voor het
grootste deel, als statisch beschouwd, en de onderzoeker, die afstand hield tot het te on-
derzoeken object, had de ratio als belangrijkste instrument om tot waarheid te komen. Het
positivisme verwierp de theologie omdat die op een gevoelsbasis opereerde, verwierp ook
de ftlosofie omdat die, in het opbouwen van systemen, de band met de realiteit had ver-
broken. De wetenschap (wij weten veel, wij zullen meer weten) zou de waarheid (de juiste
gedachten over de werkelijkheid) naderbij en ten slotte tot bezit brengen. De geniale Si-
mon Stevin had al in de zestiende eeuw gezegd: 'Wonder, er is geen wonder'. Als men het
verschijnsel kende, verdween wat onbegrijpelijk leek. Het aureool was zo stralend, dat ook
de wonderen uit de bijbel wetenschappelijk werden onderzocht. De tocht door de Rode
Zee had misschien kunnen slagen langs ondiepten bij een zware wind die de golven van de
ondiepten wegblies, enzovoort, enzovoort. Het mooiste staaltje van het charisma van de
wetenschap is, in mijn ogen, het onderzoek van een slangenkop in een Amerikaans labora-
torium, naar aanleiding van de vraag of een slang zou kunnen spreken. Ik weet de uitslag
niet. In de twintigste eeuw is het aureool verbleekt, soms zelfs onzichtbaar geworden. Voor
dogmatische gelovigen was het aureool er nooit geweest maar de theologie die zij bedre-
ven, kon het niet zonder ratio stellen, en de Russische ftlosoof Leo Sjestow, die een gru-
welijke hekel had aan de ratio, kon het in zijn boeken ook niet zonder de rede stellen als
hij tekeerging tegen diezelfde rede.
Maar in de twintigste eeuw gooiden de problemen rond het begrip realiteit zand in de

geoliede machine van de wetenschap. Dat het onderzoekende subject invloed heeft, is zelfs
bij de fysici en de astronomen niet langer onbekend, al moet daar meteen bij worden ge-
zegd dat de meeste natuurkundigen en bijna alle astronomen gewoon doorgaan alsof er
niets aan de hand is. Of de taal een adequaat instrument is om mens en wereld te onder-
zoeken en te begrijpen is een kernvraag geworden. Kennis geeft macht, was in de negen-
tiende eeuw hèt adagium van het onderwijsstelsel, maar de twintigste eeuw zegt dat macht
corrumpeert, dus speelt de wetenschap, de kennis een bescheiden rol. Er zijn zoveel be-
langrijker zaken dan kennis, is ook in onderwijskringen het adagium. Ja, vanzelfsprekend
zijn er belangrijker zaken, maar die kun je niet doceren. De ontluistering van de weten-
schap mag echter geen vrijbrief zijn om dan ook maar slordig, nonchalant en oppervlakkig
te schrijven. En dat is nu wat ik professor Mijnhardt verwijt. In het juninummer van Re-
kenschap schreef hij het artikel: 'Tolerantie als politiek probleem'.! De eerste alinea luidt:
'Nederland heeft de reputatie een tolerante natie te zijn. Ook al is het niet zo moeilijk een
lijstje met indicaties van het tegendeel op te stellen, die reputatie is niet geheel onverdiend.
In Nederland mag veel. De stelling is zelfs te verdedigen dat in Nederland de wetgeving
ten opzichte van afwijkend gedrag en opvattingen vaak verder gaat dan de praktijk.'2 Wil de
schrijver nu zeggen dat Nederland een tolerant land is? De reputatie is niet geheel onver-
diend. Dus in hoofdzaak wèl onverdiend? Een reputatie kan ten onrechte verkregen zijn.
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Als er makkelijk een lijst van onverdraagzame elementen aangelegd kan worden, is er dan
nog wel sprake van een tolerant land? De stelling van de wetgeving en de praktijk zegt
bijna niets, als niet wordt aangegeven welk afwijkend gedrag wordt bedoeld. Gaat het over
het geloof van sekten, over euthanasie, over drugs, over abortus, over homofilie, over be-
lastingfraude? En welke instanties gaan dan verder dan de praktijk? De regering, de Staten-
Generaal, de gemeenten, de kerken, de sociale instanties of de particulieren?

Zo'n alinea is een voorbeeld van slordig en oppervlakkig taalgebruik. Zou de reactie
zijn; nou ja, iedereen begrijpt toch wat ik bedoel, dan geeft dat antwoord een versterking
van mijn oordeel. Mijn promotor Bruno Becker, hoogleraar in de Oost-Europese cultuur-
geschiedenis aan de Amsterdamse gemeente-universiteit, zei mij herhaaldelijk dat juist de
onderzoeker van de menswetenschappen zeer zorgvuldig moet formuleren, omdat er zo
makkelijk onzinnig geschreven wordt. De wetenschapper in de bèta-vakken had het gemak-
kelijker volgens Becker.

