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Het jaai '99 zou het jaar moeten worden waarin we alle clichés van de afgelopen 

honderd jaar op de schroothoop gooien, zodat we een nieuw verfrissend begin kun

nen maken. Hier hebben we al meteen het eerste cliché, dat opgang maakte aan het 

eind van de vorige eeuw. Welke clichés zouden het volgende millennium overleven? 

Ook al weer een gemeenplaats, gemunt door Italo Calvino. Is het mogelijk iets te 

zeggen of te schrijven zonder in algemeenheden te vervallen? Daar hebben we de 

kunst voor. Inderdaad: Flaubert. Hierbij een selectie van de idees recues in het do

mein van de literatuur (kritiek, geschiedenis, filosofie, theorie). Ze maken kans op 

de top tien van de afgelopen eeuw. Zo'n lijstje zou ik ook graag in andeie domeinen 

opgesteld zien, nu we toch aan de vooravond van een nieuw millennium staan. 

- Het einde van de roman is ingeluid dooi Paul Valéiy; citeer in dat verband altijd 

'La marquise sortit a cinq heures'. 

- Het begin van deze eeuw woidt wat de liteiatuut betreft gekenmeikt door de 

aandacht voot het bewustzijn van de petsonages. Citeei in dit velband de geheugen

kunst van Ptoust, liever niet aan de hand van de Madeleine, maai breng het thema 

van Vinteuil ter sprake. 

— Dada betekent niets (of: het wooid verwijst naar de kindertaal) maar als bewe

ging doorbrak het de buigetlijke normen en waarden. Niets wordt steeds weer op

nieuw uitgevonden. 

- Het onbewuste is ontdekt door Freud maar in kaart gebracht dooi de surrealis

ten. Surrealisten verdwalen graag als een boer in Parijs (Aragon). Ook altijd de naam 

van Waker Benjamin noemen (flaneur). 'Ik kijk ook graag in de etalages.' 

— Avantgarde-literatuui na de Tweede Weieldootlog: alle opvattingen ovet de wer

kelijkheid 'op losse schroeven zetten'. Zie ook: Dada. 

— Ovei maatschappelijk engagement Adoino citeten: 'Na Auschwitz is geen poëzie 

meer mogelijk' en ei bij zeggen dat deze uitspraak waatschijnlijk apocrief is. 

— Céline heeft 'het schelden uitgevonden'; ongeëvenaaid 'zo scheip als hij de but-

gerlijke maatschappij heeft doorzien...'. 

- De draagbare literatuuigeschiedenis. Jaren tien: het verlangen. Jaren twintig: de 

uitdrukking van het menselijk gelaat. Jaren dertig: links/rechts richten. Jaren veer

tig: kultuurkamer en streekliteratuui. Jaren vijftig: de schoonheid heeft haat gezicht 

veibiand. Jaren zestig: het ludieke protest. Jaren zeventig: het optimisme. Jaren 

tachtig: het pessimisme. Jaren negentig: het postmodernisme. 
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KRISIS 74 - De gehele eeuw: we leven in een beeldmaatschappij, we weten niet meer wat de 

werkelijkheid is. We kennen alleen de beelden. Niet de landkaart, maai het gebied. 

Boiges citeien. 

- Het Nederlandse proza na de Wereldoorlog wordt geschreven door de grote dtie, 

Hetmans, Mulisch, Reve. 

- Na de expeiimenten die de literatuur jarenlang hebben bedorven, zie je nu de au

teurs opkomen die weer durven te vertellen. (Geldt ook voor Duitsland en Fiank-

rijk.) 
- Et wotdt teveel geschreven, maar deze mededeling wel toelichten aan de hand 

van Steinet. 

- De bewustzijnsindustrie: 1970 (tegen: Enzensberger), 1990 (voor: Enzensberger). 

Lof der inconsequentie (titel van een boek van Enzensberger). 

- Ik hou van jou is een cliché van het cliché en daardoor weer bruikbaar (Umberto 

Eco). 

- Casanova lees je natuurlijk niet voor de erotische passages maar om een beeld 

van de achttiende eeuw te krijgen. 

- Waarom is er nu ineens weer zoveel aandacht voor Vergilius, Plato en al die ande

re auteuts uit de klassieke oudheid? Vanwege het fin de siècle-gevoel. 

