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Van het
bestuur

V

an de activiteitenagenda die oorspronkelijk in deze Hoogwatereditie zou staan, is geen sprake meer: de gezondheid staat voorop. Maar dat we voorlopig geen fysieke
bijeenkomsten houden, wil niet zeggen dat studievereniging NNP
stil staat!
Het bestuur vergadert online. Voordeel is dat we middels de
videoverbinding een inkijkje krijgen in ieders kamer (inclusief
troep). Nadeel is dat de Connie Palm, de plant in ons bestuurshok, hoogstwaarschijnlijk zal uitdrogen: water kan je niet per post
versturen – maar de Hoogwater gelukkig wel!
Dit tijdschrift lees je – gokje – vanuit huis. Want dat is wat ons te
doen staat deze tijd: binnen blijven. Hopelijk hoeft dat met een
goed boek, iets te drinken en werkend internet niet al te moeilijk
te zijn.
Ook de NNP-activiteiten vinden plaats vanuit huis. Daartoe hebben we een Discordserver in het leven geroepen. In de nieuwsbrief van eind maart vind je meer informatie hierover.
Inmiddels hebben we de eerste online activiteiten aangekondigd.
Check je mail, de sociale media en/of het NNPlatform voor concrete informatie over onze plannen: graag tot virtueel ziens!
Bestuur Karakter wenst jullie veel gezondheid en goeds <3
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STUDIEVERENIGING

Studievereniging NNP
Over NNP
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
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 komen op die dagen om 17:15 bijeen in Café De Keyzer en genieten onder het
genot van een drankje van mooie literatuur.
Nederlandse Activiteitenplanners
De Nederlandse ActiviteitenPlanners (de NAP) is sinds dit jaar een nieuwe
commissie binnen de vereniging. De commissie verzorgt gedurende het
academische jaar educatieve, creatieve en bovenal gezellige activiteiten. Ook
organiseerden ze in februari De Grote Gerard Reve Rave: Dat was een avondje lekker literair losgaan!
Hoogwatercommissie
Ook dit jaar heeft het NNP weer een 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.
Algemene informatie
Postadres
Postbus 9515
2300 RA Leiden

Bestuurskamer
Kamer S.018 (In het P.J. Vethgebouw
van de Universiteit Leiden
nnpagina.nl
nnp.bestuur@gmail.com

Bestuur 2019/2020: Karakter
Voorzitter: Femke van de Griendt
Secretaris: Katja van Rooten
Penningmeester: Sietske Hoekstra
Assessor Intern: Joshua Snijders
Assessor Extern: Joris Geene

instagram.com/nnplaatjes
facebook.com/nnp.leiden
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Van de
redactie

W

e zeggen het nog maar eens: wat een rare
tijden. We begonnen dit semester met het
idee dat we het ook weer met z’n allen zouden
afsluiten. Ondertussen weten we dat dat helaas niet gaat
gebeuren. Zoals Erasmus zo mooi zei: ‘Afstand scheidt
enkel de lichamen, niet de geesten.’ We hopen dat we
met deze Hoogwater wat afleiding kunnen bieden in deze
gekke tijd. En wat is een betere afleiding dan prachtige
verhalen over verbeelding? Zelf zijn we erg trots op onze
nieuwe rubriek ‘Ex Libris’, waarin Olga van Marion vertelt
dat een derde van haar hypotheek op gaat aan boeken.
Nieuwsgierig geworden? Op pagina achttien lees je het
hele verhaal. Om verveling tegen te gaan is er ook weer
een nieuwe woordpuzzel, waar je je hersens op kan laten
kraken. Verder kunnen we op pagina twaalf en dertien
een interessant betoog lezen waarom de moderne letterkunde zich niet alleen bezig moet houden met poëziebundels. Ook kunnen we onze ogen weer tegoed doen
aan prachtige kunstwerken. Kortom, voor elk wat wils.
Ga er maar eens goed voor zitten (bij voorkeur binnen of
op je balkon) en laat je meevoeren.
Liefs,
De redactie
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UITGELICHT