Maar nu de kritiek op de inhoud. Op pagina 122 staat: 'Ook de ideologische verklaring
levert problemen op. Volgens die verklaring zou de Nederlandse tolerantie geschraagd wor-
den door een krachtige intellectuele traditie die terug gaat tot zestiende-eeuwse apostelen
van de verdraagzaamheid als Erasmus en Coornhert. Het Nederlandse regentenpatriciaat
zou hierdoor sterk beïnvloed zijn en waar mogelijk die tolerante principes in praktijk heb-
ben gebracht. Het eerste dat hiertegen ingebracht kan worden is dat de Nederlandse erega-
lerij van advocaten van de principiële tolerantie eigenlijk maar heel klein is. Naast zes-
tiende-eeuwers als Erasmus en Coornhert kan na ijverig zoeken nog een enkeling als Hugo
de Groot of Gerard Noodt in dit Nederlandse pantheon worden geplaatst, maar indruk-
wekkend lang is de rij daarmee niet.' In een noot zegt Mijnhardt dat hij twee boeken van
HA Enno van Gclder, Vrijheid en onvrijheid in de Republiek en Getemperde vrijheid als bron ge-
bruikt.3 Het is onbegrijpelijk dat hij alleen deze bron (die veel fouten bevat) gebruikt heeft
en niet het boek van joseph Leder, Histoire de la tolérance au sieèle de la RéJörme. Ook gaat hij
voorbij aan de geschriften van een van de beste kenners van het tolerantieprobleem, Bain-
ton, en van mijn boek De motivering van de Godsdienstvrijheid bij Coornhert had hij ook wat kun-
nen leren.

Maar was die eregalerij nu zo klein? Menno Simons schreef, na het gewelddadige inci-
dent in Munster, over de principiële verdraagzaamheid van de doopsgezinden. Hendrick
Nidaas, de leider van de geloofsgemeenschap van Het Huis der Liefde schreef over de
godsdienstvrijheid. Albada, een volgeling van de spiritualist Schwenckfeld, schreef over de
tolerantie. Herman Herberts, spiritualistisch predikant in Gouda, droeg zijn opvattingen
over de religievrijheid uit in verschillende geschriften. Pieter de Zuttere schreef een boek
over de godsdienstvrijheid, en Uytenbogaert, de remonstrantse vriend van Frederik Hen-
drik, heeft, steunend op Castellio en Sebastiaan Franck, veelvuldig over de tolerantie ge-
schreven. En dan mag waarachtig Spinoza genoemd worden, die de geestelijke vrijheid als
de kern van het regeren beschouwde. De remonstrantse predikant Episcopius uitte zich
veelvuldig en principieel over de verdraagzaamheid. Ten slotte mag in de volle eregalerij
prins Willem niet ontbreken. Al was hij dan geen theoreticus van de verdraagzaamheid, zijn
beroemde rede in de Raad van State bewijst dat de verdraagzaamheid, ook vóórdat hij
Coornhert had ontmoet, tot zijn wezen behoorde.

Ik noemde hierboven acht theoretici van de verdraagzaamheid, het zou niet moeilijk
zijn er nog een achttal te noemen. Er moet wel op gewezen worden dat de beide door
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Mijnhardt genoemde protagonisten eigenlijk niet bij elkaar passen. Erasmus heeft ernstig
zijn best gedaan om de Rooms-Katholieke Kerk te hervormen, zodat zij verdraagzamer
zou zijn ten opzichte van afwijkende meningen. Maar toen Luther steeds meer aanhang
kreeg, verzuchtte Erasmus dat het strenge optreden misschien wel nodig was. Voor Coorn-
hert was er geen heersende kerk die kon gedogen of verdragen, maar was er volstrekte vrij-
heid van godsdienst, gebaseerd op de waardigheid van de mens, hem door God gegeven.
Zelfs atheïsten moesten ongemoeid worden gelaten. Daarnaast zou iedereen die schrijft
over het veelzijdige en ingewikkelde verschijnsel van de tolerantie, de inleiding van het
boek van Johannes Kühn To/eranz und Offenbamng moeten lezen, omdat hij, in mijn ogen, de
enige auteur is die de wortel(s) van de onverdraagzaamheid heeft beschreven. Het boek is
niet verouderd.
Het is echter onzinnig om van een kleine eregalerij te spreken als er in de Nederlanden

een groeiend aantal libertijnen was die, zelf overtuigd gelovig, de kerkelijke dogma's en on-
verdraagzaamheid afwezen en met hun voorgangers Sebastiaan Franck en Coornhert daar-
over schreven. Het zegt toch wel iets dat de geschriften van Franck meer vertaald werden
in het Nederlands dan de geschriften van Luther.
En dan over de handelsgeest en de koopliedenmentaliteit van de Nederlanders en de to-

