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edereen kan veranderen. Bij de een gaat het
sneller dan bij de ander. Afhankelijk van je eigen
perspectief benoem je dat dan als een draaikont,
een creatieveling of een flexibele geest.

Ik geef je woorden, jij geeft betekenis
Geurende bomen, krijsende kinderen, oma’s recept
alles past in een gedicht
Woorden zijn betrouwbaar als uiting
leugenachtige getuigen evengoed.
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Dit is het nulnummer van Puzzelen met Perspectief.
Het streven is een vervolg, om verder te puzzelen.
Omdat er veel raadsels en puzzelstukjes
zijn om de ruimte mee te vullen. Omdat
woorden geproefd kunnen worden,
kleuren en vormen de hersenhelften
prikkelen en omdat de woeste wereld wel
een mooi cadeautje verdient, een spel met
woord en beeld.
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’: het thema is
‘Herzien’. Kijken is voor de meeste mensen de
belangrijkste manier van waarnemen. Wat gebeurt
er als je perspectief verandert, als je plotseling of
geleidelijk iets anders ziet? Als het oog opeens de
wereld is? Als een collage zijn gelaagdheid prijsgeeft?
Als een onbekende kunstenaar je dagelijkse leven
kleurt? Als de puntjes op de i worden gezet of je tuin
opeens een verrassende oersoep blijkt? In het woud
van verwarrende perspectiefwendingen, lijkt er nog
enig houvast in de literatuur.
Het is een greep uit de onderwerpen die
aan bod komen. Dit magazine verwelkomt
perspectiefwisselingen, hoe moeilijk het soms ook is
de kleur van je eigen perspectiefbril te zien. Hopelijk
word je verrast door nog niet vermoede of inventief
vormgegeven denkbeelden, want ‘The eye has to
travel!’ aldus modejournalist Diana Vreeland.
Met dank aan alle in het colofon genoemde flexibele
creatievelingen, mede-puzzelaars die hun perspectief
deelden. Pin ze er niet op vast! Met uitzondering
van een vriendelijke ‘sociale media pin’. Je krijgt
een inkijkje in hun - en mijn - gepuzzel met ruimte
en betekenis in dit eerste en voorzichtig nulnummer
genoemde magazine.
Het is tevens de start van mijn nieuwe bedrijf:
AtelierMindYourHead. Deel de digitale variant gul
als het je aanstaat en laat me weten of je interesse
hebt in een vervolg.
Veel kijk- en leesplezier!
Jip
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Herzien...
Onbekende kunstenaars

Columns herzien

A

J

lles bleef achter na de overdracht van
het appartement: meubels, theelepels,
beddengoed en kunst aan de muur. Op het
eerste gezicht leek het eerder kitsch dan kunst,
maar twee werken bleken toch te voldoen aan de
definitie ‘Kunst is het scheppen van een nieuwe, een
hogere werkelijkheid, die ons overtuigt en ontroert,
en die blijvende waarde bezit’. Uit: Literaire kunst
(1975) – H.J.M.F. Lodewick, want ik doe niet aan
bronvermelding, maar hier toch maar even wel…
Het ene werk is een soort schild.
Het is gemaakt van metaal. Er zit
reliëf in en een prachtige klank.
De klankschaal is ook deels
geverfd en ik denk dat dat
invloed heeft op de klank,
maar ik durf dat niet uit te
testen door de kwast erover
te halen, bang om het te
verknallen. Ook al is het
werk nu mijn eigendom.
De maker blijft anoniem.
De enige indicatie van
de herkomst is een sticker
met de tekst ‘Made in India’,
hopelijk niet door onvolgroeide
handen gevormd. Ongeschoold
kunnen de handen dan weer niet
geweest zijn. Ik fantaseer er lustig op
los, wie de onbekende kunstenaars zijn die mijn
woonkamer opluisteren.
Het andere werk is even intrigerend. Het is een
mixed media collage, maar dat viel me pas na een
tijdje op. Er zit een krantenknipsel in, een stukje
plastic, hout, garen, maar het is een eenheid, één
vertelling. Hier is helemaal geen informatie over
de herkomst van het werk te vinden. China lijkt me
de beste gok. De Engelstalige tekst verhaalt van
een student met de naam Zhang Er is geen enkele
aanduiding die herkomst of maker verraad.
Is de naam van de maker een goed criterium om
iets nieuws op te hangen of een prijskaartje te
bepalen? Huren of lenen van kunst is best een
goed idee voordat je beslist of je toe bent aan een
ander perspectief of nog niet uitgekeken bent en tot
aanschaf overgaat: want weet maar eens wat van
blijvende waarde is.
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eeuwwisseling – een vergelijkend, beschrijvend en
explorerend onderzoek naar feiten en meningen’.
ip’s venster op de wereld is een digitale column Dat het onderzoek niet van de grond komt, heeft ook
die op onregelmatige momenten verschijnt als
te maken met het vat vol tegenstrijdigheden dat er
nieuwsbrief. Recent vroeg een trouwe lezer of ik schuilgaat achter de columnist. De plannen om de
weer eens een bundeltje columns uit wilde brengen. ‘lastige vragen’-rubriek bij mijn columns te wissen,
Ter compensatie van de momenteel trage uitbreiding verdween snel toen bleek dat de vragen een grotere
van mijn oeuvre. Aangezien het uitgeven van
populariteit hadden dan ik wist. Die vragen komen
columns zonder opdrachtgever een dure hobby is,
daarom omkaderd her en der in het blad terug.
had ik tot voor kort geen plannen ontwikkeld. Maar
Is beter de vijand van goed genoeg?
ter voorbereiding van dit magazine was het idee om
andermans teksten te gebruiken als bladvulling mijn
eer te na.
Denkelijk is het wat moeilijk om een column te
schrijven zonder overdrijving, eenzijdigheid,
Het woord fraude vind ik nogal een groot woord
generalisatie en andere retorische trucs. Met
voor zelfplagiaat, het incorrecte of onvolledig citeren het oppakken van de pen heb je eigenlijk de
van eigen werk. Ofwel jezelf herhalen zonder dat te
inconsequenties en verkeerde woorden evengoed in
vermelden. Alsof je voortdurend nieuwe gedachten
de hand als de mooie zinnen en rake typeringen.
ventileert en ook nog precies kunt opschrijven
waar je die uit de lucht hebt geplukt. Daarom is
Herzien van andermans teksten is voor een deel mijn
in deze uitgave geen notenapparaat opgetuigd om
beroepsactiviteit. Ik herzie ook teksten van mezelf in
aannemelijk te maken dat ik meer ben dan een
een poging om zaken scherper te stellen, duidelijker
eenvoudige voddenboer in woorden. De herkomst
te verwoorden of verwarring weg te nemen.
van de gedachten en associaties achter de teksten is
mij vaak onbekend.
Maar woorden en zinnen blijven voor meerdere
interpretatie vatbaar. Dat is het leuke en het lastige
Dus ik recycle er lustig op los, daarmee mijn
van communicatie: in essentie weet je niet wat je
docenten het bos insturend over mijn vorderingen
oproept, hoe goed je ook definieert of uitbeeldt.
op het leergebied en mijn opdrachtgevers over de
Of het beeld een vergelijkbare emotie oproept
productieve tijd die ik daarnaast overhoud voor het
bij verschillende kijkers, blijft soms in nevelen
werk dat ik lever. In iets andere vorm zijn dit de twee gehuld. Zelfs de mensen die je denkt een beetje te
belangrijkste redenen om zelfcitatie te bestrijden. Ik doorgronden, blijken diepere wateren te bevaren
had het kunnen weten: als er tegenwoordig sprake is dan je je vanuit jouw dwarsliggende onbewuste
van fraude, is het uiteindelijk vaak een economisch
overtuiging of beperkte perspectief had voorgesteld.
delict.
Oude columns herbruiken, is alleen al daarom een
In de wereld van het vrije woord, is een tekst niet
uitdaging. Wordt het zelfplagiaat of een geheel
snel af. Bij herlezing viert de wens om in te grijpen
herziene versie? Als bladvulling gebruik ik een kleine
hoogtij. Meestal weet ik dat te beperken tot de eigen selectie eerder gepubliceerde columns. Ontbreekt het
teksten. Bij anderen probeer ik te redigeren vanuit
label ‘Herzien’? Dan ben ik kennelijk bij het destijds
de stijl en eigenheid van de auteur en de klassieke,
genoteerde perspectief gebleven. Je kunt tenslotte
maar ondergesneeuwde regel te hanteren: ‘Beter is
niet altijd van standpunt veranderen.
de vijand van goed genoeg.’
Je kunt ook een tekst herzien om te voldoen aan
Een synoniem, een andere woordvolgorde, een
de eisen voor de vormgeving. Want dit magazine is
zinswending die beter eerder in het verhaal past.
tenslotte een proeve van bekwaamheid voor het vak
Het is precies de manier waarop je op een bepaald
Digitale Vormgeving aan de Akademie Vogue.
moment plagiaatautomaat Ephoris er niet meer van
kunt overtuigen dat er geen sprake is van zelfcitatie. Mogelijk ben ik als auteur flexibeler in het aanpassen
van een tekst dan in aanpassing van de vormgeving.
Ik geef het op voorhand maar toe en denk dat het
Je wilt tenslotte geen rommelige indruk wekken bij
kan, ook omdat het me voorlopig niet zal lukken
de werken van auteurs en beeldmakers die hun best
om te promoveren op ‘Jip als uniek en veelzijdig
hebben gedaan een waardevolle bijdrage te leveren
generalist in de historische context van een
aan het magazine Puzzelen met Perspectief. Dat is

En dan natuurlijk mijn eigen keuze daarbij: ‘De
broers’ (hieronder) van een van mijn favoriete
kunstenaars, Arie van der Pol. De gelaagdheid
is fascinerend, de suggestie van ruimte en tijd in
‘Zoektochten naar een eigen orde waarin woorden
als figuratief of abstract van ondergeschikt belang
schijnen te zijn.’ En de maker ken ik persoonlijk,
maar wanneer kun je iemand kennen? De grens
tussen bekende en onbekende kunstenaars is geen
lijn. Op dat vlak is verschillend perspectief mogelijk.
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Herzien...
Verpixelen

de nachtmerrie van elke vormgever.

