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dat de discussie over de Nederlandse identiteit een hoog-
tepunt bereikte – om precies te zijn drie weken na de ge-
ruchtmakende toespraak waarin Prinses Máxima sugge-
reerde dat de Nederlander niet bestond. Want Wolkers be-
lichaamde de ideale Nederlandse identiteit. Hij was zoals
wij onszelf het liefste zien: vitaal, wijs, gastvrij, humoris-
tisch, natuurminnend, diervriendelijk, tolerant, vaderlijk
maar niet autoritair, viriel maar trouw aan zijn grote lief-
de, belezen zonder daarmee te koketteren, getalenteerd
zonder het contact met de maatschappij te verliezen.

In dat licht hoeft niemand zich te verbazen over het suc-
ces van Wolkers’ dagboeken, die uitgeverij De Bezige Bij
de afgelopen jaren op de markt heeft gebracht. Want juist
in die onopgesmukte verslagen van ‘een jaar uit het leven
van Jan’ toont zich het Hollandse rolmodel op zijn best.
Neem het meest recente deel, postuum verschenen, over
het jaar 1976, waarin de schrijver werkt aan zijn Indone-
sië-roman De kus, waarin de beeldhouwer de voorberei-
dingen treft voor zijn Auschwitzmonument, en waarin de
levensgenieter zich overgeeft aan zijn volkstuintje en zijn
vrouw Karina.

Compositorisch stellen de aantekeningen niet veel voor,
en een zekere eenvormigheid kan ze niet ontzegd worden.
Maar wat een Mensch rijst eruit op: een fanatiek wandelaar
en tuinier, een belangstellend voetbalkijker (geen wonder:
dit waren de hoogtijdagen van het Nederlandse voetbal),
een gedisciplineerd auteur (elke dag een bladzij), en niet te
vergeten een potente minnaar die op zijn 50ste ‘de ladder
naar lust’ nog dagelijks beklimt. En passant zien we hoe de
kiem wordt gelegd voor zijn latere romans De doodshoofd-
vlinder en Brandende liefde, en krijgen we onroerende frag-
menten te lezen: ‘We vrezen dat die verwilderde rotkatten
van Wildeboer, toen we gisteren afwezig waren, onze
vriendelijke groene kikkertjes hebben opgegeten. We zijn
treurig en kwaad, want we hielden van ze.’

Wo l k e r s ’ Hollands welvaren komt misschien wel het
mooist tot uitdrukking in de maaltijden die hij bereidt –
niet voor niets was dat hetgene dat Karina Wolkers tijdens

‘Ik houd van de dood als onstui-
mige spelbreker’, schreef Jan Wol-
kers in het laatste essay dat hij pu-
bliceerde. Vandaar de titel van De
onstuimige spelbreker, een fraai uit-
gegeven beeldverslag van de foto-
sessie die Jan Wolkers anderhalve
maand voor zijn dood deed met
Koos Breukel. De foto’s werden
gemaakt in opdracht van M, het
maandblad van NRC Handelsblad,
dat prominente Nederlanders liet
portretteren als tegenhangers van
de geschilderde 17de-eeuwers op de tentoonstelling ‘Hollan-
ders in beeld’ in het Mauritshuis (t/m 13.01.2008). De Wolkers-
foto’s, waarvan er één op de cover kwam, vormden de pendant
van Rembrandts Portret van een oude man (1667), waarover Wol-
kers tegen de chef van M, Paul Steenhuis, opmerkte: ‘E i g e n l ij k
vind ik het een tompouce, waarvan de vla die tussen het roze
gebak zit, al behoorlijk groen aan het uitslaan is.’ Wolkers was
enthousiaster over Breukels foto's, die in dit boekje alle 21 ge-
reproduceerd zijn, de een nog scherper en indrukwekkender
dan de andere. Om in een lijstje te zetten.
De onstuimige spelbreker – Jan Wolkers gefotografeerd door Koos Breu-
kel, Texel 3 9 2007. Veenman Publishers, ! 24,95

160 tekens voor een lieve, overspelige jij

I N  B E E L D

Het is een sprekend toeval dat Jan Wolkers
is overleden in het jaar dat de discussie
over de Nederlandse identiteit een
hoogtepunt bereikte. Hij was zoals wij
onszelf het liefste zien.