lerantie. Het is een cliché dat de handel - en dan wordt natuurlijk de handel met vreemde
volken, met personen met een andere godsdienst bedoeld - tot tolerantie leidt. Door het
bestaan van andere religies zou men leren te relativeren. Stel dat een streng gelovige calvi-
nist handel drijft met een moslim, dan zal hij de moslim trachten te bekeren, of hij handelt
met hem zonder dat de religie ter sprake komt. Hij hoeft dus allerminst tolerant te worden.
Als een regering of een groep kooplieden vervolgden uit een ander land opneemt om de
economie te versterken, dan zal deze immigratie wel tot een zekere verdraagzaamheid moe-
ten leiden. Maar de gereformeerden namen de hugenoten op, na de opheffing van het
Edict van Nantes, omdat de vervolgden geloofsgenoten waren; wanneer ze arm waren ge-
weest, zouden ze ze ook hebben opgenomen. De aschkenaziem mochten hier veilig wonen,
zonder dat ze de economie vooruit hielpen. De sefardische joden waren, met hun kapitaal,
wel gunstig voor de economie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er, op één plaats in
het werk van Coornhert na, nooit gesproken wordt over het opnemen van vervolgden om
de economie te stimuleren. Als Calvijn hoorde van het motief dat de tolerantie gunstig was
voor de handel, veroordeelde hij dat heftig; het ging om de hoogste waarheden, niet om de
rijkdom. Nee, de grote regenten-kooplieden waren door hun geloofsovertuiging verdraag-
zaam, zij hoefden dat door hun handels contacten niet te worden. Misschien is het misver-
stand dat de handel de tolerantie stimuleert, en de tolerantie de handel, ontstaan op de er-
varing dat streng dogmatische gelovigen, uit angst om de twijfel te moeten toelaten, zich
afsluiten van alles en iedereen die hun geloof niet deelt. De gelovigen uit Staphorst, uit
Doornspijk en andere gemeenten op de Noord-Veluwe, hebben geen TV, gaan niet naar de
bioscoop, gaan niet naar concerten waar seculiere muziek wordt gespeeld, gaan niet naar de
schouwburg, lezen geen boeken van andersdenkende auteurs, en gaan niet om met mensen
van een andere variant van het christelijk geloof. Toen in ons land de dienstplicht werd in-
gevoerd, pleitten de katholieke kamerleden voor aparte kazernes en legeronderdelen voor
katholieke dienstplichtigen. Als Mijnhardt zegt: 'De Republiek was nu eenmaal een land
van handelslieden en neringdoenden en voor dat bedrijf is een zekere tolerantie onverrnij-
delijk'\ dan heeft hij zich waarschijnlijk laten leiden door de behoefte van streng dogmati-
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sche gelovigen om niet met anderen om te gaan. Maar het is voor mij niet waar dat tole-
rantie tot het stimuleren van de economie voert.

Mijnhardt betoogt dat de tolerantie in de Republiek 'geen eenduidige aangelegenheid
was'. Een boek kon in een bepaalde provincie verboden worden en in een andere vrij ver-
krijgbaar zijn, katholieken mochten de mis niet vrij opdragen, maar in de ene stad werden
de schuilkerken ongemoeid gelaten, in de andere stad werden zij opgespoord en gesloten.
De (weinige) echte vrijdenkers (dikwijls aanhangers van Spinoza) kwamen in de gevangenis
en hun boeken werden verboden, maar vervolgden in het buitenland konden hier veelal
hun werk laten drukken. Er was dan ook in de Republiek een zwak centraal gezag, en de
Gereformeerde Kerk was, hoewel verreweg de belangrijkste, geen staatskerk. Mijnhardt
zegt: 'Heeft het daarom wel zin te proberen de verdraagzaamheid ten tijde van de Repu-
bliek te vangen in termen als economisch utilitarisme of principieel tolerantiedenken? Ik
geloof van niet. Het is veel aannemelijker de tolerantie in de Republiek als een politiek pro-
bleem voor te stellen ...'s Ik stel daartegenover dat de politieke maatregelen - zo verschil-
lend en wisselend van kracht - altijd gebaseerd waren op de principiële godsdienstige over-
tuigingen en dat het dus wèl zin heeft de verdraagzaamheid te vangen in termen van
principieel tolerantiedenken.