W

aarschijnlijk ken je het scheldwoord
verpixelen niet. Het verpixelde beeld is
technisch en esthetisch minder fraai.
In mijn ogen dan, want ik geloof dat het geen
algemeen gebruikte krachtterm is. Ook onder grafici,
beeldmakers en bewerkingsadapten is verpixelen
niet echt gangbaar.
Wel of niet verpixeld lijkt een beetje op de indeling
in analoog en digitaal. Probleemloos weet je dat je
vier uur kunt aangeven met wijzers  of met cijfers
16.00. Bij verpixelen gaat het om digitalisering van
je beeld in een - schier oneindig - aantal vierkante
vlakjes, de pixels. Het alternatief is een vloeiende
lijn, een wiskundige benadering die je ‘vector’ noemt
en die schaalbaar is.
Of een cirkel minuscuul is of enorm: het blijft als
vector een cirkel. Terwijl de minuscule cirkel in
pixeltaal uiteindelijk een vierkantje wordt. Dat
is toch een duidelijke reden om verpixelen te
gebruiken als iets er heel anders uitkomt dan je
bedoelde? En onomkeerbaar bovendien. Verpixelen
is het fragmenteren en versnijden totdat er geen
beeld meer over is, het overzicht verloren gaat, elke
nuance verdwijnt onder een tralieraster. Anderzijds
geeft die digitalisering houvast: geen onduidelijke
grensgevallen.

als kleurennaam, wel allerlei andere kleurvarianten
met het exotische Tahiti erin overigens.
Daar komt bij, dat
al die kleuren die
wel van een naam
zijn voorzien,
keurig digitaal
gedefinieerd
zijn, soms zelfs
in meerdere
kleursystemen.
Het suggereert een
precisie die het
oog niet aankan.
En het kan knap
hinderlijk zijn
wanneer je geen
idee hebt in welk
deel van het
spectrum je RGB
102-0-102 moet
zoeken. RGB staat voor Red, Green, Blue. Als je dat
weet, is het al wat makkelijker te snappen dat het
een paarse tint is.
Hoe paars wil je het hebben? Kan je brein de kwestie
van het simpel verhogen of verlagen van die cijfertjes
wel aan? En met de notie dat de kleuren ‘in het echt’
af kunnen wijken van die op het scherm.
Mijn bezwaar tegen het verpixelen is de algehele
digitale benadering, waarbij ik het benauwd krijg
van de meten-is-weten-doctrine (iedereen kent
dat woord nu). Het is het onomkeerbare gemis aan
zachte pluizigheid van al die verpixelde pixels.
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De voortschrijdende techniek lijkt mijn negatieve
gebruik van verpixelen overbodig te maken. Want
ja, schier oneindig is het aantal beeldpunten en
mogelijkheden. De hoeveelheid onderscheiden
beeldschermkleuren heeft een opmars gemaakt van
tweehonderdzesenvijftig naar miljoenen. Een aantal
waar de woordenschat voor het beschrijven van al
die kleuren allang uitgeput is. Dacht ik nog dat ik
een leuke kleurennaam had onthouden van vroeger,
blijkt ‘Tahiti hemelsblauw’ helemaal niet te bestaan
Puzzelen met Perspectief
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Wonen in een verhaal

Architecten en inrichters vertalen verhalen naar
ruimte of ruimte naar verhalen: daar ben ik toch
ensen met opgeruimde huizen met
nog niet helemaal uit. En de funda fan zal – al
de boeken op alfabet of kleur, zijn de
tenderen de foto’s soms naar eenheidsworst - allicht
georganiseerde types. Ze wonen lekker
betere verhalen ophangen over de verkopers, dan
doelgericht in een modern en licht huis. Crea Bea’s
ik ooit kan verzinnen. En misschien een heel ander
staan open voor nieuwe dingen, rommelen hun
verhaal dan waar de betrokkenen zich in wanen. Dan
zelfgemaakte spullen tussen stoelen en banken en
blijkt het inkijkje in het interieur misschien teveel
hebben speelgoed. Rokers kunnen hindernisvrij naar gemanipuleerd, het oog door de camera verleid of de
balkon- of tuindeur. Voor oma’s kastje of kopje is
blik van de bewoner niet te vangen. Is het interieur
altijd een plekje vrij. Nostaligische types vullen hun
een pokerface?
donker wordende kamers met ‘over datum’ spullen
die nog wel even mee kunnen. Waar sommigen
Maar hoe ontstaat het verhaal? In interviews
wel varen bij alles op dezelfde plek, wil een ander
lees je over bepalende karaktertrekken van
voortdurend met de bank slepen en nieuwe kleuren
ouders, bijzondere leermeersters of vormende
introduceren in wat nog fris in de verf zit.
jeugdtrauma’s. Waarom doe je iets wel of niet? En
dan begint het verhaal. En hoe vaker het klinkt, hoe
Het is waarschijnlijk makkelijker om iets over
geloofwaardiger. Zo leren we over doorzetters die
iemand te vertellen met een foto van zijn huiskamer, tegenslagen overwonnen, kunstenaars die in een
dan met iemands foto een verhaal op te hangen over rommelige jeugd hun beste inspiratiebron vonden
de inrichting van zijn woning. Wat de inrichting over en genieën die in natuurlijke omgevingen tot grote
iemand zegt, is dan alweer minder logisch.
denkkracht kwamen. Hele mensenlevens worden
opgehangen aan het - vermeende - antwoord op een
Thijs Wolzak fotografeerde voor NRC jarenlang
waarom-vraag.
interieurs voor de rubriek ‘Binnenkijken’, waarna
ook een boek verscheen en een tentoonstelling met
Is het interieur de spiegel van de
foto’s die iemands levensverhaal betrekken op het
binnenwereld, het gezicht van de bewoner?
interieur waarmee hij zich omringt.

M

Geeft het interieur van de woning prijs wat je
wilt laten zien aan de buitenwereld of is het een
voortzetting van de binnenwereld voor jezelf? Voor
de dingen die je niet in je hoofd kunt vasthouden,
maar in geval van opdringende gedachten kunt
opzoeken in de boeken die je verzameld hebt:
uitgelezen boeken, verzamelde goede voornemens
of dierbare herinneringen. Sturen de kleuren en
vormen van je meubels je naar de juiste stemming
om je in te nestelen? Leiden de verzamelingen en
ordening naar de essentie?
Het verhaal van een leven dringt zich waarschijnlijk
het meest op bij het ontruimen van de woning van
een dierbare overledene. ‘Hij was gehecht aan dat
landschapje’, ‘Ze kon geen afstand doen van die
aftandse stoel.’, ‘Die veelbetekenende foto wil ik
hebben.’ En ‘Die brieven zijn er allemaal nog.’
Je kunt bladzijden vullen met aannemelijkheden
over de samenhang tussen mens en inrichting.
Romanschrijvers en filmregisseurs zijn er meester in
om het oog te richten op de elementen die er in het
verhaal toe doen.
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Alle waarom-vragen waar we het – zekere - antwoord
op schuldig blijven, vragen weinig geruststellend om
een nieuwe waarom-vraag. Want ze komen altijd in
golven, al van jongs af aan. Waarom-niet lijkt ook
een goede vraag, minder beperkend. Vooral omdat
het eerste antwoord op een waarom-vraag meestal
niet het enige, het beste en vaak ook niet het laatste
kan zijn.
De waarom-vraag is buitengewoon boeiend. Ik
betrap mezelf er regelmatig op dat ik - in het geniep
- de waarom-vraag voel opkomen en er zelfs toe
overga om die te stellen. Tegen beter weten in. Want
het verhaal past zich aan, maar blijft een verhaal. De
waarom-vraag: buiten de wetenschap kun je prima
zonder. Alleen is het idee dat je in je leven maar wat
zinloos aanmoddert op zijn minst onbevredigend.
Wonen in een verhaal, misschien kan het.
Veranderen van perspectief kan dagelijks, of vaker.
Een tijdje geen aandacht schenken aan je omgeving
is ook een optie: het is tenslotte jouw verhaal. En je
kunt voor de zekerheid altijd even vragen: ‘In welke
film ben ik beland?’

