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THE AVANT-GARDE C

NIEUWE
GENERATIE
Vlnr Pepe
Heykoop, Dirk
van der Kooij,
Fantasm a
en Atelier NL.

'HEE JONGENS, ZO KAN JE ER
OOK NAAR KIJKEN!'
WAT VOEG JE NOG TOE AAN DE MILlARDEN SPULLEN
DIE ER AL ZIJN? 'Dutch Design' kent alweer een derde
generatie ontwerpers, met een zeer persoonlijke ethiek.
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F DUTCH DESIGN

IE KLEI NO·
DIG HEEIT,
kan
naar
een hobby·
winkel of
groothandel
gaan; daar
krijg je het
in een zak,
met daarop keurig vermeld op welke tempera·
tuur je het kunt stoken en welk glazuur geschikt
is. Maar je kunt oak, als je erachter komt dat die
klei uit de kleigroeves van de Duitse Eiffel komt
en je dat belachelijk vindt - want bestaat Neder·
land niet uoor zestig procent uit kleidelta en is het

niet een groot kleiland?- met een em mer en een
schop achterin de auto hetland rondrijden en
zelfklei gaan steken. Dat deden Nadine Sterk en
Lonny van Ryswyck van Atelier NL. Ze vulden
grate emmers met klei uit afzettingen van de
Rijn, de Maas, de Noordzee en het !Jsselmeer.
Zo in die emmer lijkt het niks. Maar bestudeer
die klei eens. Klei namelijk bestaat oorspronke·
lijk uit kleine stukjes rots die vanaf gebergtes als
de AI pen helemaal naar Nederland worden gebracht; onderweg kleven er mineralen aan. Als
je die klei goed gaat bekijken, is het verhaal van
de reis af te lezen: je ziet chemie, historie, geolo·
gie. Steek je een kilometer verderop je schop in
de grand, dan ziet de bodem er weer anders uit.

Dat komt door water verder nog in de bodemlaag zit, de hoeveelheid zand bijvoorbeeld.
In samenwerking met Koninklijke Tichelaar
Makkum, de enige Nederlandse keramist die
nag de kennis heeft om ruwe klei te verwerken,
bakten Sterk en Van Ryswyck een servies van
zes Nederlandse kleisoorten. Je ziet de lichtgele
klei uit Brunssum erin terug, donkerbruine uit
Grijpskerk, terracotta u it Tegelen, mosterdkleurige uit Sopsum, chocoladebruine uit Win·
terswijk en een helderoranje klei uit Ochten.
Het liefst heeft Nadine Sterk dat je denkt: wat is
die grand in Winterswijk mooi!
Hier hield het kleiproject niet op, want tijdens
een artist·in· residency·periode bij het ant·
Z4 JANUARI Z015 VriJ Nederland 63