Noten
1. Wijnand Mijnhardt, 'Tolerantie als politiek probleem', in: Rekenschap, juni 1996, p. 121-128.
2. Ibidem, p. 121.
3. Zie noot 2, ibidem, p. 127.
4. Ibidem, p. 122.
5. Ibidem, p. 123.
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Tolerantie als politiek probleem, een reactie
Wijnand Mijnhardt

De reactie van dr. Bonger op mijn opstel over de Nederlandse tolerantie raakt de kern van
de kwestie die ik in dit stuk aan de orde heb gesteld. Ik grijp daarom graag de geboden ge-
legenheid aan te reageren.
Het ging mij in mijn bijdrage om een alternatieve verklaring voor datgene wat door-

gaans als de Nederlandse tolerante traditie wordt betiteld. Immers, in het hedendaagse pu-
blieke debat wordt vaak naar die tolerante Nederlandse traditie verwezen. Als er daarbij al
historische argumenten over tafel gaan, dan beperken die zich doorgaans tot verwijzingen
naar de economische motivering of naar de ideologische aspecten van die traditie. Bij mijn
- korte - bespreking van beide verklaringen meen ik voldoende duidelijk gemaakt te heb-
ben dat ik door die economische verklaring niet erg overtuigd ben. Ik heb geprobeerd de
pro's en contra's ervan te wegen en kom vervolgens tot de slotsom dat met een dergelijke
utilitair geïnspireerde verklaring weinig te beginnen valt. Op dat punt zouden dr. Bonger en
ik weinig verschil van mening moeten hebben. Ik vind het daarom onbegrijpelijk en ook
een beetje jammer dat hij mij een rotsvast vertrouwen in de economische verklaring toe-
schrijft.
Een echt twistpunt is er echter ook. Bonger concludeert in zijn repliek dat politieke, in

casu tolerantiebevorderende, maatregelen, hoe verschillend van kracht ook, altijd gebaseerd
zijn op principiële godsdienstige overtuigingen. Bonger schaart zich daarmee in het kamp
van de historici die ideeën een grote werkingskracht toeschrijven. Ik behoor daar niet toe
en wel om de volgende redenen. Een van de grote verworvenheden van de beoefening van
de intellectuele geschiedenis van de laatste decennia is de grote nadruk die op traditievor-
ming, de receptie van ideeën en het gebruik ervan in de praktijk is komen te liggen. Het is
niet meer toereikend om de genese en ontwikkeling van ideeën en concepties te schilderen.
Een intellectuele geschiedenis van bijvoorbeeld de tolerantie krijgt pas echt inhoud wan-
neer niet alleen de grote mannen en de grote ideeën worden onderzocht, maar ook de
maatschappelijke betekenis ervan in de beschouwingen wordt betrokken. Dat houdt onder
meer in dat de tolerantieopvattingen van grote auteurs niet als losse ideeën moeten worden
opgevat maar als ideologieën, als pogingen om de problemen op te lossen waarmee volgens
die auteurs de samenleving worstelde. Het begrijpen van teksten is daarmee verschoven
van het begrijpen van de uitspraken waaruit die teksten waren opgebouwd, naar de vraag
wat er in die tekst gebeurde of, anders gezegd, naar de vraag aan welke maatschappelijke of
politieke problemen de auteur refereerde. Bovendien, zo wordt nu gesteld, staan teksten
niet op zichzelf maar maken ze deel uit van een traditie. Elk afzonderlijk geschrift, of het
nu afkomstig is van een canoniek of van een tweederangs auteur, levert een bijdrage aan
die traditie en fungeert daarmee als een weerlegging, als een bevestiging of als een nuance-
ring van deze traditie.
Nog veel belangrijker is de bestudering van de receptie van de tolerantie-ideeën en de

structuur van het publiek ervoor. Immers, alleen met behulp van een sociaal georiënteerde
en kwantificerende benadering van het publiek is het mogelijk de betekenis vast te stellen
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van de rivaliserende tradities die door de ideeënhistoricus ten tonele worden gevoerd. Dit
nieuwe inzicht heeft geleid tot een grote hoeveelheid nieuwe terreinen van onderzoek.
Wanneer we iets willen weten over het publieke bereik van tolerantieopvattingen, dienen
we een veel grotere kennis te verwerven van zaken als boekaanbod, distributietechnieken,
tijdschriftontwikkeling, scholing, sociabiliteit, lezerspubliek en dergelijke. Omdat nieuw on-
derzoek al spoedig uitwees dat bij het culturele publiek maar zelden sporen konden worden
aangetroffen van canonieke schrijvers, kregen de auteurs van het tweede plan een nieuwe
betekenis: zij immers bleken, veel meer dan de grote auteurs, het publiek diepgaand te heb-
ben beïnvloed.

