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Literatuur
Bernlef:
leven van
verwondering
Je hoeft maar iets te missen in je brein, of de wereld ziet
er compleet anders uit. ,,Dat fascineert mij enorm’’, zegt
Bernlef, de schrijver van het boekenweekgeschenk 2008.
,,Voor de hoofdpersoon in mijn novelle is de wereld een
wonderlijk fenomeen. Maar ook voor mijzelf. Verwondering
brengt je in de buurt van religie.’’ Door Tjerk de Reus.

B

ernlef (1937) is een
veelgelezen auteur.
Zijn roman Hersenschimmen is ontelbare keren gekozen
voor leeslijsten op middelbare
scholen. In het literaire circuit
is Bernlef vaak bekroond. Toch
zijn glitter en glamour Bernlef
helemaal vreemd. Hij maakt de
indruk een broodnuchter mens
te zijn. Met zijn nicotinesigaret
(,,Wees gerust, hier komt alleen
waterdamp uit!”) tussen de vingers geklemd, zittend aan een tafeltje in Hotel American aan het
Amsterdamse Leidsplein, vertelt
hij graag over de raadselachtigheid van de verbeelding, over
zijn fascinatie voor taal en zijn
verwondering over de wereld.
U bent ruim zeventig jaar, u hebt zo'n
zeventig boeken geschreven. Volgende
week begint de boekenweek, met overweldigende aandacht voor u en uw
werk. Hoe is dat voor u?
,,De aandacht is inderdaad enorm.
Eerlijk gezegd verlang ik wel naar
het moment dat het allemaal
weer achter de rug is. Maar tegelijk vind ik het heel leuk om dit
allemaal een keer mee te maken.
Een boekenweekgeschenk schrijven is een eervolle opdracht.
Bijna alle belangrijke schrijvers
hebben het wel een keer gedaan.
Er is opeens extra aandacht voor
je werk. Het is een soort her- exploitatie ervan. De uitgever komt
met heruitgaven. Met het oog op
het thema van de Boekenweek
komt er een bloemlezing met verhalen over ouderen, uit diverse
verhalenbundels. Daar geniet ik
natuurlijk wel van.’’

Uw boekenweekgeschenk zal in een
oplage van bijna een miljoen exemplaren verspreid worden. Zijn de lezers
belangrijk voor u?
,,Als je schrijft, denk je niet aan
het publiek. Wat moet je je er
eigenlijk bij voorstellen? Hèt publiek, dat is een amorf begrip.
Maar als het boek klaar is en je
wilt het uitgeven, dan verandert
er iets. Je wordt als schrijver dan
ook de eerste lezer. Je kijkt in
die rol anders naar het boek. Je
wilt dit nu wel overbrengen op
de lezers, maar slaag je daarin? Is
het goed zoals het er staat? In die
fase houd ik dus wel rekening
met de lezers.’’
,,Ik ben niet een schrijver die
per se een boodschap wil overbrengen. Het gaat erom dat het
een compositorisch geheel is dat
goed staat en uitgebalanceerd is.
Lezers wil ik daarin meenemen.
Ik hoop dat ze er een emotionele
band mee krijgen.’’

Schrijvers zeggen vaak: ik heb geen
boodschap. Maar ondertussen heeft
een roman wel een overkoepelende
betekenis of ontvouwt het verhaal een
bepaalde visie.
,,Een roman gaat natuurlijk wel
ergens over. Bij mij blijkt het
vaak over dezelfde dingen te

Moeite heb ik met
atheïsten die het
allemaal zo zeker
weten

gaan. Over het geheugen, over
het verloren gaan, over eenzaamheid. Dat is geen plan vooraf, het
blijkt pas achteraf. Ik wil 'mijn'

Boekenweek 2008
De 73ste Boekenweek
vindt plaats van woensdag
12 t/m zaterdag 22 maart
2008. Het onderwerp is
ouderdom en het motto
VAN OUDE MENSCHEN:
De derde leeftijd en de
letteren.
Volgens de Van Dale is de
derde leeftijd: ‘de oudere levensperiode, vanaf ongeveer
60 jaar’'. De 73ste Boekenweek brengt een hommage
aan de derde leeftijd in ﬁctie
en non-ﬁctie.