Alle dagen champagne
Nationale knuffelbeer Jan Wolkers belichaamde de ideale Nederlandse identiteit

Tekening Peter van Dongen

U krijgt het ideale figuur!
Paul Bogaers: Onderlangs .
IJzer, 416 blz. ! 24,50

ATTE JONGSTRA

W ie Onderlangs, de eerste
grote roman van Paul Bo-
gaers, meent te moet weg-
zetten als uiterste uitwas

van het postmodernisme is een dwaas.
Een uitwas is het zeker, letterlijk. Het
boek is uit tweehonderd of meer bestaan-
de boeken ‘g e wa s s e n ’, via een knip- en
plakprocedé. Bogaers schreef namelijk
geen regel zelf. Hij haalde (halve en hele)
regels, alinea’s, een enkele keer een hele
pagina uit veelal vergeten boeken. En dat
alles met behoud van de oorspronkelijke
typografie. Hij bediende zich van titels
als Heimwee naar de jungle, Bemin me van-
n a ch t , Verschijningen en verschijnselen, Leer-
boek voor de politie, of Spelenderwijs een vol-
maakt figuur. Bogaers knipte, Bogaers
plakte, vijftien jaar lang, en componeer-
de een meeslepende, ontregelende ro-
man. De geschiedenis is eigenlijk snel
verteld. In het leven van een amateurfo-

tograaf plopt een ideale vrouw te voor-
schijn, die hij probeert vast te leggen op
de gevoelige plaat. In de Bogaers-typo-
grafie leest dat zo:

De foto mislukt elke keer, er is slechts
zwart te zien, en de vrouw is verdwe-
nen. Dan is het wachten op de volgende
plop. Ze duikt weer op, opnieuw een
poging, zwart resultaat, en zo voort.
Natuurlijk vertoont Onderlangs een ont-
wikkeling, als elke echte roman. Stapje
voor stapje weet de hoofdpersoon zijn
ideale geliefde iets dichter te naderen,
in een tempo dat je misschien het beste
kunt vergelijken met Bogaers’ eigen
knip- en plaksnelheid. Het gaat de
hoofdpersoon zelf uiteindelijk te traag.
Hij besluit tot een andere manier om
zijn geliefde gestalte te geven, al blijkt

die weinig sneller. Zijn boetseermateri-
aal biedt op zijn minst weinig hoop op
houdbaarheid:

Maar:

Dan wordt het fysiek in Onderlangs. Ik
ga daar niet over uitweiden. Dat doet de
auteur zelf, door middel van schaar en
lijmkwast. Paul Bogaers is daarbij een in-
telligent schrijver. Zo bestaat hoofdstuk
zeven uit verklaringen over hoe het boek
in elkaar zit. Knip- en plakwerk nog
s t e e d s.

Onderlangs biedt een van de merkwaar-
digste leeservaringen van de laatste ja-
ren. Je blik scheert steeds net langs wat er
wordt verteld. Je zou kunnen zeggen dat
de componist van deze roman voortdu-
rend circumstantial evidence geeft voor wat
er gebeurt. Daarbij vraag je je steeds af
uit wat voor bron Paul Bogaers ditmaal
heeft geput. Zeer vervreemdend. Nieuwe
romankunst? Nee. Postmodern is het
evenmin. Onderlangs behoort tot het vol-
strekt vergeten genre dat cento wordt ge-
noemd. Componeren met zinsneden van
anderen. Aanvankelijk als grapje be-
doeld, satire. Het bleek ook zeer geschikt
voor de samizdat ten tijde van de chris-
tenvervolginen in het oude Rome. Zo
werd Jezus’ leven in zinsneden van de
heiden Homerus naverteld.

In de vele eeuwen die volgden dook de
cento te hooi en te gras nog eens op. Po-
pulair is het genre nooit geworden. Paul
Bogaers is er echter in geslaagd om op die
klassieke manier een bijzonder lees- en
genietbare moderne liefdesroman bijeen
te dichten.