Bonger verwijt mij dat ik de galerij van Nederlandse tolerantiefllosofen te klein maak.
Een beetje gelijk wil ik hem op dit punt graag geven. De lijst kan inderdaad worden uitge-
breid, misschien zelfs wel tot twee dozijn denkers. In mijn benadering is dat echter nauwe-
lijks relevant. Het gaat immers niet meer om wat 3, 8 of 24 theoretici hebben bedacht,
maar om het effect van hun ideeën. Wanneer we greep willen krijgen op de tolerante tradi-
tie in de Nederlandse samenleving - en dat was het hoofdthema van mijn opstel - dienen
we niet alleen te weten te komen hoe regenten en dominees, maar ook stadsburgers en
kerkvolk zich ten opzichte van dat tolerante ideeëngoed hebben opgesteld. Om misverstan-
den uit te sluiten, ik heb grote bewondering voor het werk van de enkele jaren geleden
overleden Parijse hoogleraar Joseph Leder. Ook ik zie zijn His!oire de la !olérance au sieèle de
la Rijimne nog steeds als het standaardwerk in de klassieke ideeënhistorische traditie, en de
mooie studies van Bonger zelf over Coornhert sluiten hier voortreffelijk bij aan. Voor het
probleem waarvoor ik me in dit essay gesteld zag, bieden ze echter geen oplossing. Ze ver-
tellen veel over de ontwikkeling van het tolerante denken, maar bitter weinig over de pu-
blieke receptie en het effect ervan.

Veel systematisch onderzoek naar de receptie van het 16de-18de-eeuwse tolerante ge-
dachtengoed en naar de alledaagse praktijk is er overigens nog niet gedaan. Naar een aantal
er nauw mee samenhangende problemen echter zoveel te meer. Ik doel hierbij op de in-
spanningen inzicht te krijgen in het publiek voor boeken en het effect van de daarin ver-
vatte boodschappen op de lezers. De resultaten ervan zijn in veel opzichten ontluisterend.!
Allereerst is het ons als gevolg van bronnen schaarste maar zelden vergund een blik te wer-
pen op de bonte wereld van grote en kleine, rijke en arme lezers. In de zeldzame gevallen
dat een dergelijke blik wel mogelijk is, blijkt het totale boekenkopende publiek ongelooflijk
klein geweest te zijn en verloopt de aanschaf van boeken in het geheel niet volgens socio-
logische patronen. Een groot deel van de politieke elites is vreemdeling op de boeken-
markt, en nogal wat lieden van wie dat op grond van hun plaats in de samenleving in het
geheel niet verwacht kon worden, bleek kind aan huis in de boekenwinkel.

Nog veel ingewikkelder blijkt de vraag naar wat lezers met aangeboden informatie doen.
Hoe gingen ze met de nieuwe inzichten om, lazen ze die nieuwe opvattingen omdat ze er-
voor openstonden, of omdat ze hun eigen vooroordelen erin bevestigd wilden zien? En
nog radicaler: kunnen we lectuur wel zoveel macht toeschrijven dat ze de gedachtenwereld
van de lezers dwingend modelleert, of is de verhouding tussen een tekst en de verwerking
ervan door de lezer er een van volstrekte willekeur? We komen hier dicht bij de verzuch-
ting over de beperkte reikwijdte van de wetenschap waarmee Bonger zijn kritische reactie
opende. Inderdaad heeft wetenschap haar positivistisch aureool van onaantastbaarheid ver-
loren. We hoeven hieraan overigens geen pessimisme over de kenbaarheid van dat verleden
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te ontlenen. Wel blijkt keer op keer dat de verleden werkelijkheid oneindig veel complexer
is dan bij eerste beschouwing lijkt.

Ook al staat de studie van de receptie en van het effect van ideeën nog maar in de kin-
derschoenen, duidelijk is wel dat het lineaire verband dat de klassieke ideeënhistorische be-
nadering nog veronderstelde tussen denken en handelen niet meer aanvaardbaar is. We
kunnen dan ook niet meer uit het simpele feit dat het werk van Sebastiaan Franck vaker
vertaald is dan het werk van Luther afleiden dat Franck meer invloed had dan Luther.
Voor een dergelijke vaststelling is nu eenmaal veel meer kennis nodig: over oplagecijfers,
over distributiecircuits, over de klanten van dergelijke lectuur en ten slotte over wat de le-
zers ermee deden. Vast staat dat de receptie en de effectiviteit van literatuur uit de ideeën-
historische canon stelselmatig zijn overschat.

