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Studievereniging Nieuw Nederlands Peil (NNP) is de studievereniging van de opleiding
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organiseert studiegerelateerde
activiteiten.

Van de
redactie
Beste Hoogwaterlezers,
Met gepaste trots presenteren wij de eerste Hoogwater van
het studiejaar 2019/2020.
Dit nummer zit bomvol nostalgie, in allerlei verschillende
vormen. Voor iedereen heeft nostalgie een andere betekenis en dat zie je hier duidelijk in de diverse inzendingen. We
nemen jullie mee terug naar onze jeugd, of zelfs nog verder,
dus bereid je voor op wat heerlijke sentimentaliteit.
Ga mee naar Amerika in de jaren zeventig of kraak je hersens op de nostalgische woordpuzzel. Laat je verrassen
door poëzie in krantenknipsels of de schrijfsels van onze
enthousiaste leden. Ben je na het lezen van deze editie nog
niet verzadigd? Kies dan uit een lijst van schitterende nostalgische titels voor verder leesgenot. We hopen dat jullie
net zoveel plezier zullen hebben met het lezen van deze
Hoogwater als wijzelf. Dus doe die roze bril maar op en
geniet van deze editie!
Liefs, de redactie
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TEKST: W.A. TER FIETS

“If you believ
they put a ma
on the moon.
Een ode aan de meest vrouwonvriendelijke narcistische held in de
comedywereld
Als ik terug denk aan mijn studententijd, dan zie ik mezelf terug in de
vroege jaren zeventig van de vorige eeuw; de comedy clubs van New
York City. Ik ben een van de eerste die
hem daar zag staan: Andy Kaufman.
Vraag maar eens aan iemand die comedyseries keek in de jaren tachtig en een
beetje hield van Amerikaanse televisie.
Onder andere Christopher Lloyd, Danny Devito en Tony Danza vormden de
Amerikaanse televisie met Taxi. Latka
Gravas was uiteindelijk de grote ster van
deze serie; de rol die mijn held speelde.
Niet alleen deze rol begon te leven. Zijn
hele leven was een grote rol, terwijl hij
als enige wist wie hij was. ‘’You don’t
know the real me.’’ is een van de zinnen
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die Lynne Marguiles nog dagelijks terug
hoort in haar hoofd, vertelt ze in het boek
over
haar liefde voor Andy. Haar antwoord
en het hoofd wat hij trok steekt haar ook
nog dagelijks: ‘’there isn’t a real you.’’
En hij antwoordde: ‘’oh yeah, I forgot.’’
Deze scène komt letterlijk zo terug in
Man on the moon uit 1991. Hier

“ Zijn hele leven

was een grote rol,
terwijl hij als enige
wist wie hij was
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ved
an
.”
wordt precies het verhaal verteld, hoe ik
het in het grote Amerika ook beleefde.
Andy was een fenomeen. Foreign Man
speelde hij al een tijdje niet meer, die
heb je (zoals ik) alleen live in de clubs
kunnen zien. Hij had verschillende persoonlijkheden, maar leek altijd de controle te hebben over wat er gebeurde.
In zijn boksperiode, de periode dat hij
door iedereen gehaat werd, hield ik
het meest van hem. Hij worstelde alleen met vrouwen, die hij dan ook altijd versloeg. Hij had het zelfs zo bont
gemaakt dat het hele zuiden hem had
willen lynchen en het opnam tegen
een van de grootste helden in het boksen: Jerry Lawler. Hij verloor en brak
zo’n beetje z’n nek. Later dat jaar heb
ik hem, in mijn appartement in New
York, bij David Letterman gezien waar
hij weer in de clinch raakte met Lawler
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Man on the moon zag realiseerde ik me
dat dit zelfs geregisseerd was en Andy
dus weer de complete controle had.
Als een man constant een rol moet
spelen, die zelf alleen door heeft wie
hij is; dan pas ben je een groot acteur/
comedian. Een van zijn rollen die ik in
deze ode aan Andy niet mag vergeten
is Tony Clifton. Een rol waar Andy kon
spelen wie hij niet was, maar uiteindelijk wel werd. Een enorme klootzak. Ik
heb hem ooit gezien, met band en al,
maar heb nooit geweten of het de echte
Andy was. Zeker niet omdat hij toen al
dood was. Een dood die hij zo had kunnen spelen. Zelfs zijn dood was een rol.
Op 16 mei 2004 werd er nog een
welkom-terug-Andy-feest
georganiseerd. En ik had hoop. En luisterde de hele dag naar R.E.M..
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Leuk voor later