Sofie Cerutti: 160 tekens (inclusief
wit). Sms-gedic hten.
Meulenhoff , 95 blz. ! 15,–

W andel eens over een Hollandse
camping om zes, zeven uur in de

ochtend. De kans is groot dat u een of
twee sms-ende medekampeerders tegen-
komt – de caravan uitgeslopen om een
berichtje te versturen naar een geheime
geliefde. Is er een geschikter, sneller, dis-
creter medium denkbaar voor overspel?
Volgens Sofie Cerutti (1972), uitvinder
van het genre van de sms-poëzie, worden
huwelijken daardoor niet bedreigd, inte-
gendeel: ‘Sms heeft de/ wereld ingrij-
pend/ veranderd: de/ spanning in je lijf/
als om 7:23 een/ berichtje trilt terwijl je

wettige/ wederhelft koffie/ inschenkt
redt/ huwelijken’.

Wie het geduld heeft om te tellen, zal
ontdekken dat het hier geciteerde ge-
dicht exact 160 tekens telt, als je het wit
meerekent (de slashes tellen uiteraard
niet mee, die zijn hier alleen toegevoegd
om te tonen waar het scherm van de tele-
foon de versregels afbreekt). Dat aantal
tekens tellen alle gedichten uit deze bun-
del, gedichten die dan ook ‘160’ worden
genoemd.

Dit gloednieuwe genre roept meteen
allerlei vragen op: niet meer dan 160 te-
kens, maar waarom ook niet minder?
Waarom kan je deze gedichten niet per
telefoon kopen, en er iedere dag één op je
scherm krijgen? Wat betekent het dat
sms een medium is dat een antwoord ver-
onderstelt? Veel meer dan gedichten zijn

dit immers berichten.
Berichten aan ‘j ij ’, die hier regelmatig

wordt aangesproken: een lieve, overspe-
lige of afwezige jij. Ondanks het nieuwe
medium blijft communicatie met die an-
der een heikele zaak. Zo zijn er techni-
sche mankementen: ‘waarom geen punt-
komma in dit apparaat:, wél een ü maar
géén puntjes op de i’. En natuurlijk gaat
het in deze poëzie over de ‘zelfverkozen
d wa n g b u i s ’ waarin ze zich moet persen.

Als George Perec gelijk had, de Franse
meester van de contrainte, de vrijwillige
vormbeperking, is de poëzie door deze
dwangbuis alleen maar krachtiger. Hij
wees op de tegenstelling tussen het leven
en de masochistische systemen waar hij
voor koos, ‘tussen de spelregel die je je-
zelf oplegt en het paroxisme van het ech-
te leven dat die ordening voortdurend

overspoelt en tenietdoet, en gelukkig
maar trouwens’. Soms barst het leven
zelf er ook bij Cerutti even uit, en dat zijn
de mooiste 160’s, die uit hun kader lijken
te willen breken. Anderen blijven braaf
in het gelid.

De vraag is of er met Cerutti een ‘e ch t e ’
dichter is opgestaan, of dat zij vooral
dicht uit enthousiasme voor deze ene
nieuwe vorm. Zij spoort via de website
www.precies160.nl en in samenwerking
met nrc.next bekende en onbekende dich-
ters uit om zich ook eens aan dit aanste-
kelijke genre te wagen, en bij de bundel
zit ook een cd met lesmateriaal. Maar u
kunt het ook helemaal alleen eens probe-
ren. Volgende zomer op de camping bij-
voorbeeld.

YRA VAN DIJK

Duizend kransen met de
allermooiste wensen

Leontine Buijnsters-Smets: De-
coratieve prenten met geschreven
wensen, 1670-1870.
Vantilt, 256 blz. ! 34,90

W ie denkt dat een handge-
schreven groet in de mail-,
chat- en sms-maatschappij

passé is, heeft het in elk geval in deze
tijd van het jaar bij het verkeerde
eind. In december 2007 worden zo’n
190 miljoen kerstkaarten verstuurd.
Op die kaarten is de groet of wens (Ge-
lukkig Nieuwjaar!) meestal al voorge-
drukt, en hoeft de afzender er alleen
nog enkele persoonlijke woorden, of
hooguit zijn naam, aan toe te voegen.