De twijfel aan het lineaire verband tussen ideeën en praktijken heeft mij ertoe gebracht
ook bij de ideologische verklaring van de Nederlandse tolerantie kanttekeningen te plaat-
sen. Die twijfel werd bovendien versterkt door de talloze voorbeelden van weinig tolerant
gedrag, ook van colleges waarvan regenten deel uitmaakten die in de literatuur keer op keer
als kampioenen van de tolerantie zijn opgevoerd. In de alternatieve verklaring die ik naar
voren heb gebracht, wordt de tolerante traditie daarom niet meer als resultaat van princi-
piële godsdienstige overtuigingen gepresenteerd. Tolerantie was voor de tijdgenoten een
politiek probleem. Hoe moesten in een kleine, sterk verstedelijkte staat met uiterst beperkte
militaire middelen orde en rust worden gehandhaafd in een tijdvak waarin religietwisten
grootmachten aan de rand van de ondergang brachten? De oplossingen die in de Neder-
landse Republiek voor dat probleem werden gevonden, zijn specifiek Nederlands, niet erg
principieel en nauw verbonden met het stedelijk karakter van de samenleving en met een
politieke structuur waarin consensusvorming een politieke noodzaak was. Binnen dit com-
plexe onderhandelingsmechanisme, dat keer op keer weer andere uitkomsten opleverde,
speelden principiële opvattingen, vertolkt door zowel libertijnse als orthodoxe regenten, wel
degelijk een rol. Ze zorgden ervoor dat het gevoerde beleid nooit te veel uitschieters kende.
Ze bepaalden het beleid echter niet. Een voordeel van de alternatieve sociaal-politieke ver-
klaring die ik heb geopperd, is bovendien dat ze beter dan het voorstel van Bonger inzich-
telijk maakt waarom de inwoners van de Republiek tot een gedooggedrag in staat bleken te
zijn dat de intellectuele zuiverheidsprijs niet verdiende, maar in de praktijk wel werkte.

Tolerantie is een groot goed, ik ben het op dit punt volledig met Bonger eens. Wanneer
we ons echter alleen op de kracht van de boodschap, hoe mooi, hoe waar en hoe zuiver
ook, verlaten, zouden we wel eens bedrogen uit kunnen komen. Sociaal-politieke mechanis-
men zijn in de praktijk - en dat heb ik willen aantonen - vaak veel belangrijker. Toleran-
tiebevordering zonder dit soort mechanismen in de overwegingen te betrekken lijkt me niet
alleen onverstandig, maar ook gevaarlijk.

Noot
Zie voor een bruikbare stand van zaken van het Nederlandse onderzoek op dit gebied: Theo Bijvoet

e.a. (red.), Bladeren in andermans hoqfd. Over lezers en leescultuur (Nijmegen 1995).
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Boeken

In staat van vernieuwing. 'Maatschappelijke vernieuwingsprocessen in veelvoud', onder redactie van Ne-
lissen, Iking en Van de Ven (Coutinho 1996).

De laatste jaren vinden op tal van gebieden vernieuwingen plaats, zoals staatkundige en be-
stuurlijke vernieuwing op verschillende niveaus, sociale vernieuwing inclusief minderheden-
beleid, nieuwe sturingsmechanismen voor milieu en zorg en internationale vernieuwing.
Deze 'vernieuwingstrend' is door een aantal wetenschappers in kaart gebracht en van kriti-
sche kanttekeningen voorzien.

In de inleiding merkt Nelissen op dat de achtergrond van de vernieuwingen moet wor-
den gezocht in een fundamenteel transformatieproces van de moderne maatschappij. Dit
zegt me niet zo veel, want wat bedoelt Nelissen met een fundamenteel transformatiepro-
ces? Is de maatschappij niet voortdurend aan veranderingen onderhevig? Transformaties
waren er ook in het begin van onze eeuwen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog,
al hadden deze transformaties een meer geleidelijk karakter. Veranderingen gaan nu veel
sneller en dringen sneller door in het dagelijks leven van de mensen, zoals Nelissen terecht
opmerkt. Dit heeft mede te maken met de snelheid van technologische ontwikkelingen.
Ook de idee van 'maakbaarheid van de samenleving' wordt weer van stal gehaald. We wa-
ren, dacht ik, tien jaar geleden al tot de conclusie gekomen dat de maatschappij niet maak-
baar is, dat er hoogstens enige sturing aan kan worden gegeven. Nelissen stelt dat de ver-
nieuwingen in de maatschappij ook te maken hebben met een nieuwe visie waarop de
maatschappij moet worden bestuurd. Door de veranderingen in de besturingsconcepten
zijn ook andere besturingsinstrumenten nodig, gekenmerkt door de aanwezigheid van acto-
ren die onderling van elkaar afhankelijk zijn. De resultaten hiervan zijn vrij beperkt. Maar
nog eens: we hadden toch al geconstateerd dat de samenleving niet gemaakt kan worden?

