
PROVOCE-
RENDE TITEL  
The Sunday 
Times schreef: 
‘Read this on the 
bus – we dare 
you.’ T E K S T  SIMONE VAN SAARLOOS FO T O ’ S  JASPER ZWARTJES

OMSLAG:  
PRIKKELEND 
INHOUD:  
ONGEMAKKELIJK

IK, EN DICK

‘ELKE BRIEF IS EEN LIEFDES-
BRIEF,’ stelt Chris Kraus in haar 
twintig jaar oude brievenroman  
‘I Love Dick’, die nu opeens een 
enorme hit is. Volgens Simone  
van Saarloos is de afwezigheid 
van de ander noodzakelijk voor 
wie verliefd is op woorden.  
Vandaar de monddode muze Dick.

BOEKEN
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I
K PROBEER AL EEN TIJDJE BRIE-
VEN (MAILS) UIT TE WISSELEN 
MET EEN ANDERE SCHRIJVER. 
Het leukste daaraan z!jn de ge-
sprekken d!e !n het hoofd ont-
staan wanneer het weer b!jna 
t!jd wordt om terug te schr!jven. 
In d!e gefantaseerde gesprekken 
z!jn alle woorden zorgvuld!g ge-

kozen en begr!jpen w!j elkaar volled!g. En wan-
neer we elkaar n!et begr!jpen, b!edt het onbegr!p 
de mogel!jkhe!d met een geweld!ge u!tleg te ko-
men. Waarna wederz!jdse bewonder!ng volgt 
voor wat als een godsversch!jn!ng !n ons m!dden 
staat: de woorden. W!j bu!gen als d!enstbare 
aanb!dders voor de taal d!e ons b!ndt. 
Every letter is a love letter, stelt Chr!s Kraus !n  
I Love Dick. W!j, de schr!jvers d!e elkaar schr!j-
ven, hebben de woorden zo l!ef dat de ma!ls d!e 
we elkaar sturen een soort dubbele l!efdes-
ma!ls worden: eerst !s er de bewonder!ng voor 
de taal, dan de bewonder!ng voor jezelf wan-
neer je d!e taal voldoende eert en dan pas de be-
wonder!ng voor de ander. 

somm!ge pag!na’s lang, andere één al!nea, 
alle voorz!en van datum en locat!e.
I love Dick verscheen !n 1997 b!j Sem!otext(e), de 
u!tgever!j d!e Kraus nog alt!jd samen met Syl-
vère Lotr!nger best!ert. Ze publ!ceerden verta-
l!ngen van Baudr!llard en Deleuze, maar Kraus 
r!chtte ook een spec!ale tak op voor verhalen 
met een !k-verteller, geschreven door vrouwen. 
Ze heeft z!ch alt!jd verzet tegen het !dee dat een 
!k-vertell!ng navelstaarder!g of narc!st!sch !s. 
Met name de !k-vertell!ngen van vrouwel!jke 
auteurs worden nauwel!jks als representant 
van een breder maatschappel!jk verhaal ge-
z!en, terw!jl het ‘autob!ograf!sche’ of ‘persoon-
l!jke’ verhaal van een mannel!jke auteur un!-
versele waarde kr!jgt toegekend.
Ook I Love Dick werd te dagboekacht!g gevon-
den om als l!teratuur te worden gelezen. Het 
boek verkocht zo’n du!zend exemplaren per 
jaar. Maar nu, een kle!ne tw!nt!g jaar na ver-
sch!jn!ng, !s het boek !neens een enorme h!t. 
Een jongere generat!e auteurs, zoals Rachel 
Kushner, Lesl!e Jam!son en Em!ly Gould, bracht 
het boek opn!euw onder de aandacht. Kraus, 

En dan z!tten er b!j elke br!ef óók nog eens vele 
cr!t!c! klaar met een v!nger op de ‘backspace’ 
(de strenge rode pen !n het toetsenbord): be!de 
schr!jvers zelf en de kle!ne zwerm aan versch!l-
lende kr!t!sche stemmen (te hoogdravend, te 
pathet!sch, te veel b!jvoegl!jke naamwoorden, 
te klager!g, cl!ché, te !jdel).

