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Studievereniging NNP
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Studievereniging Nieuw Nederlands Peil (NNP) is de studievereniging van de opleiding Nederlandse
taal en cultuur en de opleiding Dutch studies aan de Universiteit Leiden. Ze organiseert
studiegerelateerde activiteiten. We zijn niet voor niets de gezelligste studievereniging van
Nederland(s)!

Commissies
De Nederlandse ActiviteitenPlanners (NAP)
Deze commissie verzorgt gedurende het academische jaar educatieve, creatieve en gezellige
activiteiten! Heb je suggesties voor een (digitaal) evenement of andersoortig samenzijn dat NAP
zou kunnen organiseren? Stuur dan een mailtje naar activiteiten.nnp@gmail.com.
Hoogwatercommissie
De Hoogwater is het tijdschrift van onze studie. Studenten vormen samen een redactie en
streven naar het uitbrengen van drie mooie Hoogwaters waarin poëzie, wetenschappelijke
artikelen, verhalen, columns bij elkaar worden gebracht. Het is een gezellige commissie waarbij je
nieuwe mensen leert kennen, in aanraking komt met het doen van journalistieke taken en
waaraan je niet te veel tijd kwijt bent.
Leidse Leesclub
De Leidse Leesclub is inmiddels alweer een paar jaar een actieve commissie. Het streven is om
elke tweede dinsdag van de maand een romanleesclub te organiseren en elke derde donderdag
van de maand een poëzieclub. We kwamen op die dagen traditiegetrouw bijeen in Café De
Keyzer om onder het genot van een drankje ons te richten op mooie literatuur.
Onderwijscommissie
De onderwijscommissie maakt sinds dit jaar officieel deel uit van de commissies binnen het NNP!
Het is geen geheim dat onze prachtige opleiding niet heel populair is onder middelbare
scholieren, maar de Onderwijscommissie wil hier verandering in brengen! De commissie zal zich
richten op het informeren en enthousiasmeren van middelbare scholen.
NNPodiumcommissie
Terug van weggeweest, de NNPodiumcommissie! Speelde jij op de middelbare schol al de sterren
van de hemel? Krijgt jouw schrijftalent het publiek geheid aan het lachen (of huilen)? Zit regie in
jouw bloed? Dan kan je helemaal losgaan bij deze commissie!
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COLOFON
Hoogwater is een tijdschrift
van studievereniging Nieuw
Nederlands Peil. Het verschijnt
driemaal per jaar. Ook een
stukje schrijven voor de volgende editie? Mail je artikel naar
hoogwater.nnp@gmail.com. De
redactie behoudt zich het recht
wijzigingen aan te brengen en/
of in te korten.

Eindredactie
Romy van den Akker
Vormgeving
Pam Boltjes
Auteurs
Romy van den Akker
Lucas van Wadenoijen
Femke van de Griendt
Malte Koot
Yusafhan Balci
Joris Geene
Goran Bouaziz
Joshua Snijders
Vincent de Groot

VAN DE
REDACTIE
Lieve allemaal,
Een erg sprookjesachtige tijd is het niet, met
lockdowns die ons steeds boven het hoofd hangen en
om de zoveel tijd een persconferentie. Daarom hopen
we jullie met deze editie van de Hoogwater een beetje
te kunnen opvrolijken. Met gedichten, columns en
interviews is deze Hoogwater goed gevuld en is er
voor ieder wat wils.
We willen jullie heel veel succes wensen met alle
tentamens, maar natuurlijk ook een fijne vakantie. En
onthoud, om met Bram Ieven te spreken, of jullie nu
zesjes halen of negens, jullie zijn allemaal even veel
waard.
Tot in het nieuwe jaar! Veel liefs,
De Hoogwaterredactie,
Romy van den Akker
Lara van der Veer
Pam Boltjes
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TEKST: ROMY VAN DEN AKKER

Je hebt de Schrijversvakschool gedaan. Toch duurde
het tot op je 52e voor je debuteerde. Hoe kwam dat?
'Ik was al halverwege de dertig toen ik die
schrijfopleiding deed. Daarvoor wilde ik ook
schrijven, maar had ik de moed niet om het echt te
doen. Ik vond mezelf nooit goed genoeg.
Ik heb in die tijd wel stukken geschreven voor
een jeugdtheatergroep. Hoewel dat op zich goed
ging, was het erg stressvol. Ik had het gevoel de hele
tijd te moeten te presteren. Ik ben er zelfs
overspannen van geraakt. Dan word ik maar geen
schrijver, dacht ik.
Met tekenen lag de lat minder hoog. Als ik schrijf,
gaat het altijd over mezelf en omdat het zo dicht bij
me staat, moest het ook beter.
Ondertussen gebeurden er ook allerlei andere
dingen. Ik heb mijn man ontmoet, een kind
gekregen, ik heb gereisd. Langzaam maar zeker
kwam het schrijven weer bij me terug en begon zich
iets te ontvouwen. Dat resulteerde in Lampje.’

Over die prestatiedruk gaat het eerste sprookje.
Het is uit stress geboren.’

Hoe is het nu met het gevoel dat alles wat je schrijft
perfect moet zijn?
‘Dat is weer teruggekomen, al heb ik nu meer
ervaring. Meneer Pelsteel, het eerste sprookje uit De
meisjes is voortgekomen uit de prestatiedruk die ik
voelde na Lampje. Dat boek werd gelukkig goed
ontvangen, maar daarna verwachtte iedereen wel
dat ik nog zoiets zou maken. Behalve de druk die ik
mezelf al oplegde, legde de buitenwereld me nu dus
ook druk op.
Na Lampje was ik wel aan het schrijven, maar
steeds bekroop me weer de gedachte dat het niet
goed genoeg was. Het schrijven van Lampje ging
bijna vanzelf. Vanaf het begin was het heel helder
wat ik moest schrijven. In de zoektocht naar hoe ik
dat weer kon bereiken, dacht ik aan het meisje dat
één keer bij toeval goud van stro had gesponnen,
waarna iedereen wilde dat ze dat nog eens zou doen.