'Dutch design' is een platgetreden begrip geworden.
Wordt iets succesvol, dan komen de jongens met de
polokragen, de geldjongens met de ballen verstand.
werpduo Makkink en Bey maakten ze een studie van de soorten klei in de bodem van het
verkavelde boerenla nd van de Noordoostpolder, bakten ze er met een zelfgebouwde machine tweeduizend tegeltjes van, maakten er een
bodemkaart van (weike klei hoort bij welke kavel) en lieten de boeren erbij fotograferen.
Van al die kleisoorten is ook weer een servies
ontworpen, een aardappelschaal bijvoorbeeld,
voor de aardappels die uit de grand komen
waar de schaal van is gemaakt.
Een dergelijk project doen ze nu met glas, want
waarom gebruiken we voor glas zand uit Belgie,
en wie heeft gezegd dat glas per se wit moet
zijn? Hoe zou het eruit zien als het gemaakt
werd van zand van het Scheveningse strand?
Want dat kan dus gewoon. Het kost wei tijd. En
geld voor dat onderzoek vinden is moeilijk.
BAKKEN MET LAVASTENEN
Het Noordoostpolderproject van Atelier NL is te
zien op de tentoon stelling How we work. New
Dutch Design die 24 januari in het Stedelijk Museum in Den Bosch opent. Daar wordt werk
tentoongesteld van de ontwerpers die gelden
als de nieuwe generatie in Dutch Design. Dat
zijn, naast Atelier NL, Chris Kabel, Pieke Bergm ans, Mae Engelgeer, Lex Pott, Pepe Heykoop,
Dirk van der Kooij, Formafantasma, Studio
rENs, Studio Maarten Kolk & Guus Kusters,
Christien Meindertsma, Valentin Loellman, )oris Laarman en Scholten & Baijings.
De expositie is gebaseerd op het boek van Tatjana Quax en fotografe Inga Powilleit How We
Work. The Auant-garde ofDutch Design. In 2008
publiceerden zij How They Work, fotoreportages
van de werkplaatsen van bekende ontwerpers
als Hella )ongerius, Piet Hein Eek, Petra Blaisse
en Claudy )ongstra. Eind vorig jaar brachten zij
soortgelijke foto's van ateliers uit, maar nu van
een jongere generatie. Dat Stefan Scholten en
Carole Baijings er tussen staan klopt eigenlijk
niet, geven ze toe. Het duo, bekend van hun flu orescerende kleuren, is ouder dan de rest en
behoort al tot de gevestigde orde. Maar omdat
ze n iet in het vorige boek stonden, wilden Quax
en Powilleit ze er graag bij h ebben.
Tatjana Quax is met Ben Lambers eigenaar van
het creatieve conceptenbureau Studio Aan dacht en oud-docent aan de Design Academy
Eindhoven. Samen met fotografe Inga Powilleit maakt ze interieurreportages voor internationale bladen. Quax is gastcurator van de tentoonstelling in Den Bosch . Bij deze expositie
gaat het niet om het eindresultaat, 'het beeld
op de sokkel', maar om h et onderzoeksproces
dat tot de producten geleid heeft. De ontwer64 Vrij Nederland Z4 JANUARI Z015
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Z ELF SCHEPP EN Lonny van Ryswyck van Atelier NL en een assistent bezig met het kleiproject.

pers werd gevraagd een werk a an te leveren, en
'de weg ernaartoe'. Zo staan ervan Dirk van der
Kooij de brokken tweedehandsplastic waar hij
zijn Melting Pot Table van maakt, en bij Formafantasma bakken met lavastenen van de Etna
op Sicilie, waar uiteindelijk een reeks tafeltjes
uitkwam m et de naam De Natura Fossilium.
Dit a ntwerp leverde Simone Farresin en Andrea Trimarchi (samen het duo Formafantasma) een plaats opals een van de vier fina listen
van Wallpaper Designer of the Year Award
2015, met in de jury kunstenaar Marina Abramovic, h oofd design van BMW Benoit Jacob en
Iandschapsontwerper Piet Oudolf.
NAGEMAAKT VAN PIET HEIN EEK
Q!Jax en Powilleit willen met hun focus op h et
werkproces Iaten zien waar het hart ligt van het
Nederlandse design. Ze vinden 'Dutch design'
een platgetreden begrip geworden. De kenmerken die h et fenomeen vanaf de jaren '90 aankleeft (ambachtelijkheid, ironie, authenticiteit)
worden tegenwoordig zielloos en commercieel
ingezet. Denk aan het sloophouten meubilair
op de meubelboulevards, nagemaakt van Piet
Hein Eek. Wordt iets succesvol, dan komen de
jongens met de polokragen binnen, de geldjon-

gens met de ballen verstand. Q!Jax en Powilleit
willen de aandacht verleggen naar de persoonIijke gedrevenheid die aan het werk van jonge
ontwerpers ten grondslag ligt, de oorspronkelijkheid en de ernst; de ziel ervan. De echte karakters, de pioniers. Vandaar de term 'Avantgarde' in de titel: het zijn de voortrekkers.
FUNDAMENTEEL ONDERZOEK
Ingeborg de Roode, conservator industriele
vormgeving van het Stedelijk Museum Am sterdam, ziet in het gezelschap dat in Den Bosch bijeengebracht is 'de nieuwe generatie Dutch Design'. In de eerste horen volgens haar o.a. Marcel
Wanders, Richard Hutten, Hella )ongerius, )urgen Bey, Ineke Hans. In de tweede Bert )an Pot,
Wieki Som ers, Scholten & Baijings. Studio Job
staat tussen de eerste en de tweede in, en dan
nu deze derde. Maar eigenlijk wil ze liever van
het predicaat Dutch Design a f. Ze zou die term
willen reserveren als benaming voor de eerste
generatie die in de jaren '90 mede dankzij de inspanningen van Droog Design de Nederlandse
vormgeving op de kaart zette; mensen die het
pad voor de genera ties na hen geeffend h ebben,
want dankzij hun succes kijkt het buitenla nd
naar jonge Nederlandse ontwerpers.