Wonen in een
verhaallijn
(boven)
Waar kun je
wonen? (rechts)
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9

Perspectief van ....
...Helma
Oersoep 2.0

M

aak een serie waarbij je laat zien dat ‘anders
kijken’ (omkijken) van iets alledaags iets
bijzonders maakt. Onderbouw het proces
met een korte tekst en een pakkende titel.

Wat zie je door je lens? In een voormalig
verwaarloosde tuin, richtte Helma haar camera.
Gebruikelijk fotografeert ze daar in prachtige series
de ontwikkeling van ‘De Goudbek’, de tuin waar op
een vergeten stukje grond Friese geeltjes liggen. Een
handgevormde baksteen waar een levendige handel
in bestaat waarbij je niet vreemd moet opkijken
van Waalformaat Friese Geeltjes; met hoofdletters
uiteraard. Maar die handelsgeest was ver weg toen ze
omkeek naar de schijnbaar roerloze stapel.
Van alle soepblikken die je kunt verzinnen, zijn die
over de oersoep denkelijk het meest speculatief.
Mensen waren er tenslotte niet bij, miljoenen jaren
geleden. Toch suggereert Oersoep 2.0 een beeld van
die eerste versie. Iets dat in de verte wellicht lijkt
op de soms ondefinieerbare substantie die we als
soep in de mond nemen? Een brouwsel waarvan de
receptuur geheim bleef. Een zompige wereld, waar
bliksem en zon voor de belichting zorgden en zich
onzichtbaar leven ontwikkeld heeft.
OERSOEP 2.0
Friese geeltjes vergeten onder landbouwplastic.
Oude mortel met een beetje lucht, een beetje
water. Ingrediënten voor nieuw leven.
Maar nu is er, alsof de marketingmanager heeft
meegedacht, Oersoep 2.0. Een compleet nieuwe
versie. Geen oersoep 1.8 of zo. En ook geen bezadigd
78.6.1, waarbij de agile scrum teams de zoveelste
tussensprint hebben afgelegd in een wedstrijd
zonder finish.

Het landbouwplastic heeft nog niets van doen
met de plastic soep in oceanen. Eerder met het
beschermend overspannen van de aarde, waar de
eerste kwekelingen opkomen, het nieuwe leven.
De natuur trekt zich natuurlijk niks aan van
nummers of versies. Dat ligt niet in de aard van
de aarde. De fotograaf helpt de blik richten met
fotografie 2.0.

Zonder de opdracht om anders te kijken, was het
nieuwe leven wellicht pas in het voorjaar opgemerkt.
En daar kwam opeens die titel bovendrijven,
herkenbaar en toch anders. 2.0 heeft een zekere
versheid, een geheel herziene versie, zonder het oude
vertrouwde los te laten. De titel draagt er zeker aan
bij dat het alledaagse bijzonder wordt.
10
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Pierre is er niet
Ik had afgesproken met Pierre, maar het lukte me
niet op tijd te zijn.
Een kwartier te laat, zei je?
Ja, ik haastte me naar binnen, maar hij was er niet.
Heb je wel goed gekeken?
Ik zou hem meteen herkend hebben. Zijn spraak.
Zijn gezicht. Zijn zijn. Onmiskenbaar. Zijn
afwezigheid drong zich meteen aan me op.
Was het er druk?
Dat café heb ik nauwelijks gezien. Ook niet wie er
wel waren. Er was een leegte die geen plaats innam.
Een soort ontkenning van Pierre.
Dus Marie was er ook niet.
Daar had ik toch geen afspraak mee? Antoine en
Robert waren er vast ook niet op dat uur, maar dat
is de kwestie niet. Ik verwachtte Pierre te treffen.
En die was er niet.
Alles in de omgeving vervaagde in mijn zoeken naar
Pierre. Maar hij was er niet.
Waar was hij dan?
Geen idee. Dat is het nou juist. Er was geen
ervaring, geen ontmoeting, geen Pierre.
Hij was er behoorlijk ‘niet’.
En hij verscheen later ook niet?
Nee, Pierre was er niet.
[Vrij naar Sartre in ‘Het zijn en het niet’]

Beeld:
Pierre is er niet
Niet in het cafe
Niet op het
kerkhof
Niet in de strijd
12
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Perspectief van ....
... Abigail
Het oogt eenvoudig

D

e wonderschone ogen die Abigail tekent,
naderen het fotografische, maar zijn volledig
met potlood getekend. De precizie en
kleurnuance kenmerken de maakster.
In een serie verschillende diertekeningen, viel de
aandacht voor de ogen al eerder op in het werk van
Abigail. In het kader van de de opdracht ‘Perspectief’
startte zij met betekenisvolle en doordringende
blikken in ogen.
Langzaamaan verdween het gezicht naar de
achtergrond. Het oog werd een eigen wereld, een
abstractie van de ‘spiegel van de ziel’ zonder dat de
ziel verdween uit de wereld die ze tekent. Sterker,
in de potloodkunst van Abigail ontstaat een geheel
eigen wereld, los van de inspiratiebron. Weet nog
maar eens of je oog in oog staat met een dier of met
een mens.
Zie je in de ogen van de ander ook altijd jezelf?
Hoe zie jij de wereld?
Heb je je ooit voorgesteld hoe het zou zijn
om als een dier de wereld in te kijken?
Hoeveel kleuren zitten er in jouw ogen?
Kleurpotlood kun je niet mengen zoals je verf mengt.
Denk eerder aan pointillisme: puntjes, lijntjes en
vlekjes vlak bij elkaar, die samen de ervaring van
kleur en vorm geven. Dus nee, eenvoudig is het zeker
niet om deze werelden te scheppen.

... Wouter

Z

elfs in het holst van
de nacht bekijken een
ontelbaar aantal minuscule
discobolletjes ons van lichtjaren
ver weg.
Dit is een foto van de ster Sirius,
gisteren genomen met een
sluitertijd van tien seconden
waarin ik de camera in rondjes
bewoog. Het licht in deze foto is
geproduceerd in de zomer van
2012, toen ik zelf rondliep met
mijn rechterarm in het gips, en is
toen begonnen aan de reis naar
mijn slaapkamer. Sirius is op dit
moment de helderste ster aan de
hemel, maar de vraag is hoe lang
nog. Over een paar miljoen jaar
waarschijnlijk niet meer.
Wouter Ubbink, 10 januari 2021
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Zonder titel

H

ieronder zie je de tekst ‘Untitled’ in de oorspronkelijke opzet. Daarnaast is de eerste versie te zien
van het werk ‘Untitled’ met gekleurde stippen. Meer over het werk en de manier waarop het is
ontstaan, is te lezen in het interview verderop.

Untitled (zonder titel)

Zonder twijfel is ‘Untitled’ de meest voorkomende titel van beeldende kunstwerken. In het
Nederlands dan niet vertaald met ‘ongetiteld’, maar met ‘zonder titel’. Je kunt je voorstellen dat
productieve kunstenaars er niet aan toekomen hun werk te benoemen. Ook – of misschien juist beroemde kunstenaars namen niet de moeite een titel te verzinnen, schilderden wellicht sneller dan
ze titels verzonnen, vonden ‘zonder titel’ mysterieus klinken of beoogden dat het werk voor zich zou
spreken. Werden de ateliers van kunstzinnige erflaters wellicht opgeruimd door mensen die het
delicate werk van betitelen van hun onaantastbare helden niet aandurfden?
Hoe dan ook, veel werken waaronder wereldberoemde, liggen anoniem in depots of reizen goed
verzekerd naar plekken waar de naam van de maker belangrijker is dan die van zijn werk. Het loont
wellicht de moeite de hiervoor genoteerde, nogal losse verklaringen eens nader te onderzoeken. Om
te beginnen bij de vraag of een kunstwerk eigenlijk een titel nodig heeft.
Het begin van een pleidooi zou kunnen zijn dat de titel van een werk bijdraagt aan de communicatie
erover. Dan weet je in ieder geval dat je het over hetzelfde schilderij hebt, hoe verschillend de
ervaring bij de beschouwing ook kan zijn.
Beeldmakers die nog weinig publieke bekendheid genieten, wordt geadviseerd goed na te denken
over passende titels. Dat zijn dan adviseurs die titels als ‘Meisje met de parel’, ‘Zelfportret’, ‘Ik en het
dorp’ of ‘Impressie, opkomende zon’ waarschijnlijk hadden afgeraden.
Stel anderzijds dat auteurs hun boeken massaal en weinig onderscheidend ‘Zonder titel’ publiceren.
Het zou vermoedelijk wel de aandacht voor het omslagontwerp verhogen.
Academische titels zijn ondanks hun beperkte aantal onderscheidend. Ze hebben iets virtueels: hoe
langer de diploma’s in een la liggen, hoe minder belangrijk het wordt ze daar vandaan te halen. Zelf
draag ik de titels die ik cadeau kreeg bij het voltooien van mijn opleidingen vrijwel nooit. En als dan
bij hoge uitzondering: in een tasje, met als opschrift ‘titelhouder’.
Ondertussen is deze tekst de onderligger geworden voor het werk ‘Dots’. Of dat een goede titel is, zal
dan later wel blijken…
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De puntjes op de i: van idee naar
uitvoering
Bert Elbersen - Interview met Jip
Wil je vertellen hoe je het werk Dots hebt
gemaakt?
Ja, natuurlijk vind ik het leuk om daarover te
vertellen, maar misschien is het ook interessant om
eerst zelf even te bedenken hoe je dat zou hebben
aangepakt: de puntjes uit een tekst gebruiken voor
een werk met gekleurde vlekjes. Ik blijf toch een
beetje een leermiddelenontwikkelaar, hoor ik.
Wat was er eerst; de tekst of het beeld?
Goeie vraag. Het idee voor de tekst was ‘titels van
schilderijen’. Zo’n idee schrijf ik dan op en dat
suddert een tijdje. Invallen die erbij passen of andere
manieren om er tegenaan te kijken, zet ik er later bij.
Tijdens het schrijven verandert er soms nog veel, een
andere volgorde of zoals in dit geval met een heel
ander eind. Ongetwijfeld is ergens tussen de eerste
hoofdletter en de laatste punt het beeld boven komen
drijven. Maar die route verloopt via een ongrijpbaar
patroon. Het past in een denkproces waar allerlei
elementen op hun plaats lijken te vallen, waarin je
de ene gedachte negeert en de andere aangrijpt. Die
gedachtesprongen kun je dan soms achteraf nog
benoemen en dat wordt dan het verhaal. Voor mij is
dat een reconstructie, waar ik ook maar een slag naar
sla.