TE DAGBOEKACHTIG
Chr!s Kraus had er een oploss!ng voor. Z!j 
schreef een man d!e n!et terugschreef. Name-
l!jk: D!ck –– (‘D!ck Blank’). De 250 br!even d!e 
z!j aan hem opdroeg, resulteerden !n I Love 
Dick. Een roman, maar het hoofdpersonage 
heet gewoon Chr!s Kraus. Net als de auteur 
dus, d!e !n de jaren negent!g bekendhe!d ver-
w!erf als kunstschr!jver. Haar echtgenoot !n 
het boek (h!j ontvangt geen br!even) !s Sylvè-
re Lotr!nger. Haar !nm!ddels ex-man. 
Hoewel een deel van het boek !n de derde per-
soon wordt verteld (zorgvuld!ge on the road re-
g!eaanw!jz!ngen, re!zend van de ene kust naar 
de andere, van Los Angeles tot New York) be-
staat het merendeel u!t de br!even aan D!ck, 

!nm!ddels 62, doet al en!ge t!jd onderzoek voor 
een b!ograf!e van de Amer!kaanse fem!n!st!-
sche schr!jfster Kathy Acker, maar voorlop!g 
draa!t alles even om I Love Dick en re!st ze de 
wereld rond om !nterv!ews te geven.

NOODLOT
De Dick !n deze !s een cultuurcr!t!cus en een 
kenn!s van Sylvère. Na een gezamenl!jke, n!et 
b!jzonder enerverende avond !n een sush!bar 
!n Pasadena, een voorstad van Los Angeles, 
bl!jven Chr!s en haar echtgenoot b!j D!ck loge-
ren, omdat er een sneeuwstorm !s voorspeld. 
Meer gebeurt er n!et, maar Chr!s bl!jft aan 
hem denken. Het ‘bl!jft’ h!er !s verraderl!jk. Ze 
laat we!n!g ru!mte om erachter te komen of ze 
aan D!ck ‘bl!jft’ denken, want Chr!s creëert het 
noodlot graag zelf en zwengelt het onverm!j-
del!jke e!genhand!g aan: b!j het ontb!jt vertelt 
Chr!s aan Sylvère dat D!ck haar leek te vers!e-
ren. Nog d!ezelfde dag schr!jft Chr!s een ver-
haal over de ontmoet!ng en v!jf dagen later, 
op 9 december 1994, schr!jft zowel Sylvère als 
Chr!s een br!ef aan D!ck.

Het echtpaar – z!j (39) !s v!deokunstenaar, h!j 
(56) heeft een academ!sche carr!ère – z!t sa-
men op bed, pratend over de man d!e ze alle-
be! nauwel!jks kennen. D!ck l!jkt ook te funge-
ren als de verzonnen zoon van Martha en 
George !n Albee’s Who’s Afraid of Virginia Woolf? 
De fantas!e d!e aan z!jn naam kleeft, !s een 
b!ndende factor d!e hen ook u!t elkaar dr!jft. 

HET LOSSE SEKSUELE LEVEN
The Sunday Times schreef: ‘Read this on the bus 
– we dare you.’ En !nderdaad: de t!tel, afge-
beeld !n kleur!ge hoofdletters, levert nogal 
wat commentaar op wanneer !k het boek !n 
het openbaar lees. 
Een trotse man zeg: ‘F!jn te weten waar j!j 
van houdt.’
Een ander: ‘Gaat dat over waar !k denk dat 
het over gaat?’
En dan u!tleggen dat het een roman !s over 
een heteroseksuele vrouw d!e jaloers ver-
langt naar het losse seksuele leven zoals dat 
!n somm!ge homokr!ngen wordt beleefd, 
maar dat z!j tegel!jkert!jd verlangende uren 