Tegelijkertijd is De meisjes een feministisch
boek en reflecteert het onder andere op het
gebruik van media.. Heeft zo’n boodschap niet
een geheel eigen verhaal nodig?
‘Zeker, die worden ook geschreven en dat vind
ik heel belangrijk. Ik voel me er alleen niet heel
bekwaam in.
Natuurlijk ben ik wel bezig met welke vorm
ik moet kiezen om mijn boodschap zo goed
mogelijk over te brengen. Voor mij werkt het
beste om heel persoonlijk te zijn. Alle
personages, zowel de goede als de slechte, zijn
allemaal delen van mij. Ik schrijf altijd vanuit
iets van mezelf. Ik denk dat in de kunst het
persoonlijke heel universeel kan zijn. Ook al
denk je de enige te zijn met een bepaald gevoel
of een bepaalde gedachte, dat is niet zo. Dat is
een heel prettige gedachte.’

In Lampje komt het sprookje van de kleine
zeemeermin voor, De meisjes is een bewerking
van zeven sprookjes. Wat is het aan sprookjes
dat je zo interesseert?
‘Het zijn oervertellingen. Het zijn basisverhalen
die iedereen kent. Ik zie vaak elementen van
sprookjes in het dagelijks leven, dan doet iets
me plots sterk aan Hans en Grietje denken
bijvoorbeeld. Daarnaast is het een fijn houvast.
Ik houd ervan om te variëren op een al bekend
verhaal.

"Ik zie vaak elementen
van sprookjes in het
dagelijks leven"
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INTERVIEWEND

Hoe kijk je naar het kinderboekenlandschap? In
haar Verwey-lezing ageerde Bibi Dumon Tak tegen
alle pulp die er voor kinderen verschijnt. Wat is
jouw mening daarover?
‘Ik kijk er vanuit verschillende oogpunten naar.
Op de kunstacademie ben ik opgeleid door
Annemie Heijmans. Zij was nogal snobistisch. Ze zei
dingen als: “Jullie worden illustratoren van het
betere kinderboek. Je moet geen rekening houden
met de kinderen. Het is Kunst, het mag
onbegrijpelijk zijn!”
Aanvankelijk stond ik er ook zo in, maar eenmaal
in het vak kreeg ik de opdracht om illustraties te
maken bij een ander soort, meer populaire verhalen.
Zo tekende ik voor Jacques Vriens hele klassen vol
kinderen, met gymschoentjes en rugzakken. Ook de
illustraties voor de Hoe Overleef Ik-serie van
Francine Oomen moesten vrolijk, herkenbaar en hip
zijn. Van tevoren had ik nooit bedacht dat ik zo’n
illustrator zou worden.
Ik vond het op zich leuk, maar ik hield altijd in
mijn achterhoofd dat ik op een dag meer literaire,
kunstzinnige dingen zou gaan maken. Dat ben ik
gaan doen en dat is toch echt waar mijn hart ligt.’

Aan de andere kant: als ik op het VMBO Lampje
voorlees, krijg ik ook al die kinderen mee. Goede
verhalen werken dus wel. Hopelijk zijn alle
‘pulpboeken’ een opstapje naar de literaire
werken.’

"Alle personages, zowel de
goede als de slechte, zijn
allemaal delen van mij."

‘Tegelijkertijd heb ik zelf een kind dat helemaal niet
van lezen houdt. Hij leest nooit uit zichzelf! Ik heb
hem veel voorgelezen, maar veel van de boeken
waar ik zelf zo dol op was, vond hij weinig aan. Dat
heeft mijn blik wel veranderd. Een boek kan wel
‘literair’ zijn, maar dat helpt niet om kinderen aan
het lezen te krijgen.
Het verbaast me dat kinderen Lampje zo massaal
omarmen, want ik heb niet erg mijn best gedaan het
oor kinderen begrijpelijk te houden. Toch is het wel
een bepaald type kinderen dat Lampje leest.
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TEKST: LUCAS VAN WADENOIJEN

DE
BELEVE
NISSEN
VAN
EEN
EERSTE
JAARS

De breekweek zit erop en alle cijfers zijn (hopelijk) binnen. Dat houdt in
dat voor de eerstejaars de eerste maanden op de uni alweer voorbij
zijn. Zo ook voor mij. Ik neem jullie graag mee in mijn eerste maanden als
student Nederlands en als lid van NNP.
Voor degenen die mij nog niet kennen, zal ik me even voorstellen. ik ben
Lucas van Wadenoijen, 18 jaar oud en eerstejaars student Nederlandse
taal en cultuur.
Als je me een jaar geleden had verteld dat ik Nederlands zou gaan studeren,
had ik je waarschijnlijk niet geloofd. Waarom? Ik hou echt totaal niet van
lezen. Dit is een vooroordeel over de studie Nederlands dat breed wordt
gedragen in de samenleving: Nederlands zou een studie zijn waarbij je alleen
maar leest en voor de rest niet zo veel doet. Zelf heb ik hier ook lange tijd in
geloofd. Ik hoopte lezen vanzelf leuk te gaan vinden als ik eenmaal
Nederlands studeerde, maar dat moment is nog niet gekomen (sorry). Wat
echter meestal zo is met vooroordelen: ze kloppen niet. Ik kwam er snel
achter dat de studie meer is dan alleen boeken lezen, gelukkig.