van het idee kunnen noemen. En soms kun je vanuit
het beeld ook achteruit kijken wat er waarschijnlijk
is gebeurd. Ik ben opgeleid als bedrijfskundige en
daarin grossiert men in modellen en theorietjes
voor het broodnodige houvast. Het is niet bepaald
eenvoudig om wetenschap te bedrijven in de
complexiteit van organisaties. En ik was altijd
bijzonder gecharmeerd van de managementvisie
die ervan uitgaat dat je achterom kijkt en dan een
patroon herkent. Dat noem je dan de strategie. Dat
komt in de buurt van het idee dat iets zich ontwikkelt
vanuit min of meer consistente handelingen,
zonder dat je weet of dat ook de intentie was.
Buitenstaanders zijn vaak goede patroonherkenners.
Zijn buitenstaanders goede patroonherkenners
of herkennen ze vooral hun eigen patroon?
Want dan kijk je achterom en is er toch iets
helemaal anders gegaan dan je van tevoren
had kunnen bedenken?
Ja, zoiets. Ik vind het ook altijd interessant om
naar overzichtstentoonstellingen te gaan. Vooral
een ontwikkeling in het werk vind ik interessant.
Mondriaan is daarvan een fraai voorbeeld. Je ziet
dan eerst tekeningen, stillevens en landschappen
en dat mondt dan via het kubisme uit in abstracte
schilderijen in heldere kleuren. En al die tijd is
er de invloed van tijd- en vakgenoten, die zich op
vergelijkbare of juist heel andere wijze ontwikkelen
en waar hij zich dan ook mee verbindt. Ik snap heel
goed dat Victory Boogie Woogie, zijn laatste werk,
werd aangekocht door het Kunstmuseum in Den
Haag, ook al was het tegen een hoge prijs. Want ook
daarin zie je dat Mondriaan tot op het laatste bezig
is zichzelf te vernieuwen. Eén van mijn favoriete
kunstenaars is Kazimir Malevitsj. Een kunstenaar
die technisch ‘alles kan schilderen wat en hoe hij
zou willen’, zich ook breder ontwikkelt dan dat en
in 3-D werkt en er dan voor kiest om een zwart
vierkant op een witte ondergrond te schilderen. Dat
intrigeert me mateloos. Een vriendin opperde eens
na een gezamenlijk museumbezoek dat het ultieme
schilderij dan toch wel een zwart puntje op een wit
doek moet zijn.

Heeft dat iets te maken met creativiteit?
Creativiteit heeft in mijn beleving wel verwantschap
met het zien van verschillende perspectieven, niet
meteen de ‘logische’ invalshoek kiezen en met die
suddertijd, waarin het onbewuste zijn werk doet.
Bij de opleiding die ik doe aan Akademie Vogue
ben ik altijd weer verrast door de prachtige werken
die medestudenten maken. Hoe komen ze erop? Ik
heb bijvoorbeeld al zoveel verschillende manieren
gezien, waarop studenten ogen in de spotlights
zetten, letterlijk en figuurlijk. Je kunt denk ik de
meeste mensen wel wat gereedschappen geven om
hun creativiteit aan te spreken, maar waarom de een
het vierde idee uit de tenen moet halen en de ander
bij de twintigste inval toch eens een keuze moet gaan
maken, dat blijft wel een raadsel. En weet maar eens Je hebt het idee gewoon gestolen?
precies welke selectie je dan uiteindelijk maakt.
Als je het zo wilt stellen, mag dat van mij. Het
hebben van echt originele ideeën is vrij zeldzaam. En
Je had het net over een reconstructie waar
toen we het erover hadden, begreep ik van haar dat
je een slag naar slaat. Maar je kunt wel
zelfs het schilderen van een egaal witte achtergrond
reproduceren wat er ongeveer is gebeurd?
geen sinecure is. En waar op het doek zou die zwarte
Er komt een beeld uit, dat zou je ook de reconstructie stip dan moeten komen en hoe groot? Dus dat idee
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www.AtelierMindYourHead.nl

Puzzelen met Perspectief

19

zat wel ergens in mijn brein, maar was niet echt
actief. Wel had ik ooit het plan om iets te maken
met zoveel mogelijk verschillende, van elkaar te
onderscheiden kleine kleurvlakken. Dat zou ik dan
op een muur of zo hebben gedaan, want schilderen
op papier deed ik in die tijd helemaal niet. En dat
was voordat ik zelf verf kon mengen en ik stelde
me voor hoe kostbaar die onderneming zou zijn
als ik alle histor-kleuren in het kleinst mogelijke
verkoopvolume zou aanschaffen. Nou OK, een stuk
of honderd zou misschien ook wel genoeg zijn, maar
dan nog zou het erg in de papieren lopen en ik zag
ook al een ruimteprobleem aankomen met blikjes
waar je dan de nummers van moet onthouden of nog
erger administreren.
Maar die zwarte stip en die gekleurde vlakjes
speelden dus wel een rol?
Jazeker. Ergens tijdens het schrijven dacht ik. Als ik
nou de punten uit deze tekst eens gebruik als basis
voor een werk. Eens kijken waar die puntjes dan
terecht komen. Ik maakte de letters wit en liet de
punten in zwart staan en dat leverde een grappig
patroon op, maar er zaten wel erg veel puntjes aan
de rechterkant, want je begint zinnen op een nieuwe
regel. Ik sleutelde aan de zinnen, ik ben tenslotte
beroepsmatig auteur. Maar uiteindelijk stonden
er sowieso wat weinig punten, vond ik toen ik het
uitprintte. Het leek een kleine stap om dan de
puntjes op de i erbij te betrekken, maar dat viel nogal
tegen. Ik probeerde het graden-teken, het enkele
aanhalingsteken, maar dat was allemaal niks. Het
duurde een tijdje voordat ik iets bruikbaars in de
symbolenbibliotheek vond, een puntje dat precies op
de plek komt waar normaal het puntje op de i en de j
staat: perfect! Het was iets ingewikkelder dan zoekvervang, maar uiteindelijk stonden alle puntjes zwart
op wit en bleef alleen het vraagteken nog over. Dat
liet ik staan.
En dan heb je de onderligger en hoe kwam je
tot de uiteindelijke uitvoering?
Dat was nog wel ‘een dingetje’, want ik wilde het
uitvoeren op een A3 maar ook dan zijn die puntjes
best wel klein. En grappig genoeg stuitte ik in de
praktijk op het probleem dat het kunnen mengen
wel een voorwaarde is om verschillende kleuren
te fabrieken, maar daarmee heb je ze nog niet op
papier staan en de kwasten waren ook allemaal veel
te groot. Ik gebruikte daarom een satéprikker waar
ik dan per verfklodder die eraan bleef plakken twee
of drie stippen kon zetten. Bij lichte kleuren, kwam
het zwart van de inkt er steeds doorheen. Dus ik
drukte een versie af met grijze stippen, maar die
20
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kon ik minder goed zien en toen belde tot overmaat
van ramp iemand en schrok ik zo, dat er opeens een
klodder verscheen ipv een stip. Dat had ik als een
spontane ontwikkeling kunnen opvatten, want toen
ik eenmaal zover gekomen was, vond ik het bepaald
frustrerend weer opnieuw te moeten beginnen.
Had je niet meteen het idee opgevat om er
een digitaal werk van te maken?
Ik hou wel van het gepruts met kleuren en kwasten
en het is niet fijn om heel veel tijd achter een scherm
door te brengen. Hoewel ik van plan was om het
ambachtelijk handmatig uit te werken, lonkte met
de hang naar sturing en controle ook de computer.
Het was er niet meteen, maar het is ook interessant
om dingen digitaal te doen. Ik heb de onderliggende
tekst aanvankelijk in stand gehouden, want ik dacht:
‘Als ik die nog moet veranderen.’ Maar toen ik
eenmaal met inkleuren begon, heb ik figuurlijk een
punt gezet, of drie puntjes zo je wilt en de tekst als
afgerond aangemerkt, hoewel een tekst nooit echt
af is. En toen iemand daarna nog een goede vraag
stelde over de tekst … heb ik ‘m niet meer aangepast.
Wanneer laat jij een vraagteken staan?
Werd je bij het digitaal verwerken nog
verrast door technische problemen of juiste
andere invalshoeken?
Technische problemen waren er op zich niet zoveel,
behalve dat je altijd je kop erbij moet houden,
omdat die programma’s veel kunnen en trucs
vereisen om snel en makkelijk tot het gewenste
resultaat te komen. Het is eenvoudig om veel
verschillende kleuren te gebruiken, je kunt een
kwast zo klein maken als je wilt en dat geeft dan
toch een ‘natuurlijk’ effect. In Photoshop is het
onmogelijk om echte cirkels te maken, het blijft
opgebouwd uit kleine vierkantjes, maar dat geeft
in dit geval ook wel een gaaf effect, vind ik, zeker
als je het uitvergroot. Dan blijken de stippen ook
in vorm van elkaar te verschillen.Het meest verrast
was ik toen ik benieuwd was hoe het zou kleuren
op een zwarte achtergrond. Dat was een wereld
van verschil. Een vriend die meekeek zei ‘het is
in zwart niet tweedimensionaal, maar minstens
vierdimensionaal!’ Hij zag ook eerder dan ik dat
het vraagteken niet helemaal verdwenen was in
het zwart. Dat zijn mogelijkheden binnen een
digitaal ontwerp, waar je handmatig helemaal niet
aan toekomt. Ik heb vaker schilderwerk digitaal
aangepast. De combinatie van handwerk en digitaal
ga ik zeker verder onderzoeken.