TEKST: DENISE BREEVAART

dokter, ik heb een warrige pijn tussen mijn oren
waar ik het niet over wil hebben
want u heeft vast al genoeg aan uw hoofd
en ik heb het gevoel dat ik daar naar moet vragen
als het gesprek eenmaal die kant op gaat
kunt u mij niet gewoon een recept voorschrijven
van 200 gram boter
1,5 kilo zoetzure appels (ongeschild)
en dat de rest dan onleesbaar is
want zo werken stereotypes
ziet u, ik wil u wel uitleggen wat ik voel maar
er is mij verteld dat ik vooral bang en op mijn hoede
en voorzichtig zijn moet oppassen en alles nep
een leven in een database de opslagruimte vol
en de gegevens zijn gehackt gebruikt gedeeld
met derden kunt u mij niet gewoon
een recept voorschrijven
ik ga akkoord met alle cookies
ondanks argwanend dieet
dokter, op goede dagen kan ik
mijn stem van die van anderen onderscheiden
maar ik moet nog altijd woorden lenen
ik sta er niet alleen voor maar ook niet op eigen benen
dokter, angst is tijdloos toch?
rommel op tafel maakt een huis tot huis
dit achterstallig onderhoud een mens tot mens?
ik heb alles opgeruimd en kan niets meer vinden
het zijn de strafregels die ik mijzelf opleg
afgeraffeld geluk in elke afspraak die ik afzeg
dokter, het vooruitzicht van verhoopte nostalgie
drukt zwaar op mijn schouders
want ik laat de tijd overal slingeren
en het enige dat ik van duiken weet is aan wal staan
beste stuurlui, ik kwam hier om een punt te maken
maar het is een vraagteken geworden
dus ik ga nu even naar mijn handen kijken
alsof ze antwoorden hebben
in alle eerlijkheid wil ik
tussen mijn oren niets liever dan
een simpele mindmap
met ongeveer vijf takken
in vier kleuren pastelmarker
en ‘s nachts op testbeeldruis
dokter, onrust is een kasverschil
zolang het niet is opgelost
kan ik nog niet naar huis
HOOGWATER
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TEKST: KASPAR HENDRICHS

Woordgraptogram
De woordpuzzel ‘Woordgraptogram’ spreekt voor zich: los de woordgrapraadsels op. De
puzzel verschijnt regelmatig in de Volkskrant. “Los eerst de verticale vraag op” wordt daar altijd
als tip gegeven (de grijze cellen, van boven naar beneden). Het is echter aan de maker om
dat advies op te volgen. Neem voor deze uitgave het thema van de Hoogwater in gedachte:
elke woordgrap heeft op een of andere manier met nostalgie te maken, dus denk ook aan
jeugd, vroeger, kindertijd en dergelijke. Ik wens ieder veel succes en plezier in het oplossen.
Het antwoord op deze woordgraptogram vind je in ons volgende nummer.
Met dank aan de heer R.A. Hendrichs – voor eerste lezing en redigeerwerk – en Wisse
Beets, de geestelijke vader van de puzzelvorm.

Verticaal. Jeugdig afzetten tegen gevestigde orde in karakteristieke cafés 1. Speelgoed voor
de huidige jeugd op rood met witte stippen 2. ‘The science guy’ als delicatesse 3. Illegaal de
oorspronkelijke kleur van foto’s terughalen 4. Van de basisschool naar de andere kant van
Rotterdam 5. Deze beer houdt van honing en drukte maken 6. Ontwikkelingsstoornis door
heimwee naar verleden 7. Dringend en onvermijdelijk strooigoed 8. Jaarlijkse campagne voor
jongeren zodat niemand meer in zijn ondergoed loopt 9. Gedane zaak voor Amerikaans wasgoedmiddel 10. Wacht nog op goedkeuring door de kamer, maar is al uit de mode 11. Deze
20e eeuwse filosoof vindt ‘life in plastic’ fantastisch 12. Excursiegelegenheid voor de jeugd,
maar ook voor online-daters

HOOGWATER
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Mick’s
Boekentips
TEKST: MICK STAM

Nostalgie is weemoed naar vroeger, want vroeger was
alles beter, toch?
Laten we eens een kleine kijk nemen in de literatuur van vroeger.