De eerste maanden zijn me bijzonder goed bevallen. Van tevoren had ik geen open dagen bezocht of
meeloopdagen gedaan. Ik ging er compleet blanco in. Ik liet alles over me heen komen en zag wel hoe het
me zou bevallen. Het viel me gelukkig alles mee. De hoor- en werkcolleges zijn allemaal erg interessant
(sommige meer dan andere) en de docenten zijn ook allemaal meer dan prima.
Ik merk wel dat er veel meer tijd zit in zelfstudie, wat ik vanuit de middelbare school niet gewend was. De
eerste weken was dat pittig en kostte het me veel vrije tijd, maar nu ik een redelijk vaste volgorde heb
van hoe en wanneer ik de dingen doe, heb ik weer flink veel vrije tijd over om andere dingen te doen.
De cijfers van de breekweek zijn inmiddels binnen en ik ben tevreden met mijn resultaten. Aangezien er
geen tussentijdse evaluaties waren - op de opdrachten voor sommige vakken na – was ik benieuwd hoe
ik er voor zou staan. Voor mijn gevoel dacht ik alle stof te beheersen en tot mijn grote opluchting bleek
dit daadwerkelijk zo te zijn. Alle cijfers die ik heb gehaald, zijn voldoendes.
Naast het studeren waren er gelukkig ook andere activiteiten waar ik me de afgelopen maanden mee
heb kunnen vermaken. Zo was er onder andere het eerstejaarskamp. Hoewel er maar vier eerstejaars
waren, was het een superleuke ervaring. (Nogmaals bedankt aan het bestuur voor het organiseren!) De
rest van de activiteiten die ik bijwoonde, zoals het NNPartijtje en verschillende borrels, waren ook
allemaal zeer geslaagd. Wederom was het wel wennen om een juiste balans te vinden. Ik ben vaak aan
het werk, waardoor ik lang niet bij alle activiteiten aanwezig kan zijn. Maar als ik tijd heb, kom ik graag.
De eerste maanden smaken kortom naar meer. Hoewel ik er in het begin sceptisch over was, is dit een
studie die ik makkelijk tot het einde vol kan houden.
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Zeer edele heer
de NNPraeses,

Ik kijk altijd overal mee
dus ook in de appgroep van NNP.
Toen ik je wens zag begon ik snel
want jouw wens is mijn bevel!

Omdat ik het graag bij de feiten hou
kies ik liever voor een gedicht over jou
dan voor een sprookje waarin jij als held wordt erkend
omdat je niet bepaald een held te noemen bent.
Om praeses te worden heb je niet veel nodig
talent is voor die functie overbodig
zolang je leuke praatjes hebt en er lief bij lacht
blijf je zonder moeite twaalf jaar aan de macht.
En mocht er onverhoopt toch iets vervelends gebeuren
waar je vanaf wilt komen zonder kleerscheuren
zeg dan: "tot mijn grote spijt
ben ik al mijn actieve herinneringen kwijt"
Nu is het tijd voor wat schouderklopjes
want met zo’n goede praeses ben ik erg in mijn nopjes.
Vele leuke NNPraesessen gingen je voor
en jij zet deze positieve lijn door.
Ik weet dat je een grote fan bent van mij
jouw geloof in mij maakt mij erg blij.
Blijf alles vooral zo doen
dan vind je misschien nog wat in je schoen.

Met de vriendelijkste groeten,
Sinterklaas
ook namens de NNPieten.
HOOGWATER 12

.. en ik twijfelde nog
lang & ongelukkig

TEKST: FEMKE VAN DE GRIENDT

ik duimde mijn duimen klein tot het zo ver was
eindelijk de sleutel van mijn kamer, een plek om zelf te wonen
een gedachteluikje in mijn hoofd bracht me tot de deur (broodkruimels op de drempel)
nu zie ik muren van toekomst maar nog zonder kleur
gelukkig zijn er duizend-en-een verfopties bij de meubelzaak
van rood en paars tot roodpaars
ook voor alle tussentinten heeft de winkel naast de kleurencode een naam bedacht
zoals: dageraad en dwaasheid en noorderlicht (in een land hier ver vandaan)
er is ook de kleur van slagroom, bergkristal en sneeuwwit
zo droom ik mijzelf een sprookjesmuur voor in de kamer
de lege kamer echoot als een zwembad
er staan geen meubels; eerst moet de ruimte schoon, de bezem er doorheen
voor het huis vol warmte is met de tafel gedekt (geen witgeverfde poten)
eerst de handen gestrekt en uit de mouwen, de vloer poetsen
terwijl ik bedenk: ik moet nog een bureaulamp en theekopjes en ook dansen
ik verzamel mijn gedachten en sorteer ze op betekenis
en associatie bij de kleuren en de namen
scriptie op de muur klinkt als een nachtmerrie, zeelucht betekent strand in huis
en de kleur van zon is altijd zomer
sommigen zijn bang voor de grote boze wolf, anderen voor verandering
ik wil graag kaders voor het kiezen, een routekaart voor het verdwalen
het lukt niet zonder dus ik moet eerst een nachtje slapen (tot iemand mij wekt)
en concluderen dat de schrijver die een sprookje wil met goede afloop
beter had gekozen voor een personage dat niet twijfelt
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Er was eens een boer
En die boer heette Jan
In een hut woonde hij
Als alleenstaande man

HET
KLEINSTE

Jan was als boer
Met zijn hut wel tevree
Maar zijn slaapkamer
Tja, daar was ruimte voor twee

LAND
TEKST: MALTE KOOT

Dus ging hij op zoek
Naar zijn aanstaande vrouw
Dat was best een gedoe
Zo ontdekte hij gauw
Want waar hij ook keek
En hoe hij ook zocht
Geen vrouw wilde wonen
Bij Jan in zijn krocht
Dus toen op een avond
Na de zoveelste date
Deed Jan iets wat niemand
Daarvoor ooit eens deed
Het was heus heel slim
Het was prachtig bedacht
Jan richtte een land op
En nam er de macht
HOOGWATER 14