Een kijkje in de
collectie van Olga
‘Ik heb een meter
Erasmus!’
p. 18

Veel verhalen over
verbeelding
‘Ook al ben ik
nog zo klein...’
p. 10

HOOGWATER

5

TEKST AMBER VAN REEUWIJK

HALS
BAND

VERHALEND

D

e tenen van zijn linkervoet wezen naar het westen, van zijn
rechtervoet naar het oosten. Zijn
horizontale voeten lieten hem waggelen
als hij liep. Nagekeken werd hij inmiddels
niet meer, men was gewend om hem
voorbij te zien komen. In de middag van
maandag zestien mei zat deze vreemde snuiter aan een tafel met zijn plastic
bord en twee vissen. Haring en sardine.
Het was gebruikelijk om een klein publiek
voor zijn raam te hebben. Ze keken hoe
hij voorzichtig de ene vis naar binnen
slokte, zijn mond afveegde met zijn rechterhand en de andere vis voorzichtig met
mes en vork opat. Gewoonlijk was dat
zijn enige tijdverdrijf, maar vandaag zou

“ Zij was het

enige dat hij
verlangde,
dat hij miste.

hij het anders doen. In de middag van
maandag zestien mei liet hij zijn twee vissen staan en waggelde naar buiten. De
wind streek door zijn korte gladde zwarte haren. Hij sloeg eventjes zijn armen
langs zijn lichaam en legde zijn hoofd
in zijn nek. Strekte zich, schudde zich.
Vandaag zou hij haar veroveren. Voor zijn
huis lag een kleine zee, omringd door
grote stenen, waar zij in zwom. Kleiner
dan hij. Zij was het enige dat hij verlangde, dat hij miste. Misschien was vandaag
niet de beste dag. Niet de beste dag om
het vrouwtje eindelijk te overtuigen van
zijn liefde. Hij schudde het van zich af
en sloeg bemoedigend zijn armen tegen
HOOGWATER

zijn lichaam. Langzaam begon de avond
te vallen en avondrood sierde de lucht.
Daar lag een wit, plastic voorwerp met
verschillende openingen tussen de kleinere kiezelstenen; met in een van de openingen een perfect ronde kiezelsteen.
Glimmend zwart tussen het wit, hij moest
het hebben voor haar. Hij probeerde het
plastic weg te pikken, maar het zat vast
onder een grotere steen. Even dacht hij
dat hij de gewilde steen nooit meer te
pakken kon krijgen, was het niet dat het
plastic allemaal ronde gaten had. Alsof
zijn hoofd er voor was gemaakt, gleed hij
door het plastic gat. De steen greep hij
met zijn snavel en dolgelukkig rukte hij
zijn kop omhoog. Het gat greep zijn keel
vast, bleef steken rond zijn hals. Een verschrikte gil schoot uit zijn bek en de steen
viel weer terug op zijn plek. Inmiddels had
de vallende avond zijn omgeving donker gemaakt; zijn zwarte kleding viel niet
meer te onderscheiden van zijn omgeving en hoe hard hij ook trok, schreeuwde: niemand zou hem horen of zien. Hij
probeerde zich nogmaals los te trekken,
boog zijn kop naar beneden en met een
vaart terug naar boven in de hoop dat
het plastic zal breken. Het pijnigde hem,
gaf niet mee, ging niet kapot. Hij zat vast.
De pinguïn gaf nog een laatste ruk aan
het plastic, de vermoeidheid had het
van het dier gewonnen. Het plastic,
dat eerst zes blikjes bij elkaar had gehouden, sneed bij elke ruk steeds dieper in zijn hals. De strijd had het dier
verloren en de pinguïn viel. De perfecte
steen onder zijn buik, zijn lichaam wachtend, het plastic dodelijk om zijn nek.
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TEKST MELCHIOR VESTERS