'Wlj gebruiken design Diet als vehikel om producten
te ontwerpen, bet is voor ons een methode om de wereld

om ons been te begrijpen.'

Oat neemt naar haar mening direct het misverstand weg dater v66r Dutch Design geen succesvolle Nederla ndse vormgeving zou zijn geweest. Denk aan Gerrit Rietveld, Piet Zwart,
Wim Crouwel, Friso Kramer, Bruno Nin aber
van Eyben, Em my van Leersum en Gijs Bakker.
Bovendien is het vormgevingsklimaat h ier zo
interna tionaal geworden dat ze het m oeilij k
vindt nog van 'Dutch' te spreken. De Design
Academy Eindhoven trekt vee! buitenla ndse
studenten. En sommige on twerpers die stra ks
in Den Bosch te zien zijn, zijn niet eens de Nederlands. De jongens van Form afan tasm a komen ui t ltalii!, Valen tin Loellma n is Dui ts.
Wat deze n ieuwe lich ting bi ndt, is volgens De
Roode h et fund am e ntele onderzoek dat ze
doen. Ze noemt Lex Pott (1985), die net zo la ng
met hout van een douglasspar experimenteert
tot hij erin slaagt de zachte jaarringen weg te
stralen en de harde te behouden, zodat er een
rooster in de plan ken ontstaat. Studio rENs (Renee Mennen (1984) en Stefanie van Keijsteren,
(1985)) doet minutieus onderzoek naar de invloed van tijd op het verkleuren van rode pigmen ten en gebruikte h un kleurstudie onder
meer voor een serie kleden van tapijtfabrikant
Desso, gemaakt van restmateriaal. De Roode
vergelijkt d ie manier van onderzoeken met
fu ndamenteel onderzoek in de wetenschap:
ook daarbi j staat tevoren de ui tkom st niet vast.
ZWARTEPIETENKOP

Simone Farresin (1980), met Andrea Trimarchi
(1983) studio Formafantasma, zegt: 'Ons vertrekpunt is nieuwsgierigheid. We weten a an het
begin niet wat het eind gaat brengen, maar we
genieten van de reis.' Een voorbeeld van die
werkwijze is hun project Moulding Tradition
(2009), aangekocht door Stedelijk Museum
's-Hertogenbosch. Op vakantie in Sicilie, de geboortestreek van Trimarchi, vonden ze op de
markt vazen met karikaturale zwarte gezichten.
Het waren kopieen uit de Siciliaanse 17de-eeuwse keramische traditie Teste di Mora, weelderig
gedecoreerde vazen met daarop groteske Moorse koppen waarvan nog steeds replica's worden
verkocht op Italiaanse toeristenmarkten.
Het gemak waarmee dat keramiek als typisch
Italiaans verkocht werd, vond het duo in opmerkelijk contrast staan met de uitkomsten van een
recente enquete waarin 65% van de Italianen imm igratie een gevaar voor de Italiaanse cultuur
had genoemd; ook moesten ze denken aan het
uiterlijk van de mensen die een stukje verderop
voor de kust van Lampedusa in het water lagen.
Zo begon er een zoektocht hoe die spanning
vorm te geven, hoe die geliefde nation ale tradi-
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DUU RZAAM IS EEN HOUDING Pepe Heykoop (1984) werkt aileen met oudere materialen.

tie Teste di Moro te actualiseren. Oat resulteerde
in een serie wit keramiek waarbij de zwartepietenkop is vervangen door gestileerde zwart-witportretten van immigranten. Het servies bestaat
uit wijnflessen die verwijzen naar de druiven die
in Sicilie door immigranten geoogst worden aan de kommen hangen reddingsboeien.
Timo de Rij k, h oogleraar design, cultuu r en
maatschappij aan de TU Delft, vindt dit een
goed voorbeeld van het persoonlijke karakter
dat he t onderzoeksproces van deze lichting
schetst. 'Vanuit een schijnbaar klein gegeven
raken ze toch grote thema's als duurzaamheid,
vluchtelingenproblematiek en rassendiscriminatie, op een heel persoonlijke manier.'
SIGARETTENMACHINE