Zijn hek werd de grens
Daarbinnen hij koning
En daarmee zijn krocht een
Paleis'lijke woning
Van heinde en verre
Kwam men dat zien
'Een koning! Zo jong nog!'
'En knap bovendien!'
De volgende dag stond
Gelijk in de krant
'Koning zoekt vrouw:'
'Lief, leuk, knap en charmant'
Zo kreeg Jan een vrouw
En zo kreeg Jan een kind
In het kleinste land
Dat je waar dan ook vindt
Ga er eens langs,
De Cypressenstraat vijf
Dan loop je misschien wel
Een vorst tegen 't lijf
En vraag je als ouder
Nu naar de moraal?
Die ontbreekt. Lekker puh.
Zo. Einde verhaal.
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Ik – Schimmelman
Het is donderdagavond, en ik heb
besloten om mijn verenigingsavond te
spenderen in Leiden. Vanuit Rotterdam
pak ik de trein. Ik neem aan dat
vanavond zal voelen als een vakantie
naar Turkije; ik zal de taal die
gesproken wordt wel verstaan, maar
moeilijk in context kunnen plaatsen. Op
Leiden Centraal word ik hartelijk
ontvangen door meneer de voorzitter,
naast hem een Duitser van kleine
statuur. Naast elkaar zijn zij een
wandelende
antithese
en
mijn
aanwezigheid vanavond lost deze
juxtapositie zeker niet op. We proberen
een tafel te pakken bij Dorsia, maar
dat blijkt vol te zitten. Uiteindelijk
besluiten we om wat pizza’s af te halen
en deze te consumeren in het Lipsius.
In het Lipsius vindt vanavond een van
de fijnste evenementen van het NNP
plaats:
de
screening
van
De
Kribbebijter, een iconische Nederlandse
film uit de jaren dertig doorspekt met
eindeloos citeerbare oneliners. Meneer
de voorzitter en zijn Brandenburgse
gast kunnen jullie uren vermaken met
nabootsingen van de hoofdpersonages.
Ik zal me vandaag richten op een van
de personages die over het hoofd
wordt gezien in Leidse kringen: meneer
Schimmelman. De heer Schimmelman
vertoont zich aan de onoplettende
toeschouwer als een comic reliefkarakter dat enkel in het verhaal is
geplaatst om de spanning die in het
verhaal heerst op te lossen.

We moeten Schimmelman niet van ons
aflachen, omdat in ons allemaal een
klein stukje Schimmelman te vinden is.
Hij is de Hollandse prins Mýsjkin; een
idioot. Hij dwaalt door het leven zonder
enkel besef, en de kribbebijter legt een
moment uit zijn onbenullige leven vast.
De baron kiest hem om aan zijn dochter
uit te huwelijken. Eenmaal aangekomen
in huize Hegershuizen wordt hem
gevraagd wat hij wil drinken. Hij
antwoordt zelfverzekerd: ‘karnemelk.’.
De baron kijkt raar op, maar gaat mee
in zijn verzoek - men kan niet anders
wanneer men een oogje op iemand
heeft. Hierna blundert de baron in het
taalspel dat hij met onze prins Mýsjkin
speelt. Hij probeert zijn dochter aan te
prijzen, maar Schimmelman denkt dat
hij het over de bediende heeft.

Nadat het intakegesprek over is, wordt
onze held door de Baron aangespoord
diens dochter te ontmoeten. In zijn
zoektocht komt hij Mary, de dochter
van de baron, tegen. Zij is indiscreet
bezig met haar vriendje. Schimmelman,
nog steeds op zoek naar de bediende,
vraagt aan haar waar ze bediende kan
vinden. Zij antwoordt minachtend: ‘In de
keuken.’. Schimmelman schiet wanhopig
mis in zijn zoektocht.
Als jongemannen, jongedames en jonge
non-binaire mensen zitten we aan een
banket dat zich wijd voor ons uit strekt.
De mogelijkheden zijn oneindig.
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TEKST: YUSAFHAN BALCI

Verschillende verenigingen knipogen
om op de donderdagavond hun
Kribbebijter te bezichtigen. De ideeën
vallen op elkaar als kruiden en
marineren
in
de
vorm
van
intertekstualiteit onze droge essays.
Dat is wat het zou moeten betekenen
om jong te zijn. Ambities en vrijheid die
tot in de hemel reiken. Het is wat zo
vaak in de media geporteerd wordt en
onze cultuur romantiseert, zonder
enkele twijfel teweeg te brengen bij de
jeugd. Mijn ervaring en de gesprekken
die ik hierover recentelijk heb gevoerd
met vrienden, beelden echter iets
anders af. Jeugd en adolescentie is één
grote bende vol verwarring. We zitten
inderdaad aan een groot banket, maar
we hebben geen idee wat we lusten en
dat maakt angstig. Viktor Frankl, in
Man’s Search for Meaning, verklaart het
volgende:
“From this one may see that there is no
reason to pity old people. Instead, young
people should envy them. It is true that
the old have no opportunities, no
possibilities in the future. But they have
more than that. Instead of possibilities in
the future, they have realities in the past
—the potentialities they have actualized,
the meanings they have fulfilled, the
values they have realized—and nothing
and nobody can ever remove these
assets from the past.”

Om die angst te verdrijven zijn wij
geneigd om de bron van deze angst te
verwijderen: onze vrijheid. Om voor
karnemelk te gaan terwijl ons
amaretto,
rakı
en
wijn
wordt
aangeboden. Om enkel te eten wat van
ons verwacht wordt te eten. In dit
opzicht vind ik mezelf in onze held
Schimmelman
en
zeg
ik
licht
sarcastisch, zwaar bewust tegen
meneer
de
Voorzitter:
‘Ik
–
Schimmelman’. Ik heb (te) vaak om
karnemelk gevraagd omdat wijn me
ongemakkelijk leek. Ik heb te vaak naar
een nieuwe bediende gezocht terwijl
Mary mij werd aangewezen.