Bernlef schreef het Boekenweekgeschenk, getiteld
De Pianoman. Klanten van
de boekwinkel krijgen het
geschenk tijdens de Boekenweek cadeau bij aankoop van
11,50 euro aan Nederlandstalige boeken.
Het Boekenweekessay wordt
geschreven door Renate Dorrestein en is getiteld Laat me
niet alleen. Het essay is vanaf
woensdag 12 maart 2008 in
de boekwinkel te koop voor
2,50 euro.

thema's niet rechtstreeks ter
sprake brengen. Een van de eerste lessen dingen die ik leerde
als beginnend schrijver luidde:
breng je thema's via een omweg
ter sprake. Ik las destijds iets van
Gerard Reve, waarin hij uitlegt
hoe de 'omweg van de literatuur'
werkt. Reve zegt: als je wilt duidelijk maken dat iemand eenzaam
is, kun je beter niet de aandacht
op die persoon zelf richten. Vestig de aandacht op zijn omgeving. Breng kleine voorwerpen in
beeld, zoals een paar paperclips,
een buskaartje waarin nog een
of twee ritjes op zitten. Een paar
punaises. Van die dingen die nog
nèt niet weggegooid worden,
maar bijna zullen verdwijnen.
Als je die dingen opsomt, heb je
kans dat de lezer een gevoel van
desolaatheid krijgt.’’
Hoe kwam het verhaal van De pianoman tot stand?

,,Een roman of novelle begint
bij mij vaak met een onduidelijk
beeld van een landschap. Met
vaagweg een paar mensen erin.
Dat beeld heb ik eerst nodig. In
De Pianoman is dit het beeld van
een landschap uit het Noorden
van Nederland. Ik heb het niet
precies benoemd, maar ik denk
eerder dat het Friesland is dan
Groningen. Aanvankelijk zijn
die vage contouren voor mij genoeg. Iets in dat beeld intrigeert
me. Wat is er met die personen
aan de hand? Dat wil ik ontraadselen. Zo komt het verhaal op
gang. Daarbij legt mijn brein de
onverwachte
dwarsverbindingen.’’
,,Zoals je weet is die pianoman uit Sheerness breed in het
nieuws geweest. Ik heb de krantenberichten erover uitgeknipt
en in een map gedaan. Pas veel
later heb ik er naar teruggegrepen. Toen had dat gegeven van
een zwijgende man die piano
kan spelen in mijn brein al een
transformatieproces ondergaan.
Het zat al in de richting van het
verhaal dat ik wilde vertellen en
was verbonden geraakt met een
dertig jaar oude herinnering die
ergens in mijn brein verstopt
zat.’’
,,Die herinnering betrof een
project voor schoolkinderen met
een taalachterstand. Dat was op
een school in Amsterdam. Veel
kinderen waren afkomstig uit de
laagste sociale klassen. De school
vroeg aan een aantal schrijvers
om een creatieve poging te doen
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i J. Bernlef (pseudoniem voor Hendrik Jan Marsman) is schrijver,

dichter en vertaler. Vanaf 2002 publiceert hij onder het pseudoniem
Bernlef (zonder de initiaal J.). Bernlef debuteerde in 1960 als dichter
met Kokkels, en in hetzelfde jaar als prozaïst met Stenen spoelen.

hen aan het tekenen en schrijven
te krijgen. Ik zat destijds in mijn
idealistische periode: de jaren zeventig. Dus deed ik mee. Wat mij

Ik beschouw de
wereldliteratuur
als een groot,
onafzienbaar
koraalrif
enorm verbaasde, was de gebrekkige taalvaardigheid. De kinderen
spraken niet in hele zinnen, maar
in rompzinnetjes. Korte bevelen
en uitroepen. Modale woorden
zoals een 'beetje' of 'misschien'
gebruikten ze niet. In zo'n milieu
heb ik Thomas uit De Pianoman
geplaatst.’’
,,Het verbaast mijzelf dat na
ruim dertig jaar zo'n herinnering
terugkeert en een verbinding aangaat met de pianoman uit Sheerness. Dat is de raadselachtigheid
van de verbeelding.’’
Verwondering lijkt heel belangrijk te
zijn in het leven van Thomas. Hij kan
de dingen niet zomaar thuisbrengen,
maar verbaast zich voortdurend. Alsof
hij alles voor het eerst meemaakt. Dat
gold ook voor personages uit sommige
van uw eerdere boeken. Intrigeert u
dit?

,,Wat je bij Thomas ziet is min of
meer de houding van mensen met
autistische trekken. Ze krijgen teveel prikkels en sluiten zich dan
af. Ze richten zich op één ding,
om houvast te hebben. Thomas
heeft autistische trekken, zij het
niet in ernstige mate.’’
Zit in de waarneming van autisten
iets oorspronkelijks wat 'normale'
mensen missen?
,,Daar zou ik voorzichtig mee willen zijn. Voor je het weet zit je in
de redering dat alleen een gek de
ware kunstenaar kan zijn. Nee,
daar geloof ik niks van. Autisme
is in de eerste plaats een belemmering. Iemand die eraan lijdt
moet zijn toevlucht nemen tot
repetitieve handelingen, om de
werkelijkheid buiten de deur te
houden. Dat is een grote beperking. Maar tegelijk fascineert het
mij. Als je brein maar een beetje
anders functioneert, komt er een
heel andere wereld tevoorschijn.
Dus als je simpelweg spreekt over
dè werkelijkheid, koester je een illusie. Je hoeft maar iets te missen
en je ervaart de werkelijkheid op
een compleet andere manier.’’
Het valt op dat u vaak schrijft over
taal. In de boekenweeknovelle, maar
ook in de rest van uw oeuvre.
,,Taal is merkwaardig fenomeen.
Het is misschien het belangrijkste instrument waarmee wij de
werkelijkheid modelleren. We