In Jotie’s
voetspoor

V

orig jaar kreeg ik een belletje van mijn jeugdvriend Bernie. Het ging niet zo goed met hem:
hij was opgenomen in een paviljoen te Oudenaarde, een dorp onder Gent. Ik ken hem nog uit de
tijd dat hij flink innam; ditmaal speelde echter een akkefietje met PISAD, het regionale samenwerkingsverband tegen drugsmisbruik. ‘De wanden zijn wit en de
psychiaters verdacht vriendelijk’, zei hij, nog vrij scherp
voor een verdoofde. Zo te horen hadden ze zijn heroïne vervangen door een snoeptrommel pammetjes.
‘Hoe kom jij verzeild in dat achterland?’, vroeg ik ongerust. ‘De provincie is een vortex!’ Daarop volgde
een ondraaglijke stilte. Het speet me dat ik me weer
zo direct en normatief had geuit. Literaire vrienden
liggen niet voor het oprapen. Bovendien is het stadse leven wel drukker – daarover hoefde ik Bernie
als koerier niets te vertellen – maar geenszins beter.
Hij was niet te beledigen geweest. ‘Er zijn momenten waarop ik eeuwenlang mijmerend volmaakt
gelukkig ben.’ Daar heb je het al, dacht ik: gevaarlijk veel tijd om na te denken, of wat hem daarvan
nog restte. Het kon niet lang meer duren voordat mijn vriend verloren zou gaan aan de periferie. Gelukkig? Mensenkind! Gelúkkig? Quo vadis?
Hij is in Jotie’s voetspoor gegaan: die had er ook
geleefd, gedeald, de kunsten liefgehad en het
zelfs nog gekregen met een meisje – een dochter
van Julien Weverbergh, de uitgever bij wie Jeroen
Brouwers tezelfdertijd zijn ontslag nam. Brouwers
heeft zich T’Hooft later herinnerd als zachtaardig
manusje van alles: ‘Jotie was niemand tot last en
nooit heeft iemand zich aan hem geërgerd.’ Zo wil
ik ook Bernie blijven onthouden. Kort na ons gesprek kreeg ik het bijgevoegde kaartje in de bus.

HOOGWATER

Zonnejaren
Een korte zomer lang glansden hun haren
wild als braamstruiken voor de snoei
Dravers veerden op vier benen maar te zwaar
van vrucht ging bloei snel tot de grond gebogen
Loom en traag togen de lichtjaren
“Mijn zoon kijkt naar de bergen
Mijn dochters trokken naar de stad
Hij klimt niet mee naar hoger fruit
Hij heeft de eerste doornen liefgehad”
Niets is te koop in de provincie dan krediet
om klinkers aan de steenstraat toe te voegen
Biomassa door de molen van de leensom
Te voelen dat je doltikt, tijdbom van zwart zaad
Schuil onder de sterren
baad tussen ganzen
kauw op aren
oren dicht
plicht uit
Beef
Het veulen dat niet schept, valt kreupel van verdriet
“Mijn zoon wachtte een dag of vijftien
jaar eenzaamheid, dertig kilo depressie
Bier en tieten carbuurschietend
tril je, jongen, een weg naar morgen
Tot daar”
De provincie gedenkt haar jonggestorven zonen
geboren tot het duister van vermalen hanen
Die baatten zich niet uit, kochten zich in
in dromen om hun lege tijd mee te bewonen
Een korte zomer vulden zij hun hart met spel en
luister
-

B. Bangcock †
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TEKST ANONIEM

Luchtkasteel
In mijn verbeelding staat
een huis, met een kerstkrans op de donkerblauwe deur. In mijn verbeelding gaan jij en ik samen
in dat huis wonen. In mijn
verbeelding krijgen we
daar bloedjes van kinderen en een hond en een
kerstboom met lichtjes.
In mijn verbeelding kruipen we elke nacht tegen
elkaar aan en sabbel ik
aan jouw oorlelletje en
jij aan het mijne. In mijn
verbeelding zou de geur
van jouw lichaam eeuwig
in mijn bed blijven hangen, omdat het ook jouw
bed zou zijn. In mijn verbeelding worden wij de
meest gelukkige mensen
die ooit samen een huis
met een kerstkrans op

begon. Zij is nog veel
verliefder op jou dan ik.
Maar zal zij van je houden, zoals ik dat doe?
Zal zij voor je zorgen als
je ziek bent, zoals ik dat
doe? Want ik was erbij. Ik was er altijd bij. Ik
was bij de incisies en injecties en ingrepen en
infecties. Ik was het, die
En zij is slimmer dan ik. jouw kale schedel kuste
En zij is vrolijker dan ik. en die jou in slaap suste.
En zij is knapper dan ik,
en blonder en sensueler Dus zal zij begrijpen wat
en amicaler en grappiger je hebt meegemaakt, zodan ik. En zij is mooier als ik dat doe? Zal zij je
dan ik, en slanker en pe- koesteren en beminnen,
danter en lieftalliger dan zoals ik dat doe? En zal
ik. Zij is liever dan ik en zij zich laten bedriegen,
zij waardeert jou meer zoals ik dat doe? Zal zij
dan dat ik toen deed. En jouw luchtkasteel bewozij is naïever dan ik, want nen, zoals ik dat deed?
zij wist wél waar ze aan
de donkerblauwe deur
hebben gehad. Maar dat
huis is een luchtkasteel.
En jij hebt dat luchtkasteel uit elkaar doen spatten toen jij mij vertelde
dat er voortaan een andere vrouw in jouw denkbeeldige huis woonde. In
míjn denkbeeldige huis.
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TEKST SIETSKE HOEKSTRA