Ik heb me voorgenomen om dit jaar
geen karnemelk meer te vragen, om
beter te luisteren naar mijn makkers en
beter te kijken of Mary wel voor me
staat. Aan het banket moeten we
durven te eten om van onze talloze
mogelijkheden werkelijkheden te maken.
Ik weet dat het angstig maakt, maar
angst is de Messias der jeugdigen. Het
maakt van karnemelk wijn.
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TEKST: JORIS GEENE

HOOGWATER 20

Er was eens een gesproken tekst
Waarin onfortuinlijke figuren werden behekst.
Ze prikten zich aan spinnewiel, gaven de duivel hun ziel,
Of werden veranderd in amfibie of reptiel.
Hoe nu verder? Is er geen held of herder
Die ze bevrijden kan? Een vrouw of een man
Die zo dapper is, nog rapper is dan de snelste schavuit?
Jawel, daar komt reeds rap de koele kornuit!
Hij schiet vooruit met heldenmoed
Maar ondervindt slechts tegenspoed,
Addergebroed dat hem bloeden doet;
Op het strijdtoneel brengt hij zijn laatste groet.
Springt men eeuwen vooruit in de tijd,
Dan worden plots de beheksten bevrijd.
De kikker die gekust wordt, blijkt plots een prinses
En van de zeven geitjes verdwijnen er nog maar zes.
We schrijven ze op, en hop, zeker geen flop,
Het sprookje stoot door naar de top
Van de boekenlijsten, iedereen prijst een
Ander sprookje de hemel in; elke prinses wordt koningin.
Eind goed al goed is ‘ie, zoals dat hoort,
Dacht ook Walt Disney, die er filmklassiekers mee scoort;
Het sprookjesgenre begon grillig, grimmig en nukkig,
Maar nu leeft iedereen er lang en gelukkig.
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TEKST: GORAN BOUAZIZ

Grote Gorans
(bijna net zo)
Grote Parade van Ego's

Een wijs vrouw zong ooit: ‘Life, life is a-, Life, life is a-, Life, life is a fairytale’. Zij had gelijk: we leven in een
wereld van paleizen en kastelen, van koninginnen en prinsen. Slechts weggelegd voor de gelukkige enkeling,
zeg je? Welnee, Het komt allemaal aan op zelfvertrouwen, hier en daar wat bluf en een gezonde dosis deceptie
– zij het niet van anderen, dan maar van jezelf. Een echte Keizer hoeft immers niet op erfrecht, connecties,
regeringen of god te vertrouwen; een echte Keizer, die kroont zichzelf! Laat mij jullie meenemen op een reis
langs een reeks zelfbenoemde helden met ego’s zo groot dat jullie geliefde NNPraeses spontaan de nederigheid
zelve lijkt.

Lucius Aurelius Commodus
Zijn naam zal bij kenners van Ridley Scotts film
Gladiator ongetwijfeld bekend zijn, maar hoewel
Commodus inderdaad met regelmaat optrad als
gladiator, ging zijn waanzin veel verder dan de
meeste mensen weten. Een beknopt overzicht:
- hij liet een gigantisch standbeeld van
zichzelf als boogschutter pal voor de ingang van
het Senaatsgebouw plaatsen. Steeds wanneer een
senator de Curia uitliep, had hij de punt van een
enorme bronzen pijl op zich gericht.
- hij huurde een lustknaap in, wiens naam hij
officieel liet veranderen naar ‘De Jongen die van
Commodus Houdt’.
- hij duwde een bediende in een oven omdat hij
zijn badwater wat frisjes vond.
- hij riep zichzelf uit tot ‘Romeinse Hercules’ en
liet zich veelvuldig afbeelden met leeuwenvel en
knots. Dit had een wijdverspreide cultus tot
gevolg; altaren voor de Romeinse Hercules zijn
gevonden tot in het huidige Syrië en Marokko.
- hij hernoemde alle maanden van het jaar naar
zijn eigen namen en bijnamen: Aelius, Aurelius,
Commodus, Augustus, Herculeus (uiteraard),
Romanus, Exsuperatorius, Amazonius (zijn stage
name als gladiator), Invictus, Felix en Pius.

- in het jaar 192 voorzag hij ook de stad Rome van
een nieuwe naam: Colonia Commodiana. De Romein
werd van de ene op de andere dag de Commodiaan.
Ook alle legereenheden kregen de titel
Commodiana.
- tot overmaat van ramp maakte hij plannen om
de Senaat uit te roeien en zelf het Rijk te regeren
vanuit de arena. Toen zijn maîtresse Marcia hem op
andere gedachten probeerde te brengen, besloot hij
ook haar te laten vermoorden. Zij overleefde enkel
omdat De Jongen die van Commodus Houdt haar
waarschuwde.
Commodus,
aka Romeinse
Hercules

Op oudejaarsavond 192 werd Commodus vergiftigd
door de maîtresse. Toen hij het gif onder de douche
uitbraakte, werd hij voor alle zekerheid gewurgd
door een ingehuurde worstelaar.
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Vladimir Vladimirovitsj Majakovski
In december 1913 trok een lange stoet
theatergangers door de besneeuwde straten van
Sint-Petersburg op weg naar het Luna-Park
Theater, waar een nieuw toneelstuk geschreven
door Russisch Futurist Vladimir Majakovski in
première zou gaan. Het stuk in kwestie had de
titel: ‘Vladimir Majakovski: een tragedie’. De
hoofdrol, het personage Vladimir Majakovski,
werd vertolkt door acteur Vladimir Majakovski.
De acteur maakte onderdeel uit van een klassiek
acteur-regisseurduo; de acteur (eerdergenoemde
Vladimir Majakovski) was in de ogen van menig
Russisch theaterganger namelijk onlosmakelijk
verbonden met de regisseur van het stuk,
Vladimir Majakovski. De vlugge geesten onder
ons zullen het al wel vermoed hebben: genoemde
Majakovski’s zijn één en dezelfde persoon.
Het was een experimenteel stuk; het
hoofdpersonage (Vladimir [R1] Majakovski,
geschreven door Vladimir Majakovski, gespeeld
door Vladimir Majakovski, geselecteerd door
Vladimir Majakovski) verschijnt bij aanvang ten
tonele met in zijn hand een dienblad met zijn ziel
erop. Zijn ziel, zo verklaart hij nadat hij zichzelf
en passant tot Koning der Lichten heeft gekroond,
zal namelijk genuttigd worden door de Toekomst.
Vervolgens vertrekt Majakovski (nog steeds het
personage Vladimir Majakovski, niet de acteur
Vladimir Majakovski) gehuld in een hemelwitte
toga naar het dorpsplein, waar hij door de
dorpsbewoners prompt tot God wordt verklaard.
‘Mijn arme ratten,’ concludeert hij nadat hij de
nodige offers en geschenken in ontvangst heeft
genomen, ‘het geluid van mijn naam, Vladimir
Majakovski, klinkt mij het allerbest.’ Het doek
sluit. Applaus.
Althans, toen had het applaus moeten volgen,
maar dat bleef uit. Het zal jullie, beste lezers,
wellicht verbazen, maar het stuk was bepaald
geen succes. Al twee dagen voor de première hield
de hele cast