- Vestdijk schreef snellet dan God kon lezen. 

- De literatuur van 1930 valt te onderscheiden in 'vorm of vent' (later werd dat 

minder). 

- Door vrouwen geschreven liteiatuut wotdt dooi veel vrouwen gelezen. 

- Men hoeft niet per se depressief te zijn om een depressief boek te schrijven 

(Geetten Meijsing). 

- Jetoen Btouwets is na W.E Hetmans de grootste polemist (trommels en trom

petten vol zwavelzuur). 

- Tekst = textuur (Roland Barthes). 

- James Joyce is de uitvinder van de moderne roman (net zoals Cervantes, Rabelais 

en Sterne). 

- Alles van waarde is weerloos. 

- Shakespeare wist de mens in al zijn facetten op het toneel te brengen, vooral de 

existentiële dilemma's heeft hij ondei wootden gebiacht. Sindsdien nooit overtroffen. 

- Een schrijver onlangs op de televisie: ik hoop dat mijn boeken een beetje bijdia-

gen aan de verbetering van de wereld. 

- Kafka heeft ons de wereld van de bureaucratie getoond en voorvoelde wat ko

men ging. 

- Voskuil toont ons de wereld zondet opsmuk, zoals ze wetkelijk is. 

- Van de negentiende-eeuwse literatuui in Nedeiland hoefje alleen Multatuli te le

zen, de test stelt niets voor. De negentiende-eeuwse liteiatuui is veel interessanter 

dan je zou denken. Bilderdijk is een onderschat auteui, men denkt dat hij te veel 

tonkt en dat is waai maat je hebt ook magistraal ronken. 

- Onze eigen tijd is geheel veicommetcialiseeid, alles wordt bepaald door de 

markt. 

- Jean Paul Sartre is de laatste filosoof die ook een behoorlijke roman kon schrij

ven. 
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- Jonathan Swift, A.F. Th. van der Heijden en Marguerite Duras houden ons een COLUMN 

spiegel voor. 

- De literatuur mag geen boodschap hebben want anders wordt ze moralistisch. 

Litetatuut moet een boodschap hebben, want andeis wordt ze vrijblijvend. 

- Annie M. G. Schmidt heeft aangetoond dat de grens tussen de literatuur en de 

kinderliteiatuut arbitrair is. Ze had de PC Hooftprijs moeten krijgen. 

- Boeken geschreven door vrouwen of allochtonen en jongeren zijn vaak vitaler. 

- De Vlaamse literatuui: barok, plastisch en sanguinisch. 

- De Duitse literatuur intellectueel, humorloos, loodzwaar. Heine als uitzonde

ring noemen. 

- De Engelse literatuut: veel 'wit', 'tongue in cheek'; Thackeray als voorbeeld. 

- De Amerikaanse literatuur: blockbusters, brad pack, dirty realism, hard boiled. 

Richard Ford en Burroughs als bewijs. 

- Franse literatuur: gevoelig, sensueel, soms op te hoge naaldhakken. Na de Nou

veau roman de nouveau nouveau roman. 

- Moderne poëzie: hermetisch, cryptisch, het zwijgen, de komma bij Krol, het wit 

bij Eybets, de onuitspreekbare verschrikking bij Celan. 

- Satire: altijd eerst Jean Paul noemen, dan Sterne. Voorbeeld: de opwindbare klok 

in Tristram Shandy. 

- Clichés: idees recues, Flaubert, altijd Bouvard en Pecuchet noemen. 

- In deze tijd kennen we geen stromingen meer. 

- In deze tijd zijn het vooral de vrouwelijke auteuis die iets te zeggen hebben: Jean 

Auel, Connie Palmen, Isabelle Allende, Jung Chang, Lulu Wang, Donna Tart, Ellen 

Eggels, Tessa de Loo, Ktistien Hemmeiechts. 

- Waai blijft in deze tijd de nieuwe Dostojevski ( c.q. Thomas Mann, Simon Vest

dijk, Nietzsche)? 

- Dit boek is het beste van wat et de laatste tijd geschieven is: hartstochtelijk, tin

telend, bruisend, sprankelend, heeilijk helder proza. 

- Deze poëzie moet men mondjesmaat tot zich nemen. Het viaagt om aandacht, 

zo geconcentieeid. 
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