Reynaert de vos
Misschien wel het bekendste voorbeeld
van oudere Nederlandse literatuur. Dit verhaal, afkomstig uit de dertiende eeuw, gaat
over een sluwe vos die de inwoners van het
land met listen in de val doet trappen. De
dieren in het land worden uitgenodigd aan
het hof, om te praten over de listen van Reynaert. Hierop worden verschillende dieren
naar hem gestuurd om hem naar het hof
van koning Nobel (een leeuw) te brengen.
Hoe Reynaert deze allemaal te slim af is, is
te lezen in dit klassieke Nederlandse verhaal.
Het verhaal is een heldenverhaal, maar ook
satirisch. De schrijver houdt de lezer uit de
dertiende eeuw een subtiele spiegel voor.

Sara Burgerhart
Door velen gezien als de eerste Nederlandse roman. Deze roman vertelt het verhaal
van een jonge Sara die wees wordt en intrekt bij haar tante. Deze wordt lid van een
religieuze stroming die er een erg zware levensstijl op nahoudt. Sara is hartstikke vrolijk
en zij loopt weg van haar tante, waarna ze
in een pension terechtkomt voor jongedames waar ze van haar vrijheid geniet. Totdat
ze op een gegeven moment een rokkenjager tegenkomt. Deze probeert haar mee te
nemen buiten de stad, waar zij beseft dat
ze een fout gemaakt heeft. Deze achttiende-eeuwse roman besprak toen al het MeToo vraagstuk. Nog steeds relevant dus.

Spaanschen
Brabander
Dit blijspel uit het begin van de zeventiende
eeuw, van Bredero, vertelt het verhaal van
Jerolimo, een immigrant vanuit Antwerpen
naar Amsterdam. Ondanks dat hij geheel
zonder bezittingen aankomt in Nederland,
doet hij zich voor alsof hij heel Amsterdam
had kunnen opkopen. Hij ontmoet een bedelaar, Robbeknol, die hij strikt om voor
hem te werken en met hem mee te gaan,
met de belofte dat Jerolimo hem rijk zal
maken. Het blijspel is niet alleen een leuk
verhaal, het is ook op een komische manier geschreven doordat Bredero de Amsterdamse taal afwisselt met het Brabants.

Elckerlijc
Een allegorisch verhaal waarin Elckerlijc, Iedereen, sterft. Althans, de dood moet hem
die boodschap brengen van God, omdat
Elckerlijc zondig leeft. Elkerlcijc vraagt aan iedereen in zijn omgeving of ze met hem mee
willen gaan. Hij vraagt het aan Gezelschap
en Vrienden, maar als ze horen dat Elckerlijc overlijdt, laten ze hem toch maar alleen
gaan. Hij komt de Deugd tegen, die wel mee
wil, maar daar te zwak voor is. Langzamerhand begint Elckerlijc te beseffen dat hij zijn
leven niet goed leidt en gaat biechten, onder leiding van Kennis. Het hele verhaal omschrijft abstracte begrippen als personages.

Als laatste advies, om echt nostalgisch te worden: lees nog eens de boeken door van de leeslijst
van de middelbare school. Waarschijnlijk kan je er verschillende lagen in ontdekken. Veel leesplezier!
HOOGWATER
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TEKST: CATHELIJNE ANTONIA