behalve natuurlijk schrijver/ hoofdrolspeler/
regisseur Vladimir Majakovski) het voor gezien.
Vrienden hadden de acteurs gewaarschuwd dat
stadsgenoten bezig waren met het inzamelen van
afval om tijdens de première naar hun hoofden te
smijten. De cast had overigens sowieso weinig
reden om aan te blijven; Majakovski betaalde hen
nauwelijks, en de meesten hoefden enkel op het
podium te staan met een kartonnen bord voor hun
gezicht.
Majakovski, de tragische held van zijn eigen
sprookje, liet het er niet bij zitten en schakelde hulp
in van de enige burgers met een gebrek aan
waardigheid zo groot dat ze een dergelijk baantje
zonder schroom zouden accepteren – studenten. Zo
stond Majakovski op 2 december, in een afgezakte
toga en met op zijn schouder de druipende dooier
van een rot ei, woest te schreeuwen en te schelden
tegen het ondankbare publiek, omringd door van
spijt vervulde studenten die blind en bevend
afwachtten tot een brok afval het kartonnen
mikpunt voor hun gezicht zou raken. Al toen de
vinger van de pianist (verrassend genoeg niet
Vladimir Majakovski) de eerste toets had
aangeslagen klonk boegeroep, dat gaandeweg
allesbehalve verstomde. Ook de kritieken waren
niet mals. De Peterburgsky Listok verklaarde: ‘Wij
zullen niet opnieuw een dergelijk geval van
theaterverkrachting dulden!’

Gelukkig was er nog een laatste uitweg. Als
voormalig bolsjewistisch activist - en daarmee een
halve heilige in de ogen van veel Sovjets - kon
Vladimir Majakovski (de tragedie, niet de persoon)
na de revolutie van 1917 rekenen op lovende
kritieken van Sovjetrecensenten. Stalin riep
Majakovski (nu wel de persoon) later zelfs uit tot ‘de
beste en meest getalenteerde schrijver van ons
Sovjettijdperk’.
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Majakovski schoot zichzelf in 1930 door het hart,
vermoedelijk omdat hij bang was zijn
aantrekkingskracht op de vrouw te verliezen. ‘Tot
de leeftijd van vijfentwintig wordt een man
liefgehad door alle vrouwen,’ schreef hij vlak voor
zijn dood aan een bevriend schrijver, ‘daarna
wordt hij liefgehad door iedereen – behalve
diegene op wie hij verliefd is.’

‘De Italiaanse poëzie begon in de dertiende eeuw
met Dante en gaat – na een lang interval – verder
met mij.’ Het moet niet als een verrassing komen
dat de literaire stroming waar D’Annunzio’s
werken het schoolvoorbeeld van zouden worden
het ‘decadentisme’ werd genoemd – een stroming
die vele decennia later nog navolging zou krijgen:
onze eigen Gerard Reve (‘De Grote Gerard Reve
Show’, need I say more) typeerde zichzelf als
romantisch-decadent.
Ondanks grote literaire successen was de wereld
der letteren D’Annunzio te klein. Een rijk oeuvre
was niet genoeg; D’Annunzio wilde Comandante
worden van zijn eigen rijk. Gesteund door een
vrijwilligersleger van pakweg tweeduizend fans
en oorlogsveteranen trok hij op 12 september 1919
de stad Fiume (het huidige Rijeka) binnen, een
punt van onenigheid tussen Italië en het
Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen. De
Nederlandse reiscorrespondent George Nypels,
die destijds in Fiume vertoefde, berichtte in het
Algemeen Handelsblad dat de milities Joden in
elkaar sloegen en dat er straatgevechten met
Kroaten plaatsvonden. Winkels en kantoren
werden vernield en bewoners geïntimideerd (‘elke
kogel uit onze geweren moet een Sloveen of een
Kroaat doden’), waardoor niet-Italiaanse burgers
massaal naar de wijk Sušak, aan de andere kant
van de rivier de Riječina, trokken. D’Annunzio
dacht in oplossingen en besloot de rivier
simpelweg de nieuwe grens van zijn Fiume te
maken. Opgeruimd staat netjes.

Majakovski, jonger dan 25 en daarmee een
onweerstaanbare chickmagnet

Gabriele D'Annunzio
en Benito Mussolini
De laatste etappe in onze megalomane mars door
de tijd voert ons wederom naar het Apennijns
schiereiland. Daar, in de kleine provincie Pescara,
werd in de jaren 60 van de negentiende eeuw
Gabriele
D’Annunzio
geboren.
Het
rijkeluisjongetje wist zich al op jonge leeftijd
voorbestemd tot het leveren van grootse
prestaties; hij vergeleek zichzelf regelmatig met
Caesar en Lord Byron, en zei naar verluidt:

Met D’Annunzio als Comandante werd Fiume een
wedkamp der intellectuelen: futurist Marinetti en
zijn gevolg, maar ook dirigent Toscanini en
uitvinder Marconi vierden er met regelmaat een
morele vakantie. Want van mores was weinig
sprake. Lokale schoonheden werden onder dwang
gerekruteerd in ‘Love Leagues’ en in het holst van
de
nacht
kwamen
hordes
heetbloedige
ingezetenen bij elkaar op de begraafplaats om
daar gezamenlijk de liefde te bedrijven, terwijl
binnen de paleismuren de Comandante zelf zich
uitleefde.
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Een bevriend dichter mocht een keer meedoen en
schreef erover: 'Er was een kelder, volledig
behangen met wit berenvel. Daar, in de
wierrookdampen, vonden onbeschrijflijke orgies
plaats, afgewisseld door satanische plengoffers.
[…] Het sneeuwde cocaïne in de bovenkamer en
uit menselijke schedels dronk men stomend
bloed.’