Een interessanter beeld schetst ldenburg over sociale vernieuwing. Sociale vernieuwing
was een kreet van het vorige kabinet en niemand wist wat je daar precies onder moest ver-
staan. De idee 'sociale vernieuwing' werd later ingevuld door verschillende actoren en niet
iedereen verstond daaronder hetzelfde. De invulling van de idee had enige tijd nodig.
Achteraf kunnen we stellen dat het in feite ging om een integrale aanpak van vraagstukken
in samenhang met meer zelfwerkzaamheid van de bevolking. Duidelijk was dat dit nieuwe
sturingsinstrumenten vereiste, zoals het inspelen op initiatieven van anderen, zorg voor or-
ganisatorische ondersteuning, etc. Nadeel was dat niet precies werd aangegeven wat de be-
leidsproblemen nu eigenlijk waren. Noch de regering noch de Tweede Kamer waren in
staat om met de noodzakelijke objectiviteit, afstandelijkheid en deugdelijkheid oordelen te
geven, aldus Idenburg. Nooit had een absolute vorst zo veel macht en invloed op het
maatschappelijk leven als de huidige overheid en het ambtelijk apparaat, omdat juist daar
de kennis aanwezig is, zo stelt hij. Hij juicht de voorbereiding tot de ontwikkeling van een
corrigerend referendum toe en acht het terugbrengen van het aantal adviesraden en de af-
schaffing van het verplichte adviesritueel een goede zaak. Duidelijke D66-doelstellingen.
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Echter, afschaffing van adviesraden en het adviesritueel hebben er niet toe geleid dat de
burger zich meer betrokken voelt bij de politiek; de burger voelt zich een nummer en stelt
geen vertrouwen meer in de overheid. Vernieuwing van de moloch, het geheel van structu-
ren en organisaties dat overheid heet, is praktisch onmogelijk. De indruk wordt gewekt dat
men bezig is met vernieuwing, maar Idenburg noemt dit 'punaises oppoetsen'. Dat biedt
geen perspectief. Humanisten die zich graag verantwoordelijk voelen voor de menselijke
maat, zullen zich hierover zorgen moeten maken.

Depla en Tops nemen de politieke en bestuurlijke vernieuwing onder de loep, met
name op het lokale niveau. Daarvoor zijn er volgens hen drie strategieën: een daadkrachtig
lokaal bestuur, een sterke positie van de raad en een grotere betrokkenheid van burgers. Bij
dit laatste blijft wel het officiële politieke systeem richtinggevend. De auteurs hebben een
aantal gemeenten geobserveerd die bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau hebben vorm
gegeven. Uit de conclusies die zij daaruit trekken, blijkt dat er in de praktijk geen sprake is
van een dominante vernieuwingsstrategie. Wel wordt in de onderzochte gemeenten ge-
tracht de positie van de raad te versterken.

Glasbergen bekijkt de mogelijkheden voor een nieuwe sturing van het milieubeleid. Hij
stelt dat sturing in toenemende mate wordt beschouwd als een gezamenlijke activiteit van
verschillende overheden en maatschappelijke organisaties, de zogeheten 'netwerksturing'.
Daarbij wordt getracht interactie- en communicatieprocessen tussen verschillende actoren
tot stand te brengen, om gezamenlijk problemen op te lossen. De beleidsontwikkeling van
overheden is dan vooral gericht op het mobiliseren van relevante actoren. Gebruik wordt
gemaakt van afspraken tussen verschillende partijen, de zogenaamde convenanten. Neder-
land bevindt zich echter in een eerste fase van de milieuvernieuwing; nieuwe strategische
doelen moeten geformuleerd en vertaald worden in concrete actiemogelijkheden waarbij
het internationale karakter van de milieuvernieuwing een belangrijke component is.

Van den Hout analyseert het vernieuwingsbeleid in de zorg. Het accent van de zorg
moet komen te liggen op de preventie; het gezondheidsbevorderend beleid. Dit preventie-
beleid is volgens Van den Hout nog te ongericht en te partieel. Binnen de gezondheidszorg
staat de financiering nog steeds ter discussie; de eigen verantwoordelijkheid van het indi-
vidu moet leiden tot een financiële bijdrage in het basispakket, maar duidelijkheid is hier
nog niet over. De huidige minister van Volksgezondheid voelt niet veel voor nieuwe plan-
nen. Eerst wil ze de plannen die er liggen maar eens uitvoeren. Van den Hout geeft een
goede analyse van de huidige gezondheidszorg, waarin hij tevens zijn eigen voorkeuren uit-
spreekt, zoals de curatieve zorg die in onderlinge samenhang moet worden bezien, zodat de
grenzen tussen de eerste- en tweede-lijnszorg vervagen.