Unlabeled | Unlabeled+
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Herzien...
Me too! (herzien?)
Ja, deze tekst uit 2015, kan die nog? Toen me too,
nog iets heel anders betekende dan #MeToo. Of raak
ik dan in het cancelcutuur-moeras?

V

reemd genoeg gaat ‘me too’ na de
koppigheidsfase (peuterpuberteit, voor wie
dat beter begrijpt) gewoon door. Het zal de
niet aflatende bezitsdrang wel zijn, die maakt dat
pop en blokken, mijn pop en mijn huis worden. Dat
‘mijn’ heeft soms - onopvallend of hinderlijk - ook
iets van jou(w). De achtbaan van ‘it’s my life’ naar
‘second love.’

schijnbaar eenvoudig en verbindend woord als
‘aandacht’ maakt de stap van grijs naar kleur al een
stuk kleiner.
Ik ben een weinig fantasievolle auteur en het is voor
een schrijver helemaal niet leuk om voor copycat
uitgemaakt te worden. Misschien dat dat maakt
dat ik het ‘me too’ effect ijverig toegedekt probeer
te houden in mijn leven. Op één punt wil ik wel
bekennen: ik sjouw me dadelijk een breuk aan een
pathologische vorm van ‘me too’ .... boeken.

Na de eerste kennismaking met de
ontwikkelingspsychologie heb ik onbewust gedacht
dat ‘me two’ en ‘me too’ vergelijkbare begrippen
waren. De peuter ontdekt dat hij niet samenvalt
met de rest van de wereld en leert zo ongeveer
tegelijkertijd de impact van ‘ik’ en ‘wil’. Aangezien
de peuter regelmatig het onderspit delft in de ‘me
too’-strijd om de puzzel van een grote zus of de
knikkers van een vriendje, komt het woord ‘nee’ als
geroepen: het unieke zelf is geboren.

‘W

at bedoelt de schrijver met …?’ leek me
ooit de doodsteek voor elk leesplezier.
Lezer en schrijver hebben recht op hun
eigen interpretatie van een tekst. Hun context kan
niet anders dan verschillen. Dat neemt niet weg dat
je erover in gesprek kunt gaan, over het particuliere
of universele van een verhaal bijvoorbeeld of over
de verschillende gezichtspunten van de personages.
Of over de vraag wat het gebruik van een personage
doet met lezer en schrijver. En wat is ‘gebaseerd op
een waargebeurd verhaal’ waard als het desondanks
fictie blijft.

onzekere vissersbestaan. Op hoop van zegen was niet
alleen een kreet van de vertrekkende zeelui en hun
achterblijvende familie en de naam van het schip in
het toneelstuk. Het was ook een soort verdienmodel
aldus wikipedia: ‘Op hoop van zegen was in de
visserij het beding bij aanmonstering waarbij aan de
bemanning alleen loon verschuldigd was indien er
voldoende vangst was.’

Het interessante van toneel is dat je meekijkt met de
perspectieven van de verschillende spelers. Het gaat
niet alleen over de tragedie van Knier. Het stuk kent
geen commentaarstem. Dat maakt het misschien ook
makkelijker om eruit te halen wat je ziet. Leef je mee
met de tragedie van Knier en haar gezin, beschouw je
In 1900 schreef Heijermans ‘Op hoop van zegen’, een ook de achterliggende context en tijd of betrekt het je
spel in vier bedrijven. Die laatste toevoeging is in de op het lot dat je kunt trekken in de levensloterij?
brontaal in onbruik geraakt, maar speelt in de Duitse
en Franse titels nog wel een rol: “Die Hoffnung - ein Over de hele wereld is het stuk opgevoerd en dat
Seestück in 4 Akten” en “La bonne espérance: jeu de maakt nieuwsgierig hoe de Japanse of de Ghanese
Knier haar lot vertaalt. Is het eigenlijk een lot of is
la mer en quatre actes”. Dat het stuk aan zee speelt,
er sprake van een keuze? Is er een uitweg, hoop op
is kennelijk in de vertaling belangrijk. Misschien
een toekomst waarin de vis niet duur betaald wordt?
zorgt het voor duiding van de dubbelzinnige titel.
Het staren over zee geeft ruimte voor melancholie,
reflectie of gewoon stil staan in de frisse zeebries van
Heijermans had in een kustplaats gewoond, zich
ingelezen in de visserijbranche en het armoedige en het moment.
22
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‘Me too’ kwam bij mij binnenrollen uit de
boekenbranche: na Sonja Bakker, de selfmade
dieetgoeroe met ondernemersgenen, werden we
overstelpt met nieuwe dieetboeken, voedselwebs en
aanverwante artikelen van mensen die een graantje
uit de herontdekte gewichtsbeheersingsruif wilden
meepikken. Als ik weer eens dacht: ‘Wat doe ik
nog in de boekenbranche met zo’n overweldigend
aanbod?’ was er die sussende gedachte dat niet alles
origineel hoeft te zijn.
Commercieel is ‘me too’ een enorme markt,
waarbij je jezelf of anderen kunt herhalen, ook al
benadrukken auteur en uitgever het unieke. Zo
explodeerde ‘Vijftig tinten grijs’ tot wat een nieuw
genre is gaan heten: de erotische thriller roman.
Zo’n label jaagt mij zoveel schrik aan dat die tinten
vooralsnog niet als guilty pleasure in of achter mijn
boekenkast verblijven.
Je herkent ‘me too’ ongetwijfeld als je bij Bruna
langs de tafel of stelling loopt die is ingericht met
de uit de vergetelheid getrokken kleurboeken. Een

Vrije vogels

De Japanse Knier(tje)

De eerlijkheid gebiedt me toe te geven dat ‘me two’
en ‘me too’ een leuke taalvondst leek, maar dat ik ‘me
too’ nog niet zo lang ken als een uitdrukking van de
volwassen kopieer- en plakfase.
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Perspectief van ....
... Karin
Recept voor een gelaagd mixed media werk
Voorbereidingstijd: enkele decennia
Bereidingstijd: 4 tot 14 uur, exclusief droog- en
weektijd.
Een geslaagd werk is tastbaar. Meestal is het de
uitkomst van een paar goed gekozen ingrediënten,
voldoende tijd en een afgewogen opmaak voor het
serveren. Lees hoe meester Karin Schlosser met het
paletmes tovert met kleur! En kijk voor meer mixed
media werken op instagram: kasch1608
Dit recept is geschikt voor gevorderden met geoefend
oog, vaardige handen en gevoel voor kleur en
vorm. Kies de afmetingen van het werk en pas de
hoeveelheden daarop aan. Ingrediënten:
*
*
*
*
*
*
*

Papier, doek
Tijdschriften
Schaar
Lijm, verf
Kwasten, paletmessen
Restmaterialen
Snufjes van andere oorsprong

Een ander perspectief?