b!j de telefoon wacht, hopend op een belletje 
van D!ck. 
En u!tleggen dat ze br!even over sch!zofren!e 
schr!jft en Fél!x Guattar! c!teert.
En u!tleggen dat het een boek betreft over 
een personage dat haar e!gen paradoxen 
kent zonder deze op te w!llen lossen. 
Er !s verlangen, kunst, subt!ele decadent!e, 
obscen!te!t d!e evenzeer wordt gev!erd als af-
gestraft, en ook, terloops, de luxe van bez!t 
en de ontheemd!ng d!e d!t oplevert. 
‘Kl!nkt moe!l!jker dan het eru!tz!et,’ antwoordt 
er een.
Ja, daarom: leve het opgeschorte oordeel. De 
omslag !s pr!kkelend, de !nhoud !s geweld!g 
ongemakkel!jk.

OVERGAVE
Kraus’ rake beschouw!ngen over de l!efde 
worden aangewakkerd door de aanwez!ghe!d 
van één grote onz!chtbare. Prett!g w!ld para-
fraseert ze u!t boeken en beschr!jft ze kunst-
werken zonder de bron te controleren. Zonder 
!nternet en op re!s zonder boeken !s dat prak-

SLUIMERENDE LITERATUUR Een kleine twintig jaar na verschijning bracht een jongere generatie auteurs het boek weer onder de aandacht. NEE, HET IS MEER DAN JE DENKT Leg maar eens uit dat ze brieven over schizofrenie schrijft en Félix Guattari citeert.
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t!sch sow!eso last!g, maar het benadrukt vooral hoezeer lezen over 
een zekere volgzaamhe!d gaat; een bere!dw!ll!ghe!d d!e voor elke 
vorm van overgave noodzakel!jk !s. 
Wantrouwen wordt u!tgesteld. 
Laatst hoorde !k een vrouw, terecht, het stempel naïef we!geren: ‘Ik 
ben gewoon te lu! om wantrouwend te z!jn.’ Omdat d!t een gekozen 
levenshoud!ng !s, ontstaat er een act!eve vorm van overgave d!e n!ets 
met klass!eke onderwerp!ng van doen heeft. Daarom z!jn fem!n!sten 
bl!j met I love Dick. 
Over!gens betreft het h!er een ander soort fem!n!sten dan de Lean in- 
en Bussemaker-fem!n!sten voor w!e het halen van de bedr!jfstop het 
hoogste goed !s. I love Dick-l!efhebbers leggen de nadruk op het be-
lang van narrat!ef (deze fem!n!sten z!jn ook fel voor econom!sche ge-
l!jkhe!d, maar keren z!ch doorgaans tegen het !dee dat er één soort 
succes bestaat; het soort dat zakel!jk en kwant!f!ceerbaar moet z!jn), 
zoals Ch!mamanda Ngoz! Ad!ch!e !n haar veel gedeelde TED-talk ‘We 
should all be fem!n!sts’ voor het vertellen van veel versch!llende ver-
halen ple!t: ‘Het enkele verhaal creëert stereotypen. En het probleem 
met stereotypen !s n!et dat ze onwaar z!jn, maar dat ze onvolled!g 
z!jn. Ze maken een verhaal tot het en!ge verhaal.’