m i j n hart werd zojuist weer uit mijn lijf
g e t rokken. alsof alle toeristen in deze tram
e r een rondje op dansen. alles wat nodig was,
w a s de tramhalte westermarkt. de laatste keer
d a t ik jouw handen door mijn haar voelde. de
l a a tste keer dat jouw lippen die van mij
r a a k t e . d e l a a t s t e keer dat ik je omhelsde.
m a n wat mis ik dat moment. als een boomerang
f i l mpje op instagram speelt het moment zich in
m i j n hoofd af. het blijft doorgaan. het blijft
v a s tlopen. ik hoor het je nog zeggen: “ik zie
j e na deze reis weer lief”. je veegde mijn
h a a r a c h t e r m i j n o ren, om je lippen op mijn
v o o r h o o f d t e p l a a t sen. de lokken waar ik me
a c h ter verschuil. waar ik me nu weer
a c h t e r v e r s c h u i l - nu, nu het voelt alsof je
e e n p i r o u e t t e m a a k t op mijn hart en ondanks
a l l e s w i l i k h e t m oment terug.

HOOGWATER
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TEKST: DENISE BREEVAART
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TEKST: JOSHUA SNIJDERS

‘where, all over the wor
find an Island there...’
Daar.
Daar waar men vroeg opstaat om jou te bewonderen en je schepper te danken.
En men om 6 uur bovenstaand lied zingt met
haar allermooiste klanken.
Daar waar ik elke dag broederschap zie in de
praktijk
Daar waar je vriendelijkheid treft in elke baai en
stadswijk
Daar waar de vrouw langs de weg de krant
verkocht.
En waar men ‘s middags ananassen op het
strand verkocht.
Daar waar ik over muren sprong, waar ik over
hekken klom, om van je mango’s te eten.
Waar de havenlui vanaf vroeg klaarstonden om
toeristen welkom te heten.
Waar de Indischen hun rituelen doen voor een
goede omzet.
Waar de kinderen ‘s ochtends de gele schoolbus betreden
En waar de beveiliger in winkels, maar ook op
het schoolplein, goed oplet.
Waar de leguaan je mango’s proeft
En je hond hem dagen later vangt en je ouders
maken leguanensoep.

‘... my paradise,
HOOGWATER
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rld say where, you

Daar waar ik in de oceaan weleens m’n haar was.
Waar echt geen dag ooit helemaal hetzelfde was.
Waar ik de laatste week met jou in de zee zwom.
En waar ik de laatste dag met jou de heuvels
beklom.

Elke week denk ik aan jou, en bedenk waarom
ik nu hier ben, gescheiden
van jou en de eigenschappen waar ik van hou.
Ik ben hier om kennis en wijsheid te leren,
wanneer dat gedaan is kan ik je adoreren, al je
details.

, nature’s beauty, fairly
nice.’
HOOGWATER
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TEKST: DENISE BREEVAART
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TEKST: LARS MULLER

Mijn
Zandvoort aan zee
Eerst vond ik je grijs
Uitgeput, vervallen
Ik dacht: jij zal me nooit bevallen
En ik verachtte je, onwijs
Maar toen zag ik hoe je vroeger
Hoe je vroeger had geleefd
Gebruist, gestraald, genoten
Je mooiste tijd toen had beleefd
Een badplaats met allure
Idyllisch aan die Noorderzee
Wat werd dat vissersdorp superbe
‘t Sandevoerde aan de zee
Dat lijkt nu echter ten einde
Want door de Duitsers zwaar verminkt
Bestuurders wilden anders verder
Zodat je nu in commercie verdrinkt
Maar ‘s avonds loop ik soms gelukkig
Nog door jouw steegjes en je straten
Want dan ben je zo verlaten
En toon je ergens nog die sfeer
Toch wandel ik daar, vol van weltevree
Want ondanks al je wonden zal ik van je blijven houden
Jij, mijn mooie Zandvoort aan de zee!