Daar aangekomen kwam hij tot een schokkende
ontdekking: D’Annunzio plande een Mars op
Rome. Benito was niet langer diepbedroefd, maar
furieus. Zíjn Rome? Dat was toch zíjn opdracht?
In de maanden daarna stuurde Mussolini
tientallen brieven waarin hij probeerde
D’Annunzio te overtuigen een andere stad in te
nemen, Triëst ofzo, maar niet Rome. Tevergeefs.

Niet alleen de artistieke elite trok naar dit Mekka
der decadenten, ook een jongeman met politieke
ambities arriveerde in 1919 in Fiume om zijn held
te ontmoeten. Benito Mussolini had D'Annunzio
de jaren daarvoor meerdere keren geschreven,
maar deze reageerde zelden. Als de poëetcommandant al reageerde, dan gebood hij
Mussolini enkel een van zijn artikelen te
publiceren. Arme Benito, verblind door liefde,
gehoorzaamde slaafs en zonder ook maar de
vaagste gedachte aan tegenspraak.

Eind 1920 verklaarde Italië Fiume een
onafhankelijke staat, maar D’Annunzio weigerde
de stad te verlaten. Op 24 december viel de
Italiaanse marine de stad aan; hulp van Mussolini,
die inmiddels zijn eigen leger had opgebouwd,
bleef uit. Na vijf dagen viel Fiume en trok
D’Annunzio zich terug in een villa aan het
Gardameer. Twee jaar later werd hij door een
onbekend persoon uit het raam geduwd en raakte
kreupel. Enkele maanden later leidde Mussolini
een Mars op Rome en greep de macht in Italië. Hij
nam de balkonspeeches en de Romeinse groet van
D’Annunzio over, die daarmee, zo stelde schrijver
en politicus Angelo Tasca, het slachtoffer was
geworden van het grootschaligste geval van
plagiaat ooit vertoond. Mussolini publiceerde in
1928 een autobiografie, waarin hij zijn
broederlijke liefdesrelatie met D’Annunzio
bezong en beweerde een drijvende kracht te zijn
geweest in de bezetting van Fiume.

Op een dag landde dan toch een goedgevulde
envelop op de deurmat van huize Mussolini.
Benito’s hart moet een sprongetje gemaakt
hebben. Zou de grote Comandante hem dan
eindelijk op waarde geschat hebben? Niets bleek
minder waar: ‘Ik ben stomverbaasd over jou en
het Italiaanse volk. Ik heb alles op het spel gezet,
alles gegeven, alles gekregen. Ik ben heer en
meester over Fiume. Zo lang ik leef, houd ik
Fiume onbetwistbaar in mijn greep. En jij siddert
van angst. Elk ander land - zelfs Lapland - zou de
regering omver hebben geworpen. En jullie
blijven maar kletsen, terwijl wij vechten... Waar
blijven je fascisten, je vrijwilligers, je futuristen?...
Word wakker! Prik je pens lek en laat het vet
eruit. Anders doe ik het zelf wel, wanneer mijn
heerschappij absoluut is.’

D’Annunzio stierf in 1938, zittend aan een bureau
vol cocaïne, aan een hersenbloeding. Mussolini
werd geëxecuteerd door Italiaanse partizanen en
ondersteboven opgehangen aan de portaalbalk
van een benzinestation.

Benito’s arme hart was gebroken. Hij had zijn lieve
meester teleurgesteld en moest het zo snel
mogelijk goedmaken. Met betraande wangen nam
hij het eerste het beste vliegtuig naar Fiume.
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D’Annunzio
in business
outfit

Benito staart
gefascineerd
naar
D’Annunzio’s
kruis
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ONTWERP: VINCENT DE GROOT
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TEKST: JOSHUA SNIJDERS

De beloofde boom
Er was eens, lang geleden in een land ver van hier,
een tuin in het midden van de planeet. Vogels,
vissen en kruipende dieren woonden in deze tuin.
De tuin werd bewerkt door de mens. Door de tuin
groeiden vier rivieren: Leven vanuit het Noorden,
Welzijn vanuit het Zuiden, Vrede vanuit het
Oosten en Creativiteit vanuit het Westen. Een
kleine groep mensen bewerkten de grond en aten
de vruchten die eruit voortkwamen. In het midden
van de tuin stond een reusachtige mangoboom.
De boom had zeven stevige takken en had de
mooiste bladeren van het land. De mens mocht
eten van elke boom, inclusief die in het midden.
Niemand maakte zich zorgen in de tuin. Want elke
oogst was goed en het hele jaar door droeg de
mangoboom vrucht. Deze tuin werd ook wel het
beloofde land genoemd, omdat de mensheid
regelmatig droomt over de tuin en haar stevige
boom. Zo ook ik.
Deze mooie, stevige boom, Geliefde, was de Kunst
met haar zeven idealen. Kunst heeft, zoals u weet,
een aantal idealen, die weliswaar cliché zijn, maar
noodzakelijk. Kunst is vermaak; kunst is nuttig;
kunst heeft een geschiedenis, maar is steeds
vernieuwend; kunst is alledaags, maar ook
ongrijpbaar; kunst is persoonlijk, maar ook
universeel; kunst heeft betekenis (maar betekenis
is gemaakt). Deze idealen lijken misschien
sprookjes of mythen, onbereikbaar of onmogelijk,
maar ik zal u zeggen dat deze idealen zeker
nastrevenswaardig zijn.