De Mier

O

p een zonnige namiddag in het park
zat ik met een boek tegen een boom
aan geleund. Ik was bijna in slaap
gesukkeld toen een zacht stemmetje me riep.
“Wat dit is?” Op mijn boek zat een mier en hij
keek me verwachtingsvol aan.
“Wat?” vroeg ik.
“Kan je mij vertellen wat dit is en waar het toe
dient?” zei de mier.
“Wat wat is?” vroeg ik.
“Deze grote zwarte vormen op het eindeloze
wit waar ik op sta.” Hij tikte met zijn pootje op
de letter p.
“Luister,” zei ik, “Je zou het toch niet snappen,
zelfs al legde ik het aan je uit.”
“Dat mag dan wel zo zijn,” zei de mier, “Maar
ook al ben ik nog zo klein, ik ben wel nieuwsgierig en ik wil niet geleefd hebben zonder ooit
iets geleerd te hebben. Dus zou je mij kunnen
vertellen wat dit is?” De mier ging op zijn achterpootjes staan, zijn antennes recht overeind,
wachtend op mijn antwoord.
Ik zuchtte en zei: “Het zit zo. Jij staat op een
bladzijde. Bladzijdes worden gemaakt van bomen. We rapen een hoop bladzijdes bij elkaar
en noemen het een boek.”
“En waar gebruik je boeken voor?”
“Boeken vangen bevindingen en gedachtes, en
daardoor kunnen we ze doorgeven aan mensen ver weg.”
“Hoe?”
“Luister, dit is niet echt het goede moment,” zei
ik iets te snibbig. De mier boog zijn hoofdje.
“Sorry,” zei ik. Zacht vervolgde ik: “Die zwarte
vormen zijn woorden en getallen.”

“Ze zien er niet uit als woorden en getallen..”
zei de mier.
“Ze verbeelden woorden en getallen”.
“Hmm,” zei de mier. Hij dacht diep na.
“Snap je het?” vroeg ik.
“Ik geloof van niet,” zei de mier. “Je had gelijk,
dit is te ingewikkeld voor mij. Maar hoewel ik
nooit zo slim zal zijn als jullie mensen, ben ik
nu in ieder geval iets wijzer dan kort hiervoor.
Dus, bedankt!”
“Graag gedaan”, zei ik.
“Nou, veel succes met het leven” zei de mier.
“Jij ook”, zei ik.
De mier wandelde het boek af en verdween in
het gras. De zon was ondertussen achter de
bomen verdwenen. Ik probeerde mijn bladzijde
af te lezen maar kreeg het kleine schepseltje
maar niet uit mijn gedachten. Ik keek op van
mijn boek en aanschouwde het park. De lelies
sloten hun bladeren, vogels zochten een overnachtingsplek en de maan was al licht zichtbaar. Ik stond op en riep: “Wat dit is?”
“Wat is wat?” antwoordde de lucht.
“Deze enorme groen en blauwe bol waar ik op
sta.” Ik tikte met mijn voet op het gras. “Wat is
het en waar dient het toe?”
“Luister,” zei de lucht, “Je zou het toch niet
snappen, zelfs al legde ik het aan je uit.”
“Dat mag dan wel zo zijn,” riep ik, “Maar ook
al ben ik nog zo klein, ik ben wel nieuwsgierig
en ik wil niet geleefd hebben zonder ooit iets
geleerd te hebben. Dus kan je mij vertellen wat
dit is?”
De lucht zuchtte en zei: “Het zit zo…”

Deze tekst is een vertaling van een video van YouTuber Exurb1a, genaamd ‘The Ants’. Het
kanaal publiceert essay-achtige video’s met een filosofische insteek. Van tijd tot tijd maakt hij
verhaaltjes, zo ook deze. Voor Hoogwater vertaalde Sietske Hoekstra een van de video’s.
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TEKST SIMONE VELLEKOOP
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TEKST JOSHUA SNIJDERS

Vooooollluuumee!!