Bereidingswijze
Curiosity
Leg de materialen op kamertemperatuur klaar op
een grote werktafel. Zorg dat de omgeving is afgedekt
met kranten. Gebruik de natuur als inspiratiebron.
Basis:
Knip en scheur intuïtief stukken uit tijdschriften
en orden die per onderwerp of kleur. Leg enkele
interessante onderdelen op de ondergrond. Schuif
vanuit de ooghoeken met de loszittende stukjes
en plak af en toe wat vast. De basis is gereed als
er evenwicht is in de compositie en het voldoende
tegemoet komt aan het gevoel van het moment.
Verflaag:
De kleurkeuze en lagen reageren op de basis.
Daarbij is de intuïtie bepalend voor de uiteindelijke
uitwerking en de dikte en hoogte van de lagen. Het
perspectief heeft te maken met de huidige situatie.
Dat kan de weg naar de liefde zijn, maar ook de
omstandigheden zoals de maatregelen van de
overheid de afgelopen periode, maar van belang is
dat niet te sterk bewust uit te dragen.
Trapped or living in circles 2020
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De titel van het werk sluit zorgvuldig aan bij de
bereidingswijze en het resultaat. Geniet ervan!
Puzzelen met Perspectief
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Herzien...
Ophef in schapenland

Swapfiets

Z

H

e grazen, herkauwen en slapen. De kudde
typeren als schaapachtig is zonder twijfel
treffend, maar het is evengoed een enorme
jij-bak. Hoe zou je kunnen weten wat er achter al
dat gemekker schuilgaat wanneer er ophef is in
schapenland?
Onze schapen beginnen soms te blaten als die van
de buren staan te mekkeren in hun eigen domein.
Het lijkt wel een echoput. Ze kunnen elkaar niet
eens zien, daarvoor liggen de landjes te ver uiteen.
Gelukkig trekken onze schapen zich steeds minder
aan van die lawaaimakers verderop, met hun
lammetjes en hoge schattigheidsgehalte. Is het de
kift?
Misschien
bespreken
ze van welke
bomen ze
mogen eten of
de grasstanden.
In ons weiland
reikten de
grassen
aanvankelijk
tot mondhoogte
waar de
buurman
bijvoert met
droog hooi, al is
hij dit jaar wel
gestopt met het maaien van de schapenwei.

vermoede externe oorzaken vast die er niet zijn of
heb ik de meeste bronnen van geblaat nog helemaal
niet ontdekt. Laat staan de vraag of er enige emotie
bij betrokken is. Daarbij heb ik het schapenvolkje er
nog niet op kunnen betrappen met z’n zeventienen
tegelijk te blaten: externe oorzaak of niet. Zo
eenvoudig werkt het dus niet in een kudde. Je
krijgt het idee dat kuddegedrag meer heeft van een
optelsom van individueel gedrag, dan van volgzame
groepsuitingen met uitblaters die voorop lopen.
Want een ding weet ik inmiddels zeker: de ene kudde
is de andere niet. En het ene schaap is het andere
niet.
Ze lagen her en der te herkauwen, toen ik na drie
keer tellen nog steeds op zestien kwam. De groep
schaart zich blatend rond een schaap in nood, maar
een levenloos schaap brengt geen hoorbare ophef
teweeg. De schapenboer stelde ‘zomerlongontsteking’
vast. Of die bacterieziekte inderdaad de oorzaak
was, wordt niet nader onderzocht: dat levert geen
meerwaarde op. Om het ons gemakkelijk te maken,
nam de boer een vers geschoren ram mee: tellen we
nog steeds tot zeventien om te kijken of er niks is
uitgebroken.

Hoe ze hun dagelijkse kostje selecteren en
verorberen, blijft een raadsel. Tot je buik in het eten
staan: zou het zoiets zijn als een supermarkt waar
alle verpakkingen opengeritst zijn en waaruit je dan
naar believen kan mee-eten? Of lijkt het meer op een De verandering in dynamiek die ik verwachtte is
lockdown in een sushibar?
uitgebleven. Van natuurlijk leiderschap is geen
sprake. De wollige bolletjes trekken zich niks aan van
Het geblaat lijkt een externe oorzaak te hebben;
de kale bal. Hij heeft vast een aantal seksbuddy’s,
een voorbijrazende trekker, een hond, een haas die
maar dat blijft voor ons verborgen. Waarom zou je
even bang en schrikachtig is. Maar wellicht stel ik
daar ook over mekkeren?

et is onvermijdelijk dat je als liefhebber
van de buitenruimte in de binnenstad een
keer struikelt over een swapfiets. Langs de
Utrechtse grachten en tot ver buiten de singels zie
je de lease economie in praktijk. Buitengewoon
leerzaam. Voor een vast bedrag per maand rijd je
een fiets die binnen een dag gerepareerd wordt als
ie stuk gaat, met levenslange garantie - voor wat dat
waard is in een tijd waarin bedrijven vooralsnog een
levensduur van gemiddeld nog geen achttien jaar
hebben. Voor de mensen die niet langer dan een
jaar of twee een fiets nodig hebben een verstandige
investering. Ik ken weinig Nederlanders voor wie dat
geldt, maar de swapfiets is niet alleen populair onder
expats en buitenlandse studenten.
De swapfietsen zijn met hun vrolijke kleurstelling
makkelijk herkenbaar. De kekke bagagedrager
voorop blijft meestal opvallend leeg, zowel van
gestalde als bereden fietsen. Model ‘Roest al in de
folder’ (niet mijn woorden) voert een strijd in het
stadsbeeld met een zwarte en een blauwe band:
voor zover ik weet ben je redelijk gevorderd in de
vechtsporten ‘dan’. Logistiek zijn banden in dezelfde
kleur sterker.
Swapfiets heeft een opmerkelijk verhuurargument:
‘Klanten zijn het onderhoud aan een fiets zat.’ Maar
weet u, ik rij soms een paar duizend kilometer
per jaar op mijn reisfiets en heb nog nooit een
lekke band gehad. Toegegeven: ik heb twee zwarte
banden. Eén planbare onderhoudsbeurt per jaar
voldoet. Voor het ervaren van onderhoud resteert
nog één optie: een gammele tweewieler. Wat dan
helaas vloekt met de beloofde duurzaamheid, die
praktisch wel ergens het midden zal houden tussen
onverwoestbaar en onderhoudsgevoelig.
Af en toe zie ik een autootje met swapfietsen en
reclame erop. Onderweg voor onderhoud, of
waarschijnlijker, om de verhuurbehoefte te vergroten
en het imperium van het huurfietsenbedrijf uit te
breiden door zichtbare dienstverlening. Eigenlijk is
er maar één echt minpuntje. Soms ontbreekt de in de
verkeerswet vastgelegde rode achterreflactor.
De swapfiets is volgens aanhangers een oplossing
voor het grote aantal weesfietsen. Een huurfiets
laat je tenslotte niet onbeheerd achter. Het scenario
van dit grootschalige adoptieplan was door velen
niet voorzien. Helaas worden de geadopteerde
weesfietsen niet gestald in schuren, maar op straat.
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Meerdere mensen hebben me al toevertrouwd dat ze
graag de bedenker van de swapfiets waren geweest.
Dat kan ik me voorstellen! Want er zit niet alleen
een slimme app achter, maar ook een uitgekiend
verdienmodel.
Beetje bedrijfseconomie tussendoor: door het snel
herinvesteren van de afschrijvingen (intensieve
financiering), is uitbreiden geen probleem.
Afschrijvingen die je als consument niet bij anderen
als kosten neer kunt leggen; daar is een bedrijf altijd
goedkoper uit dan een consument. Het verlaagt de
winst, als die al gemaakt wordt bij zo’n start-up.
Alleen de belastingdienst schiet erbij in. Dus nu
gaat ook Ikea meubels leasen, en guess what?
’Voor de klant is het niet duurder dan kopen!’
Voor hetzelfde geld word je nooit eigenaar van
het product. De startups voor consumentenlease
van keukenapparatuur tot thuisbios schieten als
paddenstoelen uit de grond. De banken zijn laaiend
enthousiast.

Dus, geachte mede-investeerder van de swapfiets: er
komen meer mogelijkheden voor de lease economie.
Ik ga mijn kunst verhuren, maar denk nog even na
over de omlijsting.
Wil je niet als vazal blijven steken in deze feodale
richting, vergeet dan niet een aanverwante en
waardeverhogende dienst bij je onontbeerlijke
product te ontwikkelen. Zodat ook jij gegarandeerd
een sprookjesachtig goed initiatief in handen hebt.
De swapfiets is een duurzaam sprookje dat kleurrijk
de ruimte adopteert en nog lang en gelukkig de
huurpenningen int van fietsen die service vergen
waar de koopfiets in geen jaren aan toekomt. Maar
bij problemen heb je wel een onderhoud met een
vrolijke gast, die je binnen 24 uur weer op weg helpt.
Puzzelen met Perspectief
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Perspectief van ....
... Millicent
Perspectief: het literaire wapen in de strijd
om het lezerspubliek