geven met taal vorm en betekenis aan onze ervaringen. Taal
geeft je de mogelijkheid om met
elkaar over de werkelijkheid kunnen spreken, ook als die er niet
is. Taal abstraheert de werkelijkheid, staat op afstand van de
concrete dingen. Dat is handig,
maar het is ook een gevaar voor
een schrijver. Neem nu de zin 'De
man liep langs de wilgenbomen'.
Iedereen weet wat met 'wilgenbomen' wordt bedoeld. Maar je ziet
niks voor je! De wilgenboom is
een abstract begrip. Concrete wilgenbomen verschillen allemaal
van elkaar. Het is natuurlijk onmogelijk om aan àlle wilgenbomen verschillende namen te geven, dan zou je gek worden. Een
abstracte term als 'wilgenbomen'
is dus wel nuttig. Maar het levert
ook een vorm van 'onzichtbaarheid' op waar je als schrijver juist
tegenin moet gaan. Taal is een paradoxaal fenomeen.’’
Taal en religie lijken in uw werk dicht
bij elkaar te liggen. In een van uw romans staat dat 'bidden' een eigenschap
van de taal zou kunnen zijn: woorden
zoeken de richting van het transcendente. Bent u een religieus mens?
,,Ik ben zeker geïnteresseerd in
religie. Moeite heb ik met atheisten die het allemaal zo zeker
weten. Maar ook voel ik weinig
sympathie voor rabiate gelovigen. Dat zijn twee kanten van
dezelfde medaille. Ik neig zelf
meer naar het agnosticisme: ik

Genieten

weet niet of er een God is en als
die er zou zijn, weet ik niet hoe ik
me hem of haar voor zou moeten
stellen.’’

Geconcentreerde
taal brengt iets
raadselachtigs
teweeg

,,Aan de andere kant: als ik om me
heen kijk zie een wereld die onmogelijk alleen door toevalligheid tot
stand kan zijn gekomen. Er worden
nog geregeld wetmatigheden ontdekt, die wonderbaarlijk genoeg
gelden voor kleine deeltjes èn grotere gehelen. Je zit dan al dicht bij
het idee van een schepping. Maar
de volgende stap maak ik niet: dat
er een Schepper zou zijn. Wat ik
zie en ervaar in deze wereld, is
voor mij genoeg. Er is veel om je
over te verbazen. Ik hoef dat niet
te extrapoleren tot een systeem
of tot Schepper. Tegelijk zou het
raar zijn als je die vragen naar het
waarom van de dingen niet zou
stellen.’’ ,, Een christelijke - maar
niet exclusief christelijke - notie
die mij aanspreekt is de gedachte
dat je met de doden contact kunt
hebben. Als je dat kinderlijk uitlegt, kom je uit bij een hemel of
iets dergelijks. Ik ervaar soms iets

vergelijkbaars bij het schrijven
van gedichten. Dat fungeert als
een ritueel dat de ontmoeting met
doden tot stand brengt. In de praktijk van het dichten kan ik me er
dus iets bij voorstellen. Mensen die
er niet meer zijn, kun je aanwezig
maken in de taal van je gedicht.
Het ligt trouwens voor de hand dat
taal zo'n religieuze dimensie blijkt
te hebben. In de hiërarchie van
zingevingsmiddelen staat taal op
heel basaal niveau. Denk maar aan
bezweringsrituelen in primitieve
godsdiensten.
Geconcentreerde
taal brengt iets raadselachtigs teweeg.’’
Het verdwijnen is een belangrijk thema
in uw werk. Ook schrijvers verdwijnen
uit het collectieve geheugen. Van welke
roman uit uw oeuvre hoopt u dat die
nog gelezen zal worden over honderd
jaar?
,,Dat interesseert me helemaal
niets. Ik heb ooit een gedicht
geschreven over een oude dichter, die op een dag ontdekt dat
er nog vier regels van zijn werk
bewaard zijn gebleven. De rest
is verdwenen. En die vier regels
worden ook nog eens aan een ander toegeschreven! Zo relatief is
het allemaal. Ik beschouw de wereldliteratuur als een groot, onafzienbaar koraalrif. Miljoenen
diertjes bouwen eraan. Niemand
ziet het geheel. Het is een gigantisch onoverzichtelijk systeem.
De schrijver levert daaraan zijn
bijdrage. Dat is het.’’