H

oewel ik bij het thema ‘Verbeelding’ een abstract gedicht
of een surrealistisch verhaal
had kunnen schrijven, hebben mijn
geweten, de sterren en ik bepaald dat
ditmaal niet te doen. Veeleer wil ik het
hebben over veranderingen op het
gebied van de literatuur en de gevolgen ervan voor de letterkunde. Er zijn
in het recente verleden onderzoekers
geweest die zeggen dat de poëzie of
aspecten ervan uitsterft/uitsterven.
Neem bijvoorbeeld deze zin uit Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens
inleiding van hun bloemlezing Dichters
uit de bundel (2016): ‘De poëzie is niet
dood, de bundels zijn dood. Poëzie
leeft buiten de bundels: online op Facebook en weblog, op straat, in bloemlezingen en bovenal op podia zoals de
Nacht van de Poëzie of Dichters in de
Prinsentuin.’

Als reactie daarop zien we twee documenten: een onderzoeksrapport van
Kila van der Starre (2017) laat zien dat
ruim een derde van de respondenten
incidenteel een poëziebundel leest,
maar nog geen vijfde nooit een poëziebundel gelezen heeft; Jeroen Dera
en Carl de Stryckers Bundels van het
nieuwe millennium (2018) noemt en beschrijft de bundels van de 21ste eeuw
en beweert dat de bundel nog steeds
de manier is om te ‘debuteren’ als
dichter; oftewel: de poëziebundels zijn
niet dood. Wat het rapport echter ook
laat zien is dat 97% van de Nederlanders weleens in aanraking is geweest
met poëzie en in de meeste gevallen
is deze aanraking buiten de bundel,
‘in de openbare ruimte, in ceremoniële
contexten (bruiloften, begrafenissen) of
op sociale media’. We zien dus dat de
poëziebundel niet uitsterft, maar poëzie

moderne Nederl
alleen bez
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ESSAYISTISCH

zich uitbreidt naar andere contexten en
de verhouding tussen deze vormen verschuift.
Spoken-word, performance poëzie, orale
poëzie en orale verhalen lijken tegenwoordig steeds populairder te worden.
(Ik besef echter wel dat mijn visie wordt
beïnvloed door mijn betrokkenheid in de
‘spoken-word scene’.) In de VS kwamen
deze stijlen op vanaf de jaren ’70-’80
en Nederland volgde snel en nu zien we
maand na maand volle theaterzalen voor
evenementen als Woorden Worden Zinnen, Mensen Zeggen Dingen en festivals
zoals Geen Daden Maar Woorden, waar
spoken-word en performance poëzie een
grote rol toegedicht krijgen.
Daarom lijkt het me goed als de moderne
letterkunde zich niet alleen bezig houdt
met poëziebundels, maar ook met de andere vormen van poëzie. De orale vormen
van poëzie kunnen op verschillende ma-

nieren worden onderzocht. Allereerst
kan men verder onderzoeken of deze
vormen echt zo populair zijn als gesuggereerd wordt en waarom. Men kan
onderzoeken wat deze vormen zijn en
ze definiëren en men kan een methode
creëren om de teksten te analyseren.
Want ja, er zijn overeenkomsten tussen
poëzie op papier en orale poëzie (en
dus ook methode van analyseren) zoals
deviatie en equivalentie door eventuele rijm, metrum en metaforiek. Maar
een verschil is de grotere nadruk op
de fonaesthetica, de schoonheid van
geluid in plaats van hoe het op papier
eruit ziet. Er wordt veel meer gespeeld
met volume, melodie en snelheid. Ik
beeld me in dat de letterkundedocenten niet alleen bundels lezen, maar ook
optredens en auditieve fragmenten
luisteren.

‘Het lijkt me goed als de
landse letterkunde zich niet
zighoudt met poëziebundels.’
HOOGWATER
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TEKST JORIS GEENE

V E R B E E L D IN G
Verbeelding
Verbeelding
Verbeelding
Verbeelding

is kracht, is macht, en veel meer dan dat.
is een vat met gedachten gevuld;
is een gat, met dromen omhuld;
lacht, smacht, en verlegt de lat.