HOOGWATER
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TEKST: ANNELYNN KOENDERS

Het interessante
en boeiende leven
van een kind
Ach, wat was het toch heerlijk om kind te zijn.
Weet je nog, toen koken nog leuk was en je met je
stokje in een emmer zat te roeren om groentesoep
hoe druk je leven wel niet was? Om 4 uur begon
Winx Club, er moest ook nog voor je Tamagotchi
en je FurReal Friends hondje/kat/dino/beer/aapje
gezorgd worden en je Nintendogs puppy had ook
aandacht nodig. Wat een verantwoordelijkheid joh,
al die beesten.
Weet je nog, blaadjes van Diddle ruilen op het
schoolplein? Want Diddle, dat was leuk. Een soort
muiskangoeroe-achtige met een tuinbroek aan die
in Kaaskoekjesland woont, fantastisch toch? Hoe
blij kon je zijn als je dat ene speciale blaadje wist te
bemachtigen die niemand anders had (of nou ja,
die niemand nog in de winkel had gekocht). Hierbij
leerde je wat de term ‘van ruilen komt huilen’ nou
eigenlijk écht betekende.
Ziek zijn stond gelijk aan onder een dekbed op
de bank kruipen met Dora aan, waarbij je je iedere keer weer afvroeg hoe zo’n slim ogend meisje
zich vaak niet al te snugger gedroeg. Als Zwieber
namelijk íedere keer langs komt om je te bestelen
en je er íedere keer weer intrapt moet je toch echt
eens achter je oren gaan krabben. Hoewel, ik moet
toegeven dat de ingenieuze leus ‘Zwieber niet steWeet je nog, dat je stiekem hoopte dat de prullenbak jou ook op zou zuigen zodat jij net als je jeugdhelden Sam, Alex en Clover oog in oog zou komen
te staan met de beruchte Jerry van WOOHP?
(Echt die man, wát een held).

boeken ook daadwerkelijk las is een ander verhaal,
want meestal was je drukker met aan de geurpagidat die pagina’s allemaal stinken.) En natúúrlijk keek
je ook stiekem Pokémon, net zoals iedereen, want
dat mocht niet van de mama’s. (‘Maahaaaam, ze
gaan niet dóód, ze zijn alleen uitgeschakeld, dat is
echt wat anders!’). Net zoals dat jouw mama ook al
lang wist dat Shin Chan de meest ongepaste kinderserie ooit was, maar jouw kinderbrein vond zijn
bloten billen boogie alleen maar heel erg grappig.
Weet je nog, Bert die tegen Ernie zei dat hij een
banaan in zijn oor had? (‘Haal die banaan nou eens
uit je oooooooooor!’) Moeten we het nog hebben
-

“ De ingenieuze

leus ‘Zwieber niet
stelen’ had af en
toe effect
heen om een stukje kunststof te bemachtigen. En
waarom? Al sla je me dood.
En weet je nog dat het enige waar je je druk om
hoefde te maken was of SpongeBob zijn rijbewijs
zou halen?
Ach, wat was het toch heerlijk om kind te zijn.

Je las ook zeer hoogstaande literatuur, namelijk
de Fantasiaboeken van Geronimo Stilton. Of je die
HOOGWATER
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TEKST: MATTHIJS DE JONGH

Zoeken naar Eden
Wijsheid is een gift
maar ik ruil het voor jeugd
in velden als deze
waar wij treden
ver voorbij de slaap.
Wat ik wens te horen
een oneindig toegift
in onbezonnen samenzang
wat ik wens te zien
een diep verleden
weggestopt
in dralend geween.
We hebben de glitters
van onze gezichten gewassen
al is dat
voor eventjes maar.

HOOGWATER

19

TEKST: DENISE BREEVAART
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Feestjes, liefde en symposium!

En verder...
Verdere plannen voor het voorjaar van 2020
omvatten onder andere het vieren van de
verjaardag van NNP, activiteiten van activiteitencommissie NAP en (thema)borrels.
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EDDY DU PERRON

(1899-1940)

Wij leven ‘t heerlijkst in ons vèrst verleden:
de rand van het domein van ons geheugen,
de leugen van de kindertijd, de leugen
van wat wij zouden doen en nimmer deden.
Tijd van tinnen soldaatjes en gebeden,
van moeders nachtzoen en parfums in vleugen,
zuiverste bron van weemoed en verheugen
verwondering en teêrste vriendelijkheden
Het is het liefst portret aan onze wanden,
dit kind in diepe schoot of wij handen,
met reeds die donkre blik van vreemd wantrouwen.
‘t Eenzame kleine kind, zelf langverdwenen
dat wij zo fel en reedloos soms bewenen
tussen de dode heren en mevrouwen.