'Wij gebruiken design niet als vehikel om producten te ontwerpen, het is voor ons een methode om de we reid om ons heen te begrijpen,'
zegt Lonny van Ryswyck van Atelier NL, 'en da t
te vertalen naar producten.'
Van Ryswyck en Sterk, beiden docent aan de
Design Academy, geven wereldwijd workshops
over hun methodiek. Ze leren studenten om
hun omgeving in kaart te brengen aan de hand
van wat ze op straat vinden. Zo was er een Tai-

wanese student die in verschillende wijken
peuken verzamelde en merkte dat in armere
buurten die sigarettenstompen helemaal waren opgerookt en met de hand uitgedrukt, en
in rijkere nog voor de helft over waren en uitgemaakt met de voet. Met dat soort gegevens
kun je datakaarten maken van een gebied en
(hoewel Van Ryswyck dit eigenlijk niet zo'n gelukkig voorbeeld vindt, maar goed, bij wijze
van spreken) een sigarettenmachine ontwikkelen. 'Je hebt niks nodig om een project te beginnen,' zegt ze, 'a lies is er al.'
AFVALMATERIAAL

Opvallend in deze lichting is de nadruk op werken met afvalmateriaal. Formafantasma sluit
zich twee weken op in de ateliers van het Italiaanse modehuis Fendi om te kijken wat ze met
vissenhuiden kunnen doen, Pepe Heykoop
(1984) maakt meubilair van kringloopstoelen
en restjes uit de leerindustrie. Dirk van der
Kooij (1983) produceert van tweedehands plastic met tweedehands machines stoelen, tafels
en lam pen. Maar op de vraag of ze zich duurzame designers voelen, zeggen ze nee. Van der
Kooij gaat zichzelfniet 'als de sustainable designer neerzetten', 'want als je duurzaam bezig
24 JAHUAR I 2015 Vrlj Nederland 65

Dit gezelschap ontwerpers is ook weer niet z6 geengageerd: ze hebben niet echt een idee van de toekomst,
ze zijn bezig met hun persoonlijke experimenteerdrift.
wilt zijn, kun je beter niks maken', maar hij
vindt het wei een grotere uitdaging om met oudere materialen te werken dan met nieuwe, en
hij slaapt er oak beter van.
Duurzaamheid is voor deze lichtinggeen vraag
meer, maar een vanzelfsprekendheid. Het is
een houding, denkt Pepe Heykoop (die maar
zelden lets nieuws koopt - vee! in zijn huis is
van hergebruikt materiaal), en dat is a: omdat
op Marktplaats zijn stuiver een euro waard is,
b: omdat hij oudere dingen interessanter vindt
(een aansteker van vijftig jaar geleden heeft een
prikkelender systeem dan de wegwerpaanstekers van drie voor een euro die zo zijn afgesteld
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MATER 1AA LK E U Z E Dirk van der Kooij gebruikt tweedehands plastic, Formafantasma lavastenen.

dat ze snel kapotgaan) en c (maar misschien
hoort dit tach ook nag bij b): dat je met je mabie! iets bestelt in de juiste maat en de juiste
kleur en dat dat VANMIDDAG nog bezorgd kan
worden, daar is niks spannends aan.

MEUBELS VAN DE TOEKOMST
Hij verdiept zich in natuurwetenschappelijke en
technologische research op universiteiten en in
bedrijven, 'op zoek naar wat je er mee zou kunnen
maken, wat dat voor de nieuwe tijd zou kunnen
betekenen en hoedat er esthetisch dan uit zou
zien': Joris Laarman (1979), met een bedrijfvan
twintig mensen een van de succesvolste uit deze
lichting ontwerpers, experimenteert met technieken die pas over lien jaar gangbaar zullen zijn.
Hij is bekend van de Bone Chair, een stoel die
volgens een op botgroei gebaseerd algoritme uit
de3D-printer komt. Hij maakte self-assemblerende robotjes en een lampje met lichtgevende cellen,
gemodificeerd met de genen van een vuurvlieg. Hij
vraagt: 'Wat als spullen zouden gaan Ieven? Hoe
gaje er dan mee om? Dan zijn het ineens geen
wegwerpproducten meer, dan gaje ze verzorgen.'
'Dutch profiles: Joris Laarman' toont hoe hij werkt.
Ga naar

m].nJijorislaannan
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DE GROTE VRAGEN