Verbeelding laat verbazen en versteld staan.
Verbeelding is een komen en gaan
Van woorden, letters, sporen en spetters,
Van flarden verwarde hersenbezetters.
Verbeelding doet ook bedroeven,
Verbeelding die we het liefst begroeven,
Zo doet verbeelding ook verdriet.
Verbeelding is helse pijnen en hemels geluk,
Verbeelding maakt heel en verbeelding maakt stuk;
Ach, wat is verbeelding eigenlijk niet?
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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.
Met dank aan de heer R.A. Hendrichs – voor eerste lezing en redigeerwerk – en Wisse
Beets, de geestelijke vader van de puzzelvorm.
Verticaal. Beeldspraak zorgt ervoor dat je goedkoper uitkomt 1. Japanse series verwachten participatie 2. Iets levenloos, of abstracts, wordt voorgesteld als een vunzig mens op seksueel gebied 3.
De trend waarmee instagramgebruikers delen hoe ze het liefst hun cafeïnedrank hebben (begin met
een leesteken) 4. Instrument om de bevingen van een gekruid varkensworstje te registreren 5. Vrouwenbeweging benoemt iets mooier dan de werkelijkheid 6. Kunststroming waarin de barista tracht
gevoelens of ervaringen uit te drukken 7. De rapper van “Gin and Juice” houdt er een onbetwistbare
leerstelling op na 8. Bezorgdheid om een langwerpige, populaire groente 9. Zeeroofdieren in hoge
video- of audiokwaliteit 10. Afwezig wegens het hebben van sterke emoties 11. Dit insect boekt vooruitgang bij het veroorzaken van jeuk tijdens hete zomermaanden 12. Taalkunde voor pastavreters.
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TEKST ANNELYNN KOENDERS

Hartkloppingen
weer een wanhopig bericht
op het scherm in de trein
hij beschrijft haar lieve lach
en haar sprankelende ogen
en ik vraag me af
of er nog meer clichés zijn
om een meisje te omschrijven
hij schrijft dat hij dom is geweest
en terwijl hij verder mijmert
over het hoe en waarom
vraag ik me af
of hij haar ooit zal vinden
of dat zij voor altijd gevangen blijft
in zijn verbeelding

HOOGWATER

16

Bezint eer ge begint
Verbeelding van een spreekwoord

E

en moralistische voorstelling die weleens wordt geïnterpreteerd als een
spotprent op de arminianen in 1618. Het opschrift in het midden ‘Versint
eer ghy beghint’ duidt het onderwerp van de voorstelling beter aan. Ondanks de waarschuwingen van een oude man duikt een jongeman in de wijde
opening van een grote hoorn. Vervolgens komt hij echter in de smalle uiteinde klem
te zitten. Rechts kijkt een lachende nar uit het raam en verwoordt het moraal van
de prent, het spreekwoord ‘Bezint eer ge begint’ of ‘Hij werkt zich in het nauw’.

De tekst is afkomstig van Rijksmuseum.nl
Bron: Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1912-309 ● Titel: Versint eer ghy beghint (1618)
HOOGWATER
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Ex Libris

TEKST: DENISE BREEVAART

‘Toon mij uw boekenkast en ik
zal uw zeggen wie gij zijt’. Een
veelzeggende uitspraak, want
boeken herbergen niet alleen
een verhaal. Ze vertellen ook
wat over de eigenaar. In deze
rubriek gaan we op zoek naar
de verhalen achter de huisbibliotheek.

TEKST ANNELYNN KOENDERS

FOTOGRAFIE RICK STOORVOGEL

Ex Libris Olga van Marion

‘Het is een lust en
een last.’

D

e geruchten die rondgaan
over de beruchte boekenverzameling van Olga van
Marion blijken te kloppen. Op een
zonnige donderdagmiddag laat Olga
ons binnen in haar huis in Leiden. Ze
is laaiend enthousiast en ze wil maar
al te graag vertellen over haar boekenverzameling, die zeker indrukwekkend
genoemd kan worden. Olga leidt ons
naar de benedenverdieping van haar
huis, die geheel gewijd is aan haar geliefde boeken. We kijken onze ogen uit
als we de zonnige kamer binnen stappen. De gehele wand bestaat uit boekenplanken die volgestapeld zijn met
boeken. Als we ons omdraaien zien
we daar ook allemaal boekenplanken.
Ook staat er een prachtige oude kast,
eveneens gevuld met boeken. Er liggen zelfs stapels boeken op de grond.
Op de vraag waar ze alles kwijt moet,
weet Olga van Marion geen antwoord.
Misschien de hoogte in, tegen het
plafond? Een deel van de kamer is vrijgemaakt, omdat daar nieuwe boekenplanken komen te hangen. Hier is Olga
erg mee in haar nopjes. Yes, ruimte!
Homerus
Olga vertelt dat ze op de middelbare
school is begonnen met het verzamelen van boeken en dat ze toen al een
ruimteprobleem had. Haar vader heeft
toen boekenplanken getimmerd in
haar kleine kamertje. Voor elke verjaardag vroeg ze een boek, Homerus
HOOGWATER