De voorbedrukte ansichtkaart is
een 19de- eeuwse uitvinding. Dat be-
tekent niet dat tot dan toe helemaal
geen papieren wensen circuleerden.
Integendeel, in Nederland, Duitsland
en Engeland kende men vanaf de
17de eeuw de traditie van de ‘wens-
krans’, ook wel ‘wensbrief’ genoemd;
een blad papier met een decoratieve,
voorgedrukte sierrand (de ‘krans’).
Binnen zo’n krans schreven school-

kinderen, in hun allermooiste hand-
schrift, een gedicht of rijmbrief om
hun ‘Geliefde Vader en Moeder’ een
zalig kerstfeest te wensen, een broer
of zusje te feliciteren, of ‘E e r wa a r d e
Pe e t j e ’ voor het komende jaar geluk
te wensen. Hun plechtstatige verzen
ontleenden zij aan allerlei voorbeeld-
boekjes, en vaak hielp de schoolmees-
ter ook nog een handje mee, bijvoor-
beeld bij het kalligraferen van de
hoofdletters. Maar in feite was het
dichtwerk van ondergeschikt belang,
en ging het er vooral om dat een kind
kon laten zien welke vorderingen het
de afgelopen maanden in zijn schrijf-
kunst had gemaakt.

Aan het fenomeen van de wens-
krans, dat omstreeks 1800 zijn hoog-
tepunt bereikte, was tot nog toe maar
weinig aandacht besteed. De prenten
werden wel verzameld (bijvoorbeeld
door de fotograaf Jacob Olie en de
volkskundige G.J. Boekenoogen);
niet zozeer vanwege die handge-
schreven gedichten, maar juist om
hun fraaie sierranden. Ook de kunst-
historica Leontine Buijnsters-Smets
kocht om die reden ooit een prent
met ingekleurde tafereeltjes van ijs-
vermaak en winterpret – de omlijs-
ting van een handgeschreven nieuw-
jaarsdicht uit 1769. Tijdens haar

zoektocht naar de geschiedenis en be-
tekenis van de ‘decoratieve prenten
met geschreven wensen’ bracht ze
vervolgens een omvangrijke collectie
bijeen, en schreef ze een uiterst gede-
tailleerde, inventariserende studie
over deze bijzondere vorm van druk-
werk.

De auteur kwam meer dan duizend
verschillende wenskransen op het
spoor, en de aandacht gaat in haar
boek vooral uit naar de grote variëteit
in iconografische thematiek: in de
eerste plaats natuurlijk Bijbelse tafe-
relen, en daarnaast ook stad- en land-
zichten, kermisbeelden, illustraties
van volksvermaak en volksgebrui-
ken, van ambachten en beroepen.
Daar zitten juweeltjes bij, en die zijn
in dit boek ook schitterend weergege-
ven: een sierrand waarop een bor-
duurwinkel en dameskransje te zien
is; een prent met bloemenzuilen en
gezicht op het Paleis op de Dam of een
wensbrief met een Indisch tafereeltje.
Die laatste werd gegraveerd door Leo-
nard Schweickhardt, een 19de-eeuw-
se graveur die voor een Rotterdamse
boekhandelaar werkte en als een van
de weinige kunstenaars zijn werk sig-
neerde.

MARIKA KEBLUSEK

De laatste foto’s

Foto Koos Breukel

Jan Wolkers: Dagboek 1976.
De Bezige Bij, 228 blz. ! 18,50

PIETER STEINZ

‘I k sta er niet bij stil of mijn werk zal beklijven,’ zei
Jan Wolkers eens tegen zijn favoriete interviewer
Coen Verbraak. ‘Daar moet je realistisch in zijn.
Zelfs de piramides zullen ooit als gemalen noot-

muskaat ter aarde liggen. […] Voor mij is het niet belang-
rijk of mensen over vijftig jaar nog Wolkers zullen lezen.
Ik heb die boeken niet gemaakt voor ,,later”. Ik heb ze
voor mezelf geschreven.’

De berustende woorden van Wolkers, na te lezen in het
eerder dit jaar verschenen boek Jan Wolkers – Fo t o , waren
misschien een oefening in valse bescheidenheid. Per slot
van rekening zal de schrijver van veertig jaar oude ever-
greens als Terug naar Oegstgeest en Turks fruit op z’n minst
gedacht hebben dat hij in 2047 nog gelezen wordt. Maar
hij zou in zijn stoutste dromen niet hebben kunnen voor-
zien wat voor een stroom aan emoties zijn dood, op 19 ok-
tober, in Nederland heeft losgemaakt.