ASSOCIATIEF HYPERACTIEF
Het verhaal beg!nt op 3 december 1994 met de ontmoet!ng, dan het 
d!ner. Er gebeurt zoals gezegd we!n!g, maar Kraus maakt elk deta!l 
beladen. Ze noemt haar st!jl ‘casual’ (alledaags, !nformeel, vlucht!g), 
tegenwoord!g vergel!jkbaar met de !nt!eme, d!recte teksten d!e je op 
blogs terugv!ndt. Toch !s haar taal u!terst secuur. In het sush!restau-
rant: zodra de reken!ng komt, trekt Chr!s haar cred!tcard. ‘Toe,’ zegt 
ze. ‘Laat m!j betalen.’ Dat ‘toe’, of ‘please’, !mpl!ceert een tegenstand 
d!e er n!et !s. In de volgende z!n b!edt D!ck hun een slaapplek aan van-
wege de sneeuwstorm. Het werpt een econom!sch l!cht op hun u!t-
w!ssel!ng; een d!e het toekomst!ge gebrek aan romant!ek had kun-
nen voorspellen en bovend!en een code van wederker!ge beleefdhe!d 
afdw!ngt. Ze stuurt Sylvère mee !n de auto van D!ck, d!e aan een u!t-
gebre!de routebeschr!jv!ng beg!nt, maar Chr!s onderbreekt hem: ‘“I’ll 
tail you.” And she does.’ (In de vertal!ng staat: ‘Ik volg jull!e’ – wat m!n-
der profet!sch kl!nkt.)
Ook al voorspellend !s de hoofdstuk!ndel!ng: deel één e!nd!gt veelbe-
lovend met het hoofdstuk ‘D!ck schr!jft terug’. In een we!n!g plot-ge-
dreven roman wordt er zo toch van beg!n af aan een spann!ngsboog 
u!tgezet.
Het geconstrueerd spontane – waarb!j alles met alles te maken heeft 
en elke gedachte een volgende genereert d!e, hoe assoc!at!ef ook, 
toch volstrekt log!sch aandoet – !s geen bedrog. Het !s het zoete ge-
volg van een soort sch!zofrene bl!k op de wereld, waarb!j alles !n el-
kaar overloopt. Als gedachten ‘assoc!at!ef hyperact!ef’ stromen, 
wordt de wereld ‘creamy as a library’. Rom!g als een b!bl!otheek, een 
opwekkende du!zel!ng: je wordt onrust!g van de wens om alles tot je 
te nemen, maar bent tegel!jkert!jd ook kalm en begr!jpend, de aan-

wez!ghe!d van veel vangt je op en onder-
steunt. 
Als je !ngeklemd tussen boeken het gevoel 
hebt volled!g ín de wereld te staan, dan kan 
één gl!mp van !emand je ook b!j de l!efde bren-
gen. Voor w!e l!cht sch!zofreen denkt, !s elk 
deta!l meer dan een pars. Toto, het geheel, !s 
overal. 
Wanneer Chr!s haar D!ck met de br!even con-
fronteert, zegt h!j dat h!j slechts een project!e 
!s, een gez!chtsloze p!on !n haar kunstproject: 
‘Ik ben n!et verantwoordel!jk.’ Chr!s vraagt 
z!ch echter af: ‘Houdt ergens getu!ge van z!jn 
geen medepl!cht!ghe!d !n?’ D!ck verweert 
z!ch: ‘Je denkt te veel.’ H!j vreest het soort den-
ken dat alles !n de wereld met elkaar verb!ndt, 
omdat het een eventuele verantwoordel!jk-
he!d met z!ch meebrengt. 

GECONSTRUEERDE PSYCHOSE
Kraus bezocht ook Amsterdam en gaf er een 
publ!ek !nterv!ew. Ik stelde haar één vraag, 
 e!genl!jk een overbod!ge: zou ze ook zo ver-
l!efd z!jn gebleven op D!ck als h!j haar l!efde 