heeft bijvoorbeeld op haar verlanglijstje gestaan. Olga heeft zelf geen idee
hoeveel boeken ze heeft. We hebben
samen een klein rekensommetje gemaakt. Een kast heeft tien boekenplanken, elke plank is een meter. Dat
betekent dat Olga ongeveer honderd
meter aan boeken bezit. Dat is meer
dan de hoogte van de Pieterskerk in
Leiden, die 81 meter hoog is.
Weggooien
Als we klaar zijn met het bewonderen van de hoeveelheid boeken, gaan
we de collectie wat beter bekijken.
We zien van alles voorbij komen, van
Harry Mulisch tot Harry Potter tot de
Hebreeuwse bijbel. Olga en haar man
lijken van alle markten thuis te zijn. De
boeken staan gesorteerd op alfabetische volgorde, gesorteerd op romans,
poëzie, oude drukken, encyclopedieën
en biografieën. Het is altijd gepuzzel
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met het indelen van de boekenkasten.
Helaas is er ook een limiet aan de hoeveelheid boeken die bewaard kunnen worden.
Er ligt alweer een stapel boeken klaar die
weg kunnen. Het is gedaan met de reisboeken, die gebruikt ze niet meer. ‘In het
buitenland loop ik toch de hele tijd met mijn
telefoon. Ik sleep mijn reisboeken niet meer
mee,’ vertelt Olga. Ook de tijdschriften en
kookboeken kunnen weg, alleen de literaire
kookboeken zullen bewaard blijven. ‘Daar
winnen we ook weer een paar meter mee.’
Aangezien de rubriek Ex Libris heet, moesten we natuurlijk ook de vraag stellen of
Olga een ex libris bezit. Hier moest ze even
naar zoeken, maar uiteindelijk vindt ze er
toch eentje in een van haar woordenboeken. Het is een mooie druk, waar ze met
pen haar naam in heeft geschreven.

achterlaten, doodsbang dat iemand anders
het zou kopen. Vandaag de dag staat Vondel gratis op de DBNL. Nu heel veel online
staat, merkt Olga dat ze minder is gaan
verzamelen. Vroeger kwam ze elke zaterdag met een tas boeken thuis, maar dat is
nu wel minder. Nu vindt ze het vooral leuk
om oude drukken te bezitten.