E

en mens telt pas mee na het verwekken van
een kind, het planten van een boom en het
schrijven van een boek. De laatste twee zijn
feitelijk kinderspel, maar het is leuk meegenomen als
jouw boek ook nog wat royalty’s oplevert en dan zul
je wat inspanningen moeten verrichten. Dat betekent
allerminst dat je een literair meesterwerk hoeft
te schrijven - de meeste boeken in de boekhandel
top-tien zijn dat tenslotte ook niet, maar als je dan
toch een boek schrijft kun je het maar beter meteen
goed aanpakken. Waarom niet shoppen bij literaire
grootmeesters voor een krachtig arsenaal aan literair
gereedschap? Dit artikel onthult enkele geheimen
om van uw boek een bestseller te maken – een
literaire bestseller wel te verstaan. Want voor minder
gaat u niet aan de slag.
Zou jij een meesterwerk willen maken
of heb je die ambitie opgegeven?
Aan de basis van elk literair meesterwerk ligt een
belangrijke keuze ten grondslag: welk perspectief
hanteer je? Met perspectief - ook wel point of view
genoemd - wordt bedoeld: het standpunt van een
personage ten opzichte van een gegeven in het
verhaal, meer specifiek diens blik op de zaak. De
vele variaties en combinaties van de positie van de
verteller ten opzichte van zijn verhaal kunnen tot
drie basismogelijkheden worden herleid.
Ten eerste is er het gezichtspunt van de
alleswetende, boven het verhaal staande verteller
zoals die naar voren komt in romans met een
‘auctoriële verteller’. Dit wordt ook wel de vision par
derrière genoemd, en kan gepaard gaan met nuances
van expliciet commentaar (editorial omniscience)
maar ook meer objectief (neutral omniscience). De
aandachtige lezer merkt reeds dat het gebruik van
enige vaktechnische terminologie sterk bijdraagt aan
de gewichtigheid van de tekst – onthoud dit.
Daarnaast is er het gezichtspunt van een
vertelinstantie die vanuit één of meerdere
personages vertelt, zoals in de vele romans met een
‘ik’- verteller. De lezer kijkt als het ware door de
ogen van de verteller naar het verhaal. En ten slotte
is er het gezichtspunt van een vertelinstantie die
objectief registreert. Voornoemde mogelijkheden
28
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kunnen in de loop van een verhaal, zelfs in kleinere
tekstgedeelten, met elkaar gecombineerd worden.
Van belang is wel om te beseffen dat een verteller
nooit werkelijk objectief kan zijn, want alleen al
door de keuze voor het verhaal, de personages,
de tijd waarin het verhaal zich afspeelt en allerlei
andere schrijftechnische zaken wordt de lezer
gemanipuleerd dat het een lieve lust is.

What walnuts have to do with
teeth has been superbly described
by famous Dutch author Simon
Vestdijk in Ivoren wachters,
written in 1944 and published in
1951. It is said that Simon Vestdijk
wrote faster than God could read

Bij een ik-verhaal onderscheidt men ook nog een
I-protagonist en een I-witness. In het eerste geval
vertelt het ik-personage hoofdzakelijk over zichzelf,
de I-witness treedt meer op als getuige die vooral
over anderen vertelt.

wanneer u zich net als Stephen
King of Agatha Christie beperkt tot
dit perspectief. Belangrijker dan
de schijnbare traditionaliteit biedt
dit perspectief u namelijk een
uitgelezen kans om te schitteren.
Verwar met focaliteit, varieer
met chronologie of verras met
vernieuwend taalgebruik. Tegen
de achtergrond van een auctoriaal
vertelperspectief zal uw verhaal
op de voorgrond treden en
de boekenlijsten bestormen,
in weerwil van sputterende
recensenten die uiteindelijk zullen
toegeven dat zij in dit unieke
geval hun vooroordelen moeten
opgeven.

Naast het begrip perspectief is ook de focalisatie in
een verhaal een belangrijke keuze. Met focalisatie
wordt bedoeld: de persoonlijke beleving van een
personage ten opzichte van een gegeven in het
verhaal. De focalisator geeft niet alleen een kijk op de
zaak, maar vooral diens gevoel over wat er allemaal
gebeurt.
Er zijn drie vormen van focalisatie. Ten eerste is er
de zero-focalisatie, ook wel nul-focalisatie genoemd,
waarbij de gebeurtenissen worden weergegeven
zonder dat er een bepaald gezichtspunt wordt
ingenomen. De nul-focalisatie is in de traditionele
vertelkunst de standaard. De tweede vorm is de
interne focalisatie, die uitgaat van één of meer
personages uit het verhaal. En tot slot kan er externe
focalisatie zijn, waarbij de gebeurtenissen worden
beschouwd als gezien door een camera.
Wie ziet wat?
Focalisatie geeft antwoord op de vraag ‘wie ziet?’,
terwijl de termen perspectief en vertelperspectief,
ook al zijn deze visueel van aard, ook antwoord
geven op de vraag ‘wie vertelt?’. Perspectief in de
literatuur is daardoor vaak dubbelzinnig. Immers,
het personage dat vertelt (de verteller) kan de visie
van een ander personage (focalisator) weergeven.
Voor de interpretatie van verhalen en specifiek voor
de karaktertekening van de personages kan het
belangrijk zijn om na te gaan hoe ze functioneren als
object van focalisatie (wie focaliseert hen wanneer ze
beschreven worden?) en als subject van focalisatie
(welke andere personages of situaties worden bij
voorkeur vanuit hun gezichtspunt weergegeven?).
Na deze technische briefing volgen dan nu de tips
voor uw meesterwerk. Ik zal niet in de val trappen
om u alles te verklappen en u voor te schrijven bij

welk verhaal welk perspectief en welke focalisatie
het meest geschikt zijn om de aandacht te trekken
van recensenten en potentiële lezers. Dat zou
mogelijk betekenen dat mijn eigen boek zal moeten
concurreren met het uwe en ik zou niet willen
bijdragen aan mijn eigen ondergang in die strijd.
U heeft echter, door deze tekst in elk geval tot en
met hier - of, laten we voorzichtigheidshalve ook
de slimme lezers tegemoetkomend, al scannend
vanaf hier – te lezen, blijk gegeven van waarachtige
interesse en u zult worden beloond voor deze (grote
hetzij kleine) inspanning door de volgende reeks tips
om van uw boek een literair meesterwerk te maken.
Ten laatste moet u beslist de voorkeuren van de
gemiddelde recensent negeren. Deze zal u namelijk
op de mouw spelden dat het perspectief van de
auctoriale verteller gruwelijk saai is en een geur van
dood, verderf en de jaren ’80 verspreidt. Bedenk
dat de allergrootste verhalen prima gedijen bij een
alwetende stem; u hoeft zich er niet voor te schamen

Daarnaast is mijn raad om de
zaken eens om te draaien en de
blik op de andere kant te werpen.
Experimenteer naar hartelust
met perspectieven – wissel eens af en verwerk
vaktechnische terminologie in een ondraaglijk lichte
tekst. In de postmoderne roman is het usance om
met de perspectieven te goochelen – doe eens gek en
geef je hoofdpersoon een bijrol. Ga op zoek naar dat
éne dat nog nooit eerder gedaan is. Check wel even
of niet recent al een hond een hoofdrol had of dat er
een roman nogal veel succes had met een monoloog
gericht tot een jij. Het zou jammer zijn van plagiaat
of kopieergedrag te worden beschuldigd.
En ten eerste adviseer ik u om alle schroom te laten
varen. Vergeet alles wat u weet over perspectief,
focalisatie en al die andere technische aspecten
van de literaire schrijverij. Ga gewoon aan de
slag. Schrijven is durven, goed schrijven vereist
heldenmoed en literair schrijven is alleen weggelegd
voor de allerdappersten.
Beeld en tekst: Millicent Kruis
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Perspectief van ....
Zou willen

... Hanna

H

F

et klonk nogal resoluut: ‘Zou willen is geen
willen’. Je zou willen dat het niet waar
was, maar dan ben je al uitgegleden over
de onvoltooid verleden toekomende tijd. Als je iets
wilt, dan doe je dat idealiter ook, nu of later. En als
het blijft bij een zou willen, heb je een puzzel op te
lossen.

ebruari 2020: een
excusiereis naar Parijs vol
kunst en mode. Hanna kijkt
in, door en via ruiten naar de
bruisende Europese hoofdstad.
Ze maakt composities met
weerspiegelingen.

Het is niet dat ik me niet af en toe te buiten ga aan
het dromen in de toekomende tijd, maar ik heb weer
een ‘Dranbleiben’-pijl op mijn werktafel liggen. Om
me eraan te herinneren dat ik terug kan zwemmen
als ik in een fuik terecht dreig te komen. Of ik kan
mijn schaar tevoorschijn halen om een gaatje in het
net te knippen, een venster op de wereld te openen.
Ook van boord springen als het net al is opgehaald,
blijft tot de mogelijkheden behoren. Of ik blijf in
het zou willen fuikje rondzwemmen, dat kan ook.
Geen besluit is ook een besluit, zeker als je dat zou
willen. Hoe vrij het willen dan is, laat ik even in het
midden. Dan kan de Aristoteles fan instemmend
knikken, zonder dat ik me brand aan een keuze in
een ingewikkelde richtingenstrijd

Muskhane is het merk dat
handgemaakte producten biedt
onder het motto ‘in the mood
for hapiness’. Dat alles voor
een lifestyle die verhaalt van
een tijdloze, eenvoudige en
optimistische manier van zijn en
leven.
De kijker krijgt een beeld van
Muskhane voorgespiegeld en
vangt misschien een glimp op van
de maker. Of is het allemaal schijn
en is een verwisseling van voor- en
achtergrond een misverstand in
het brein?
Wanneer kijk jij in, door of via
de ruit?
Wat zie je in de spiegel?
Meer werk van Hanna op
Instagram: atelierjongepier

De reikwijdte van het zou willen is makkelijk te
onderschatten, in het eigen handelen, maar ook
in een wat bredere context. Ik doel op de vele
peilingen die de stemming in het land meten – en
media en bestuurders een richting op duwen. Een
enquête is het summum van zou willen, nou ja, de
meeste peilingen, er zijn natuurlijk uitzonderingen.
Desgevraagd kunnen de ondervraagden een idee
spuien van wat ze zouden willen als antwoord op
een vraag of stelling, maar hoe ze daadwerkelijk
handelen, blijft vaak onmogelijk te beantwoorden,
ook voor de bevraagde. Die doet een poging zijn
zelfkennis te spuien. Daarmee welwillend gehoor
gevend aan de roep om het algemeen belang te
dienen of een eigen antwoord te formuleren op de
achterliggende vraag: ‘Wat wil je horen?’

nodig, maar omdat de nood aan vuistregels en
duiding groot is, zal er een voortijdige conclusie
volgen. En het blijft niet bij wat de ondervraagde
zou willen. De opiniepeiler vraagt door! En de
ondervraagde antwoordt. Weet maar eens wat deze
dubbelzinnigheden betekenen …:
*
*
*

De avondklok voor jongeren
Thuis werken voor ouderen
Vaccineren voor kwetsbaren.