had beantwoord? ‘Natuurl!jk n!et,’ lu!dde het 
antwoord. Ze lachte, goo!de haar handen !n de 
lucht en verzuchtte: ‘Oh, what is love?’
Het bleef retor!sch st!l.
In I Love Dick schr!jft ze: ‘Toegegeven, fandom 
!s een geconstrueerde psychose.’ De l!efde 
voor D!ck bestaat u!t een l!efde voor construc-
t!e. En omdat woorden haar favor!ete con-
struct!em!ddel z!jn, !s de l!efde voor D!ck een 
l!efde voor woorden. M!ssch!en !s dat de p!jn 
van de ult!eme kunstm!nnaar. Z!j houdt meer 
van de kunst over l!efde dan van de l!efde zelf. 
Z!j houdt meer van de muze dan van de mens 
daarachter. Kunst maakt de mensen geen be-
tere mensen. Het maakt ze empath!sch voor 
de mensf!guren !n kunstwerken. W!e verl!efd 
!s op woorden heeft de afwez!ghe!d van de an-
der zelfs nod!g. Om te verbeelden wat n!et !s, 
moet er gem!s z!jn. Daarom !s de monddode 
muze zo’n heerl!jk personage. 
Daarom !s een l!efdesbr!efw!ssel!ng tussen 
twee schr!jvers dus zo last!g.
Onlangs werd er een l!tera!re avond georgan!-
seerd onder de t!tel ‘#Zeghet’. Een aantal toneel-

schr!jvers (v) schreven een monoloog en gaven 
Desdemona (u!t Shakespeare’s Othello), Lol!ta 
(van Nabokov) en T!rza (u!t de gel!jknam!ge ro-
man van Arnon Grunberg) een stem. Zo’n her-
schr!jv!ng vanu!t een n!euw perspect!ef komt 
vaker voor, denk aan het postkolon!ale Wide 
Sargasso Sea van Jean Rhys, Mar!anne Freder!ks-
sons roman Volgens Maria Magdalena, Elsbeth 
Etty’s Maak jezelf maar klaar (verteld vanu!t Ada 
u!t De ontdekking van de hemel) en zeer recent The 
Mersault Investigation van Kamel Daoud, waar-
b!j de naamloze ‘Arab!er’ u!t De vreemdeling van 
Camus aan het woord komt.
De en!ge vraag, stelt Kraus, !s: ‘WIE KRIJGT 
HET WOORD EN WAAROM?’
Voeg daaraan vanzelfsprekend toe: w!e kr!jgt 
het woord n!et?
Dat !n acht nemend: !k heb geprobeerd me 
met D!ck te !dent!f!ceren en het verhaal van-
u!t z!jn perspect!ef te begr!jpen. Veel verder 
dan spelen met t!tels, Dick speaks: Why I didn’t 
love Chris of I am (not a) Dick, kwam !k n!et. Er 
z!jn maar we!n!g aanknop!ngspunten. Wel 
laat D!ck aan Chr!s weten dat h!j besloten 

Het is geen boek voor ‘Lean in’- en 
 Bussemaker-feministen voor wie het 
behalen van de top het hoogste goed is.

PARS PRO TOTO Als je ingeklemd tussen boeken het gevoel hebt volledig ín de wereld te staan, dan kan één glimp van iemand je ook bij de liefde brengen.
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REAL ENEMIES
DARCY JAMES ARGUE’S SECRET 
SOCIETY

Multimediaconcert waarbij Argue 
met zijn jazz-bigband in de heden-
daagse folklore van de complot-
theorie duikt.
23 – 24 juni, Stadsschouwburg 
Amsterdam

THE FUTURE
OF SEX
WUNDERBAUM

Samen met schrijver Arnon
Grunberg wordt onderzocht wat de 
toekomst van seks is. Regie: Johan 
Simons.
18 – 19 juni, Muziekgebouw aan ’t IJ

HOLLAND
FESTIVAL PROMS
Zes topconcerten op één dag, van 
klassiek tot pop, ! 10 per concert.
25 juni, Het Concertgebouw

Met o.a.:

AFRICA EXPRESS
PRESENTS…TERRY
RILEY’S IN C MALI

Eerste Afrikaanse versie van Terry 
Rileys minimalistische meester-
werk.