Afgehakte vinger
Op de vraag wat haar man van de verzameling vindt, heeft Olga snel haar antwoord
klaar. ‘M’n man is net zo gek op boeken
als ik. We hebben elkaar daar echt in gevonden.’ De enige ruzie die ze ooit hebben
gehad is over het inrichten van de boekenkast toen ze gingen samenwonen. Toen
moesten al die boeken samengevoegd
worden. Olga’s man had bijvoorbeeld poëzie en proza bij elkaar geïntrigeerd. ‘Ik
Lievelingsboek
vond dat bespottelijk! Poëzie is poëzie en
Een lievelingsboek kiezen is lastig, daarom proza is proza! Dat moet niet gemengd!’ Er
kiest Olga voor een lievelingsplank. Dit is
waren ook dubbele boeken, en toen kwam
de plank met haar verzameling oude drukde moeilijke keuze: wiens exemplaar moest
ken. Hier staan onder andere echte Vondels er weg? Soms hebben ze beide hun eigen
tussen. Als ze zoiets vindt op een veiling
exemplaar gehouden, omdat ze het allebei
dan vindt ze dat ‘heel erg geweldig’. Het
niet over hun hart konden verkrijgen om
meest trots is Olga toch wel op haar Erashun exemplaar weg te doen. ‘Alsof je een
musverzameling. Een hele boekenplank is
vinger afhakt,’ zegt Olga.
gewijd aan zijn werken. ‘Een meter Erasmus!’ roept ze verrukt uit.
Een derde hypotheek
Er staat ook een aantal waardevolle boeken Steeds maar weer dat ruimteprobleem, is
in haar kast. De Hebreeuwse bijbel was
het eigenlijk wel zo leuk, al die boeken?
duur, daar heeft ze voor moeten sparen.
‘Het is een lust en een last,’ beaamt Olga.
Maar het meeste heeft ze toch betaald voor ‘We hebben een huis met drie verdiepingen
een tiendelige Vondel. Ze is in haar stuen één is alleen maar boeken. Een derde
dententijd speciaal bij een uitzendbureau
van de hypotheek gaat op aan boeken! Je
gaan werken om het te kunnen betalen. Ze hebt ze eerst gekocht en dan betaal je nog
had vijfhonderd gulden gespaard en toen
eens een derde van je leven af om ze te
is ze met een grote rugzak naar Den Haag
houden!’ Ondanks dat een derde van de
vertrokken. ‘En toen was ik zo dom om te
hypotheek opgaat aan de boeken, moet
denken, dat ik de hele Vondel in mijn rugOlga er niet aan denken om haar boeken
zak kon krijgen. Maar dat paste helemaal
weg te doen. ‘Dit is onze identiteit. Het is
niet! Het was veel te zwaar!’ vertelt Olga
gewoon maar zo.’
geanimeerd. ‘Dus ik huilen, en toen heb ik
We vragen aan Olga aan wie ze de rubriek
de enige vriendin die een oude auto van
door wil geven. Daar moet ze even voor
haar moeder had gebeld. Ik zei ‘Help, ik
gaan zitten. ‘Ik denk meteen aan Esther.
sta in Den Haag, ik heb Vondel gekocht,
Bij Esther is alles volmaakt. Dat is een hele
eindelijk!’’ Olga wilde Vondel natuurlijk niet
leuke tegenstelling met deze puinhoop!’
HOOGWATER
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TEKST BART VAN DER WEIDE, DENNIS HUIGE & MAARTEN VAN DAMME (RACOON)

Wat een idee, wat een plan, oh verdomme man
Waarom ben ik zo nerveus
Ga naar binnen, ga toch zitten en wat
drinken dan
Misschien vindt ze je wel leuk
En jij haar, dus elkaar en je kan een beetje lachen daar
Er is altijd een keus
Ze kijkt je aan
De sfeer wordt plots zo serieus
Het is al laat toch
Het is al laat toch
Wat doen we hier nog
Het is al laat toch
Het is al laat toch
Wil jij je bier nog
Kom dan gaan we naar mijn huis
Ik snap het niet, ‘t was zo mooi, niet
normaal meer, allemaal
Wat kan de tijd toch snel kapot
Heel het leven op de schop, op zoek
naar een droomverhaal
En ik zoek mee en voel me rot
Ben ik het kwijt, of heb ik iets ergens
laten liggen dan
Vertel me even waar
We groeien door voor zover je dat zo
noemen kan
We groeien verder uit elkaar
Het is al laat toch
Het is al laat toch
Wat doen we hier nog
Het is al laat toch
Het is al laat toch
Blijf jij maar hier nog
Dan ga ik alvast naar huis
Nu de deur is dicht gevallen
Jouw aanwezigheid verdwijnt
Wordt mijn wereld enkel kleiner
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Zielsalleen door koppigheid
Wat we vergeten bij het schelden
Op de sleur van zoveel jaar
Dat we zeuren, dat we zeiken
Maar wel in de zelfde taal
Het is al laat toch
Het is al laat toch
Wat doen we hier nog
Kom dan gaan we naar m’n huis
Het is al laat toch
Het is al laat toch
Wat doen we hier nog
Het is al laat toch
Het is al laat toch
Dus drink je bier op
En dan gaan we naar ons huis

Het
is
al
laat
toch
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TEKST IRIS VAN BEVEREN

de volwassene ziet de
echte wereld van vijandigheid
de volwassene weet hoe
de werkelijkheid eigenlijk is
de volwassene verblijft vol spijt
in deze wereld van haat en nijd
maar de volwassene vindt verbeelding
als hij tijdelijk door de ogen van een kind kijkt
HOOGWATER
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Afstand scheidt
enkel de lichamen,
niet de geesten
Erasmus

Blijf thuis,
maar toch verbonden met NNP!
nnpagina.nl