Elk sprookje heeft een goed einde, elke mythe een
les en elk verhaal een moraal. Kijkt u naar de lijst,
geliefde , dan ziet u dat ik maar zes idealen
genoemd heb. Een van de hoogste idealen van de
kunst is dat ze gratis moet zijn.
Kunst moet te allen tijde beschikbaar zijn voor
het volk. Kunst is voor het volk en door het volk.
Laat u niet misleiden door de Disneyliefhebbers,
de bitcoinsnuivende Rembrandtschilderijlikkers,
de
Bilderdijkcultus,
de
aristocratische
veilingvampieren
en
de
Van
Goghoorverzamelaars. Zij die beweren dat echte
kunstliefhebbers miljoenen moeten betalen voor
een Beeple kunstwerk of tienduizenden voor een
paar strepen verf op een canvas van een groot
contemporaine
naam
(de
historische
kunstenaars en hun impact laten we even
terzijde, dat is wellicht een ander gesprek met
andere conclusies). Wie betaalt er voor die
werken en waar komt dat geld vandaan? Laat u
zelfs niet misleiden door het gedicht vertaald
door Krieger in uw plaatselijke boekhandel,
verkrijgbaar voor dertien euro. Gebruik de logica
en reken maar uit: een bundel bevat gemiddeld
vijfenveertig gedichten; dertien euro per gedicht.
Nee, kunst hoort gratis te zijn. In het beloofde
land hoort men van de vruchten te kunnen
plukken. In het beloofde land hoort men van de
vruchten te kunnen genieten. Kunst nodigt men
uit tot anders kijken, anders horen. Kunst helpt
de Levenden te voelen en de sterveling te
begrijpen.
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Kunst brengt men naar andere dimensies niet
gelimiteerd tot de 3D-matrix van het Aardse
lichaam. Waarom zou kunst niet gratis zijn? Dus
nou , wat als er een systeem zou zijn waarin men
niet hoeft te betalen voor kunst. Uiteraard zijn er
vormen waarbij men niet hoeft te betalen, zoals
openbare kunst. Maar, beeld het eens in, Geliefde,
wat als men niet hoefde te betalen voor een roman
of een dichtbundel?
Ik hoor het u zeggen: ‘Waarom zouden we de
Kunst gratis weggeven? Dat zou van de zotte zijn.
Dan nemen we het brood van de schilders, acteurs,
beeldhouwers, auteurs, columnisten, dichters,
architecten, muzikanten en overige kunstenaars
van tafel. Nadat ze zich jarenlang hard hebben
gemaakt onder motto’s als ‘betaal de kunstenaars’,
nadat ze klaagbrieven hebben gestuurd naar de
Formule 1 en nadat ze maandenlang hebben
geprotesteerd om weer op te mogen treden,
smijten wij hun inkomens in de zee vanwege een
paar idealen.’ Absoluut niet! Ik zal u zeggen,
Geliefde, de bewerkers van het land zullen de
vruchten van hun arbeid proeven. Het model ligt
recht voor onze neus. Aangezien ik in eerste
instantie schrijver ben, zal ik het u, Geliefde,
uitleggen vanuit mijn expertise.
Uiteraard bestaat er al een boek waar men niet
direct voor hoeft te betalen: het jaarlijkse
Boekenweekgeschenk kan men meenemen bij
aankoop van een bepaald minimumbedrag aan
boeken in de Boekenweek. De auteur ontvangt
een vast bedrag voor een werk van 96 pagina’s
met een oplage van rond de 630.000 exemplaren.
Los van de populariteit van het werk, krijgt de
auteur betaald. .

Bij een aankoop van minimaal vijftien euro aan
boeken krijgt de klant het Boekenweekgeschenk
cadeau. Wat als een schrijver niet meer zelf (deels)
voor de kosten hoeft op te draaien voor een
uitgegeven boek, maar het project geheel
gefinancierd wordt door organisaties zoals het
CPNB of Kunstloc?
Wat als het honorarium van auteurs en vertalers
beschikbaar wordt gesteld door het Letterenfonds
of Amartefonds? Dit zou allereerst betekenen dat
een schrijver niet afhankelijk is van de afzet van
het boek voor de winst/inkomen. Een kunstenaar
kan in de ruime vrijheid en vrije ruimte maken
zonder zich te hoeven verhouden tot de markt;
zonder rekening te houden met de
commercialiteit. Niet langer zal de maker halfgeëngageerd clichématig werk schrijven.
Belangrijker dan dat: men hoeft niet te betalen
voor boeken. Het lezen van Boeken of het tot je
nemen van kunst wordt meer gestimuleerd. Het
volk heeft toegang tot vermaak en zingeving.
Entree tot iets mysterieus en geestverruimends.
Natuurlijk zeg ik dit allemaal wat gesimplificeerd
en zou het contract ingewikkelder zijn
(bijvoorbeeld meerdere projecten in een paar
jaar), en hoe zit het met redacteuren en
vormgevers? De realiteit is vaak complexer dan
het sprookje. Maar hoe mooi zou het zijn als
kunstliefhebbers en burgers in het algemeen
gratis kunst aangeboden krijgen. Geliefde, vertel
het aan elke andere kunstliefhebber die u kent, en
hun moeders, vrienden en oma’s. En laten we dit
sprookje, dit beloofde land en die mooie boom,
dichterbij brengen dan ooit.

HOOGWATER 29

Het mannetje in de maan
Lang geleden ging een man op een zondagmorgen
naar het bos om hout te hakken. Van het gehakte
hout maakte hij een grote takkenbos, wierp die op
zijn schouders en keerde huiswaarts.
Onderweg ontmoette hij een kluizenaar, die met
toverkracht was begaafd. Deze bleef voor de
houthakker staan en sprak tot hem: "Wel man, hoe
durf je om op zondag te werken! Weet je dan niet,
dat er geschreven staat: zes dagen zul je werken,
maar op de zevende dag zul je rusten?"
"Och kom," zei de houthakker vloekend, "wat kan het
mij schelen, of het zondag of maandag is! Als ik op
zondag werken wil, dan doe ik het." En met een
vloek in plaats van een groet wilde hij zich
verwijderen.
Maar de kluizenaar sprak: "Dan zal je voor straf en
als waarschuwing voor anderen voor eeuwig met
uw takkenbos op de rug in de maan zitten."
Hij raakte hem even met zijn toverstaf aan en daar
vloog de houthakker naar de maan. Op heldere
avonden kunt je hem daar nog altijd met zijn
takkenbos zien zitten.

Ludwig Bechstein.
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