KRONOS QUARTET

Wereldberoemd strijkkwartet 
speelt bekende hits en nieuw werk. 

internationaal
podiumkunsten
amsterdam

4 – 26 juni
tickets & info:
www.hollandfestival.nl

DOWNLOAD NU DE
HOLLAND FESTIVAL"APP



heeft om een t!jdje geen stell!g ‘Nee’ te zeggen. 
Daarom w!jst h!j haar avances n!et resoluut af 
en ze treffen elkaar voor een rendez-vous. 
Bl!jkbaar verlangt h!j ernaar z!ch te laten mee-
voeren. Je zou kunnen zeggen dat h!j een !dee 
van geluk aanhangt, zoals Frank Wedek!nd d!t 
formuleert. Volgens deze negent!ende-eeuw-
se schr!jver betekent geluk: ‘Overeenkomst!g 
je bekwaamheden gebru!kt worden.’

DE ANDER
W!e schr!jft, worstelt alt!jd met de !nstrumen-
tele !nzet van de ander. De schr!jver met w!e !k 
ma!l en de vrouw d!e n!et naïef maar wel ac-
t!ef lu! !s, ze hebben er n!et om gevraagd als 
voorbeeld te worden opgevoerd. Ze worden 
gereduceerd tot m!ddel !n een verhaal.
Hoewel schr!jven over !emand vaak hetzelfde 
voelt als dromen over !emand – d!egene voelt 
!neens heel d!chtb!j – heeft de ander n!ets te 
zeggen over het verloop van dat narrat!ef.
En dat wordt steeds last!ger te vergoel!jken – 

De ander !s geen hel omdat h!j je !nf!ltreert, 
de ander !s een motor omdat h!j z!ch !n je 
wurmt, je ongemakkel!jk maakt en je naar 
bu!ten duwt. In de woorden van Ad!ch!e: 
‘Wanneer w!j beseffen dat er noo!t een enkel 
verhaal !s, herw!nnen w!j een soort para-
d!js.’
In zekere z!n formuleert Nelson het versch!l 
tussen pos!t!eve en negat!eve vr!jhe!d. Nega-
t!eve vr!jhe!d betekent: vr!j z!jn van belem-
mer!ngen, n!ets staat je !n de weg. Zeker 
geen klagende partner d!e over je schouder 
meek!jkt en een corr!gerende ‘backspace’ 
vormt op je toetsenbord. Pos!t!eve vr!jhe!d 
ontstaat daarentegen dankz!j het nastreven 
van zekere deugden en het erkennen van ex-
terne !nvloeden. 
Schr!jven !n pos!t!eve vr!jhe!d betekent: de 
wensen en wereldbeelden van je omgev!ng 
ter harte nemen, deze n!et afw!jzen, maar je 
narrat!eve vermogen gebru!ken om ver-
sch!llende belangen en stemmen te vatten. 
Authent!c!te!t en !ntegr!te!t mogen over-
boord. D!e z!jn, wanneer het de f!ct!e en 
woordkunst betreft, vooral bedoeld om de 
auteur als gen!e neer te zetten. 

HAAR EIGEN STEM
Dat !s waar I love Dick het denken over over-
gave, verlangen en autonom!e kantelt. Het 
zegt: !k ben te act!ef ger!cht op verb!nd!ng – 
‘hyperact!ef assoc!at!ef’ – om me b!j voor-
baat we!geracht!g op te stellen.
Maar Kraus heeft haar muze monddood ge-
maakt. Een noodzakel!jke stap om haar e!-
gen stem te doen floreren – en twee decen-
n!a later kl!nkt d!e stem !mmer lu!d. Toch 
laat Kraus ook een u!tdag!ng onbeproefd. 
Eén voor een volgende generat!e: hoe de an-
der volle aanwez!ghe!d te gunnen en toch 
door haar of hem verle!d te raken?