De paginavullende necrologieën op de voorpagina’s van
alle kranten bleken nog maar een voorproefje. In de aan-
loop naar de uitvaartplechtigheid op de Nieuwe Ooster –
dankzij aanwezigheid van cultuurminister Plasterk en
rechtstreekse uitzending op televisie een soort staatsbe-
grafenis – kwamen diverse media met ‘a ch t e r g r o n d v e r h a -
len’ waarin Wolkers’ verhouding tot zijn wooneiland
Texel en de sfeer bij de voorbereidingen van de crematie
uitgebreid uit de doeken werden gedaan. En na het spet-
terende afscheid van de ‘Grote Vriendelijke Reus’ (dixit Ro-
nald Plasterk) zinderden alle media nog dagenlang van de
nabeschouwingen en de reacties van gewone lezers. Niet
gek voor een auteur die in de jaren zestig door grote groe-
pen van de bevolking werd beschouwd als een gevaarlijke
zedenbederver en in de jaren negentig – onder meer door
critici die hem nu weer de hemel in prezen – als een letter-
kundige has been.

Als eerbiedwaardig literair orakel, vrij van de narrig-
heid van een Reve en de schijnbare arrogantie van een Mu-
lisch, veroverde Jan Wolkers in de nieuwe eeuw de hearts
and minds van journalisten (die steevast gastvrij werden
onthaald in de oude burgemeesterswoning in Den Burg)
en van de Nederlandse lezers. Én van de niet-lezers, want
de bron van zijn hernieuwde populariteit lag niet zozeer
in zijn comeback als romancier in 2005 (met het boeken-
weekgeschenk Zomerhitte) alswel in zijn doorbraak als me-
diapersoonlijkheid. Met zijn overrompelend succesvolle
jeugdserie De achtertuin van Jan Wolkers (2002-2003) werd
hij beroemder dan hij ooit geweest was: een überenthou-
siaste natuurliefhebber die liefdevol geparodieerd werd
door satirische programma’s als Ko p s p ij k e r s en Ko e f n o e n .

Het is een tot de verbeelding sprekend toeval dat de na-
tionale knuffelbeer Jan Wolkers is overleden in het jaar

de uitvaartplechtigheid verkoos te memoreren. Wat we in
Dagboek 1976 voorgeschoteld krijgen is de goed-Hollandse
keuken, met hoogstens een Indisch tintje: tarbot, asperges
en haring, maar ook hutspot, kerriesoep, pannekoeken en
varkenshaasjes in kerriesaus. De wijnen zijn Frans en goed,
en het scheelt niet veel of er is alle dagen champagne. Hier-
in was Wolkers een trendsetter. Zoals hij in de jaren zestig
met zijn boeken voorop liep en een hele generatie bevrijd-
de van de knellende invloed van het calvinisme door te on-
derstrepen dat het geloof der vaderen niet de waarheid in
pacht had, zo liet hij door zijn manier van leven zien dat je
Nederlander kon zijn en toch van het leven kon genieten.

Maar misschien moeten we niet te veel zeggen over Jan
Wolkers als gedroomde Nederlander. In een open brief in
Humo en Het Parool, die na Wolkers’ dood gepubliceerd
werd, maakte Arnon Grunberg zich zorgen over het leger
Wolkersfans dat de schrijver op den duur alleen nog maar
zag als gastvrije reus in een Texels lustoord:
‘Wat een gezellige man was die Wolkers toch.
Wolkers die zo vriendelijk is en goed.
En achter al die gezelligheid verdween het oeuvre geleide-
lijk. Als de Nederlander moet kiezen tussen gezelligheid
en een roman, dan weet hij het wel.’

Laten we hopen dat Grunberg geen gelijk heeft. Het
staat een ieder vrij om Jan Wolkers te vereren als de typi-
sche Nederlander naar wie Prinses Máxima vergeefs op
zoek is geweest. Maar we mogen nooit vergeten wat voor
schrijver achter dat ideaalbeeld schuilging: een niet te eve-
naren stilist die in zijn essays zelfs leken enthousiast wist
te maken voor de poëzie van Keats, de portretten van Hals,
de plaatjes van Verkade en de spieren van Johnny Weis-
muller; en een baanbrekend romancier wiens beproefde
titels ook toekomstige generaties lezers zullen blijven
boeien.

Steye Raviez & Jan Wolkers: Jan Wolkers – Foto. Teksten Coen Ver-
braak. De Bezige Bij, 140 blz. !34,50.
Jan Wolkers leest Turks fruit. Luisterboek Meulenhoff, 6 cd’s. !19,90.Een wensbrief met ijspret uit 1769 Uit besproken boek