De Jong belicht de economische vernieuwing en het hoeft niemand te verbazen dat
daarbij de marktwerking aan bod komt. Zowel Wijers in zijn nota Kennis in Beweging als Rit-
zen, voor het beroepsonderwijs, hebben groot vertrouwen in de werking van de markt.
Beiden trachten de terreinen voor marktwerking te vergroten. Overigens zien we dat ook
terug in de sociale zekerheid. Het is maar de vraag of marktwerking een afname van de
werkloosheid tot gevolg heeft. En dan nog; de NS worden zelfstandig in 2000, maar zij heb-
ben een monopolie op de infrastructuur. De concurrentie moet gebruik maken van de weg.
De NS zullen, zoals zij nu al aangekondigd hebben, de onrendabele lijnen afstoten tenzij de
overheid deze stevig subsidieert. De overheid blijft overigens verantwoordelijk voor een
aantal kerntaken, dat niet alleen aan marktwerking onderworpen mag zijn, namelijk de
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volksgezondheid, het onderwijs en het sociaal beleid. De overheid dient ervoor te zorgen
dat er geen tweedeling in de maatschappij optreedt.

Ook de vernieuwing van het minderhedenbeleid komt aan bod. Dankzij de adviezen
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 1979 en 1989 is het beleid ten
aanzien van allochtonen en minderheden bijgesteld. Prioriteit is nu het leren van de Neder-
landse taal; integratie kan immers niet plaatsvinden zonder kennis van de taal. Nog altijd
wordt veel aandacht besteed aan het intercultureel onderwijs. De bedoeling is dat leerlingen
meer begrip opbrengen voor elkaars cultuur. Of je dat bereikt door eens per half jaar ander
voedsel te eten en andere kleding te bewonderen, waag ik te betwijfelen. Dit heeft meer
weg van een soort folklore. Integratie is moeilijk; de beste manier is goed onderwijs en
werk. Vooral dat laatste ontbreekt.

Tegenover de vernieuwing op nationaal niveau staat de vernieuwing op internationaal
niveau. De grote omwenteling vond natuurlijk plaats in 1989 met het verdwijnen van de
Muur. Lieshout stelt dat het proces van globalisering wel de opvallendste ontwikkeling is.
Dit heeft uiteraard te maken met de snelle technologische ontwikkelingen in de communi-
catiemiddelen. Ik vraag me af of door de communicatierevolutie ook de enorme stromen
van al of niet economische vluchtelingen zijn gegroeid, die via televisie kennis hebben ge-
kregen van de welvaart in de westerse landen en vinden dat ook zij recht hebben op een
stukje van die welvaart.

Aan het eind van het boek worden onder een viertal noemers de verschillende dilem-
ma's aan de orde gesteld. De belangrijkste vraag is, hoe aan het vernieuwingsproces sturing
te geven. Dat is strategisch de moeilijkste vraag en een direct antwoord is niet altijd voor-
handen.

Het boek geeft een stand van zaken, maar analyseert niet voldoende waardoor de ver-
nieuwing ontstaan is. Voor degenen die snel op de hoogte willen komen van de belangrijk-
ste vernieuwingstrends kan ik het boek aanbevelen.

Emmy Jacobs
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Dr. H. Bonger is historicus en auteur van een biografie van Coornhert. Hij was lid van het hoofdbestuur
van het Humanistisch Verbond en van de redactie van Rekenschap.

Prof. drs. A.D.M. Elders is hoogleraar Theorie van de levensbeschouwing, in het bijzonder systematische
humanistiek, aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Drs. R. Koning is lerares Nederlands aan de Bemand Russell Scholengemeenschap te Krommenie. Als re-
dactrice van Rekenschap verdiept zij zich in thema's op het gebied van humanisme en literatuur.

Prof dr. WW Mijnhardt is hoogleraar op het gebied van de geschiedenis na de Middeleeuwen, in het bij-
zonder de cultuur-, mentaliteits- en ideeëngeschiedenis, in de Faculteit der Letteren van de Universiteit

Utrecht.

STEUNFONDS HUMANISME

U kunt het niet meenemen,
maar u kunt er wel wat mee doen.

Je kunt je geld niet meenemen', is een gevleugelde uitspraak. Maar waarom zou u
dat ook willen, als u er tijdens uw leven nog zoveel mee kunt doen. Zodat u nog
kunt zien hoe nuttig het wordt besteed. U kunt op verschillende manieren tijdens uw
leven schenkingen doen. Dat levert ook nog belastingvoordeel op.

Als u een schenking doet, betekent dat geld geven aan een doel waar u achter staat.
Als u het humanisme een warm hart toedraagt, denk dan eens over een schenking
aan het Steunfonds Humanisme. Dat is opgericht door het Humanistisch Verbond.
Het Humanistisch Verbond strijdt voor een humane, tolerante samenleving.

Vraag gerust meer informatie over schenken en de kosteloze notariële schenkings-
akte door te schrijven naar Steunfonds Humanisme, Antw~ordnummer 2181, 3500
VB Utrecht. Een postzegel is niet nodig. Telefonisch worden inlichtingen verstrekt
via 030-2392100. .
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