Chris Kraus, ‘I love Dick’, vertaald door Evi Hoste 
en Anniek Kool, Lebowski, 256 p., ! 19,99

Kraus heeft haar muze monddood gemaakt. Een nood-
]DNHOLMNH�VWDS�RP�KDDU�HLJHQ�VWHP�WH�GRHQ�ÁRUHUHQ�²�
en twee decennia later klinkt die stem immer luid.

denk aan Ch!mamanda Ngoz! Ad!ch!e. Versch!l-
lende stemmen, versch!llende verhalen. In het 
beste geval praat de ander terug. En dus zal het 
verlangen naar de ander gepaard moeten gaan 
met het werkel!jk erkennen van de ander.
Magg!e Nelson schr!jft er sch!tterend over: !n 
The Argonauts vertelt ze over haar huwel!jk 
met Harry, ‘a butch on T’. Oftewel: Harry !s ge-
slachtel!jk als vrouw geboren, maar sl!kt ‘T’, 
testosteron, ondergaat operat!es en laat z!ch 
doorgaans ‘h!j’ noemen. Aangez!en Nelson ge-
spec!al!seerd !s !n de opvoer!ng van !nt!m!te!t, 
z!jn theor!e en persoonl!jke anekdotes volle-
d!g met elkaar verweven.

Voor ze The Argonauts publ!ceert, gaat haar ge-
l!efde Harry door het manuscr!pt heen en ver-
andert of we!gert een redel!jk aantal ontboe-
zem!ngen over hem en hun relat!e. (Zou de 
grote Karl Ove Knausgård ook aan z!jn vrouw 
L!nda hebben gevraagd om het manuscr!pt 
van het boek over haar psych!sche z!ekte door 
te sp!tten?). Nelson voelt z!ch aangetast !n 
haar vr!jhe!d, maar ze real!seert z!ch al gauw 
dat haar vr!jhe!d ju!st schu!lt !n het v!nden 
van een man!er van schr!jven waarb!j ze haar 
gel!efde u!t de etalage houdt. Haar assoc!at!e-
vermogen moet worden u!tgedaagd, een stap 
verdergaan, voorb!j de eerste !ntuït!es.
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Jan Fabre in Het 
Noordbrabants Museum

Hedendaags kunstenaar Jan Fabre 
toont een serie mozaïekpanelen onder 
de titel ‘Tribute to Hieronymus Bosch in 
Congo’. Gebruikmakend van de beeldtaal 
van Jheronimus Bosch brengt Fabre de 
wreedheden en absurditeit uit het kolo-
niale verleden van Belgisch-Congo onder 
de aandacht.  Te zien t/m 18 september 

www.hnbm.nl

Wild van water

Zuiderzeemuseum
27 mei t/m 6 november

Nederlanders zijn al eeuwen wild van 
water en vissen, varen, schaatsen en 
zwemmen maar al te graag. Aan deze 
waterpret is een tentoonstelling van 150 
werken gewijd. Bekijk de verzameling 
van verschillende kunstvormen, door 
de eeuwen heen, met onder andere 
werk van Van Ruysdael, Avercamp, 
Schelfhout, Leickert, Wout Berger en Co 
Westerik. Op de zaterdagen zijn er gratis 
rondleidingen.  

www.zuiderzeemuseum.nl
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IN HEDENDAAGSE KUNST

in sieraden van Evert Nijland  
en in hedendaagse kunst  
CODA Museum | t/m 28.08.2016

Vernieuwd Verleden toont hoe thema’s, 
vormentaal en technieken uit het 
verleden een rol spelen in hedendaagse 
kunst. Belangrijk deel van deze 
tentoonstelling is een overzicht van 
sieraden gemaakt door Evert Nijland. 
CODA presenteert zijn werk in 
combinatie met hedendaagse kunst van 
beeldend kunstenaars die met 
elementen en symboliek uit de westerse 
(kunst)geschiedenis en/of historische 
technieken en ambachten werken.

www.coda-apeldoorn.nl/nijland
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Twee glorieus nutteloze essays van Amos Oz 
en Hans Magnus Enzensberger