Er circuleren veel meningen over hoe dingen
zouden moeten. Hoe dicht liggen zou moeten en
zou willen tegen elkaar aan? Waar is ‘goed bedoeld’
het tegengestelde van ‘goed’? De invloed van de
opiniepeilers is groot, maar peilen ze niet vooral zouwillen-uitspraken?
Het is de drietrapsraket van gedrag bij de analyse
van de resultaten. Er is mensenduiding, waar
bedoeld wordt gedragsduiding. Gedragsduiding
wordt makkelijk gedragsverklaring. Gedrag kan
eenmalig zijn, maar zo wordt het meestal niet
geduid.
Wanneer is zou willen de beste optie om
iets uit te drukken?
En daarna volgt incorporatie, meestal onvrijwillig,
van de resultaten of de mening door het gebruik van
‘we’ of ‘ze’. Ja, daar maak ik me zelf ook schuldig aan,
expres en overdreven of per ongeluk en onbewust.
Ik realiseer me dat ik wel anders wil, maar niet altijd
weet hoe.

Maar stel je moet antwoorden op de vraag of je
op tijd kunt komen als je een afspraak hebt. Dat
kun je! Zeker weten, het is al vaak gebeurd. Maar
op 9 februari ben je te laat voor een vergadering.
Kom je altijd op tijd behalve op 9 februari, omdat
… (vul maar in)? Kom je meestal op tijd, behalve
voor vergaderingen? Kom je zelden op tijd en op
9 februari ook niet? Kom je meestal op tijd en een
enkele keer niet? Je hebt een benul van deze zaken,
dus je vult in wat je zou willen. Er zijn eigenlijk
eindeloos veel waarnemingen en overwegingen
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Herzien...
Veinzen

‘E

erlijkheid is geen deugd.’ Het was een
verdwaalde bijzin in een filosofiecollege.
En het duurde even voordat de draagwijdte
van deze uitspraak tot me doordrong, want waar ik
opgroeide was eerlijkheid een plicht.
De deugdenethiek wint aan belang in bedrijf, beroep
en leiderschap. Mocht eerlijkheid (g)een deugd
blijken, dan wordt het tijd er even bij stil te staan.
Eerlijkheid is – in tegenstelling tot wat ik in mijn
tijd van de plicht dacht - niet erg objectief. Je kunt
alleen eerlijk zijn vanuit je eigen kennis, waarneming
en ervaring. Die blik biedt ook ruimte voor oprecht
ongeloof in de markt, technologie, complotten en
verdachtmakingen. Hoewel eerlijkheid geen doel
lijkt te dienen, zijn er bekende trucs om eerlijkheid
als deugd in ere te houden.
Voor zover ik weet, maar de waarheid is in deze
moeilijk te achterhalen, is verzwijgen de meest
deugdelijke vorm van eerlijk blijven. Als je niks zegt,
hoef je niet te liegen. Het zwijgrecht staat overigens

wettelijk op gelijke voet met het verdraaien van de
waarheid, want een verdachte hoeft op geen enkele
manier mee te werken aan zijn veroordeling: wat
niet wegneemt dat eerlijkheid een deugd zou kunnen
zijn. Zeker als je uitgaat van een deugd als positieve
eigenschap of karaktertrek, die de verdachte dan
kennelijk ontbeert of onvoldoende geoefend heeft.
Waar eerlijkheid op het spel staat, is bekennen niet
ver weg. Met een beroep op de vrije meningsuiting
wordt eerlijkheid tot ultieme deugd verheven. Want
je weet dat er meestal een stevig commentaar volgt
als iemand zijn zegje doet met ‘Ik moet je eerlijk
zeggen dat …’.
Met alle voordelen van dien, kun je veronderstellen
eerlijk te zijn, niet te zwijgen en toch recht te doen
aan bijvoorbeeld de trotse bezitter van een foeilelijke
nieuwe aankoop. Dat doe je met woorden als ‘apart’
of ‘bijzonder’. Het oordeel ‘dat past goed bij jou!’
klinkt nog liever en door een slimme verdraaiing
zelfs eerlijker - voor het geval je daaraan hecht.
Die lichte vorm van bedriegen die veinzen heet
versoepelt de omgang, houdt ego’s in het zadel

en spiegelt een mooie wereld op je scherm. In
het sociale verkeer voorkom je meer ruzies met
veinzen, dan met eerlijkheid. Je hebt al snel een
achterstand als je het huichelen niet beheerst.
Dat lijkt iets uit het sociale media tijdperk, maar
veinzen is van alle tijden, zoals blijkt uit onderstaand
citaat van Spinoza, vermoedelijk verwijzend naar
raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt die in
1619 terechtgesteld werd:
‘Wat kan men als een groter kwaad voor de politiek
bedenken dan dat hoogstaande mannen, omdat
zij andersdenkend zijn en niet kunnen veinzen, als
booswichten in ballingschap gezonden worden?’
Kennelijk was de veinzer ook toen al politiek in de
meerderheid.
Je verliest je gezicht in de maatschappij als je te
weinig veinst, of teveel. De een snoeft zich een weg
naar de top, gevangen in het oplichterssyndroom,
de ander houdt met smoezen een echtelijke en
een niet-echtelijke relatie uit elkaar. Sommigen
slagen wat minder in het veinzen, maar vinken

bij de gezondheidsverklaring voor het aanvragen
van een rijbewijs de autisme vraag toch niet
aan. Anderen veinzen hun karakter glansrijk en
bedreven op het podium, maar zien het publiek(e)
in de cultuursector voor een dubbeltje op de eerste
rang zitten. Al kan veinzen vermoeiend zijn, het is
mogelijk onontbeerlijk. Bovendien lijkt het erop
dat de meesten niet anders kunnen, af en toe of
voortdurend.
Hoe belangrijk is veinzen voor jou?
Anderzijds: om wiens bestwil gaat het bij
al die leugentjes? Je moet subtiliteiten en
dubbelzinnigheden bijhouden en het brengt een
hoop onzekerheid teweeg als je niet weet of een
ander eerlijk is. Dat verklaart de graagte om
eerlijkheid als deugd te erkennen. Ik verwacht
binnenkort daarom de opkomst van het ethisch
liegen.
Tegen die stroom van eerlijkheid en transparantie in,
laat ik je raden naar de waarheid van mijn woorden:
Jip betekent naast wat vriendelijks ook ‘bedrieger’

Schilderen met koffie

M

ijn buurman handelt in koffie. Met zijn Thai
Specialty Coffee brengt hij de producten
van Thaise koffieboeren onder de aandacht.
Natuurlijk was ik nieuwsgierig naar die koffie. Die
is prima! Als de voorraadbus leeg is, ga ik voor een
praatje en een koffietje bij hem langs.
Een paar weken geleden bedacht ik dat ik misschien
wel eens kon proberen om te schilderen met koffie.
Ik zag allerlei mogelijkheden. Helaas kon ik de
verleiding niet weerstaan om even op internet te
kijken. Afijn, de slotsom is: ik ben niet de enige die
op dit idee was gekomen. Misschien wel de eerste die
denkt dat je er ook een patroon van kunt maken?

Smaakt de koffie thuis anders dan elders?
Hoeveel problemen kun je voorkomen
door samen koffie te drinken?
Museum voor Inlandse en Uitheemse voortbrengselen
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Welke gevoelswaarde heeft ‘thee drinken’?
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Puzzel

Colofon

Hieronder staan 24 puzzelstukjes. Zoek de afbeeldingen in het tijdschrift en noteer het woord uit de
aanwijzing. De oplossing bestaat uit twee zinnen. Zet je zelf een punt achter de eerste zin?
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Nieuws onder de zon
Als de zon op een dag
haar tweelingzusje zou laten overkomen
voor een logeerpartij,
om te dansen rond de aarde
schaduwen te laten verdwijnen
en onze donkerste nachten verlichten
Zouden we dan erg in de war raken?