CA R E L  P E E T E R S LITERAIRE KRONIEK

E ESSAYS DE RADICALE VERLIEZER 
VAN HANS MAGNUS ENZENSBERGER 
(over de psycholog!e van de zelf-
moordterror!st) en Hoe genees je een 
fanaticus van Amos Oz (over het Is-
raël!sch-Palest!jnse confl!ct) z!jn na 
t!en jaar herdrukt, hoewel er aan de 
kwest!es waarover ze gaan geen 
steek !s veranderd. Met de zelf-
moordaanslagen gaat het gewoon 
door, en !n Israël wordt de ultrana-
t!onal!st Av!gdor L!eberman tot m!-
n!ster van Defens!e benoemd zodat 
je er zeker van kunt z!jn dat er n!ets 
wordt verbeterd. Bl!jft over dat we 
ons onspectacula!re voordeel doen 
met de w!jshe!d van deze essays. 
Het !s jammer dat de twee soorten 
fanat!c! er zelf n!ets aan hebben, 
want als staaltjes van nutteloos ge-
bleken kenn!s, !ntell!gent!e en ver-
nuft mogen ze er z!jn. 
Voor Enzensberger !s de geweldda-
d!ge !slam!t!sche fundamental!st 
een verl!ezer, !ets wat je n!et met-
een zou denken. Een verl!ezer ten 
opz!chte van het energ!eke en wel-
varende Westen: ‘elke koelkast, elke 
telefoon, elk stopcontact, elke 
schroevendraa!er, om maar te zw!j-
gen van de producten van hoogont-
w!kkelde technolog!e, betekent 
voor elke Arab!er d!e !n staat !s na te 
denken een st!lle verneder!ng.’ De 
st!lstand van de !slam!t!sche we-
reld, de ‘totale econom!sche, techn!-
sche en !ntellectuele afhankel!jk-
he!d van het Westen’ !s voor de 
Arab!er moe!l!jk te verkroppen. 
Maar !n plaats dat d!t tot besche!-
denhe!d le!dt, wordt deze vernede-
r!ng omgezet !n wraakzucht, man-
nel!jkhe!dswaan en rel!g!eus 
super!or!te!tsgevoel. Men maakt 
z!ch tot een offerbere!de u!tverko-
rene. Voor Enzensberger !s d!t ver-
l!ezerschap de e!genl!jke bron van 
het terror!sme. 

Voor Amos we!geren de Israël!sche 
en de Palest!jnse fanat!c! te z!en dat 
de Israël!’s en de Palest!jnen allebe! 
gel!jk hebben en dat er daarom een 
p!jnl!jk comprom!s gevonden moet 
worden. Het !s een confl!ct tussen 
twee slachtoffers. ‘Israël !s !n fe!te 
één groot joods vluchtel!ngen-
kamp’, schr!jft Oz. En de Palest!jnen 
z!jn ‘slachtoffers van eeuwenlange 
onderdrukk!ng, u!tbu!t!ng, kolon!a-
l!sme en verneder!ng’. De Arab!sche 
wereld was de !mper!al!st!sche 
speeltu!n van het Westen, ‘hetzelfde 
Europa dat de joden heeft ged!scr!-
m!neerd, vervolgd, gekweld en u!t-
e!ndel!jk massaal vermoord’. Maar 
de Joden werden n!et als mede-
slachtoffers gez!en door de Palest!j-
nen, maar als n!euwe kolon!sators. 
Als l!d van de Vrede Nu-beweg!ng 
heeft Oz jarenlang de tweestatenop-
loss!ng beple!t, gebaseerd op de ge-
dachte dat de Palest!jnen recht heb-
ben op land en de Israël!’s op een 
thu!sland. Als schr!jver d!e z!ch elke 
dag verplaatst !n z!jn personages, 
beveelt Oz hun aan z!ch !n elkaars 
gesch!eden!s en gedachteleven te 
verplaatsen. Het andere door Oz 
aanbevolen geneesm!ddel !s gevoel 
voor humor. 
Het schr!jven en publ!ceren van 
deze twee essays heeft de afgelopen 
t!en jaar dus geen steek geholpen. 
Maar daar staat tegenover dat ze 
m!j een aantal uren het gevoel heb-
ben gegeven n!et helemáál !n een 
gekkenhu!s te leven. Q

D