Volgens Timo de Rijk bewegen de ontwerpers
uit deze lichting zich in een totaal ander vormgevingsklimaat dan de eerste. Wat de eerste generatie Dutch Design bond, was dat ze nieuwe
wegen ontwikkelden voor de nieuwe betekenis
van design. Vormgeving kreeg in die tijd volgens
De Rijk een nieuwe betekenis. 'In de jaren '80
stand de functie van spullen nag voorop, maar
in de postmoderne jaren '90 veranderde dat radicaal. Producten als een radio, een horloge, een
spijkerbroek, een stoel, een lamp, werden dragers van culturele boodschappen: ze gaven uiting aan waar je voor stand, en deze ontwerpers, hoe onderling verschillend oak, waren de
eersten die begrepen wat een ongelofelijke rol
producten kunnen spelen. Wat je oak maakte, je
kon er aile kanten mee op, dat maakte het ontwerpen heel rijk.' Als voorbeeld noemt hij de ladenkast van Tejo Remy You can't lay down your
memory, 'een a-functionele kast die een verhaal
verbeeldt: wat doe je als je als Robinson Crusoe

op een onbewoond eiland aanspoelt?'
De huidige lichting is opgegroeid met een overvloed aan spullen, de economische crisis en internet. De vraag is: wat voeg je nag toe aan de
miljarden spullen die era! zijn? Oat moet iets
zijn dat ze voor zichzelfkunnen verantwoorden.
Simone Farresin van Formafantasma, die met
zijn partner Andrea oak lesgeeft aan de Design
Academy Eindhoven, noemt dit de persoonlijke
ethiek achter het design. In dat opzicht vindt De
Rijk dit gezelschap ontwerpers ook weer niet z6
geengageerd: ze hebben niet echt een idee van
de toekomst, ze zijn bezig met hun persoonlijke
experimenteerdrift. Daarom, vinden zowel hij
als Ingeborg de Roode, hoort Daan Roosegaarde, die 66k in het boek van Q\.lax en Powilleit
staat, niet in dit gezelschap thuis, want dat is bij
uitstek iemand die zich de grate vragen stelt, die
met energiezuinige snelwegen en het afzuigen
van smog bezig is. Roosegaarde neemt ook geen
deel aan de expositie in Den Bosch; hij wil zich,
zei hij tegen museumdirecteur Rene Pingen, dit
jaar focussen op de grate projecten.
VANOEHENAH

Oat hele persoonlijke vanuit-jezelf design dat op
de Design Academy wordt aangewakkerd, heeft
ook een nadeel, want, denkt Timo de Rijk dan,

CAREL PEETERS LITERA IRE /(RON/ EJ(
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waar on twerp je nou eigenlijk voor? Hoe krijgen
deze gedachtenvoorzetten werkelijk betekenis
voor de samenleving anders dan in het soort gesprek dat wij er nu over voeren: het beschouwende gesprek over de culturele betekenis?
De Rijk en De Roode zeggen het allebei: in een
museum of een galerie staan is wei belangrijk,
want zo creeer je een platform voor jezelf: als je
niet bekend bent, zal de industrie niet snel met
je willen samenwerken. Maar pas als het een
gebruiksvoorwerp wordt, ofiets anders nuttigs
zoals een a pp of een andere dienst, krijgt h et
ook betekenis voor de sam enleving in zijn geheel in plaats van aileen voor de ontwerper.
Pepe Heykoop weet daar wei een antwoord op.
Met de Skin Col/ectie, de reeks afgedankte meubels met een laag restleer, gaat hij de wereld
niet redden, dat zijn kunstobjecten. 'Want je
kunt wei zeggen: het is gerecycled, maar als het
er maar vijf zijn, wordt er niet zoveel gerecycled. En je kunt wei zeggen: leuk dat je een
kroonluchter van afvalhout m aakt, maar als
maar vijf mensen hem kunnen kopen, is de impact niet zo groat.' Deze projecten zijn meer om
te inspireren: hee jongens, je kunt er ook zo
naar kijken! Dit soort werk doet hij voor zichzelf. Oat vindt hij mooi, dat het eerst aan de ene
ka nt van h et glas staat, op straat bij het grofvuil, en dan aan de andere kant van het glas, in
een galerie, of bij iemand thuis, en dat het dan
gaat van oeh en ah. Maar a is je echt iets wilt toevoegen, m oet de omvang grater zijn.
Wat hij voor anderen doet, dat is de stichting
die hij met zijn nicht Laurien Meuter heeft in
India. Zij Iaten in hun werkplaats in Mumbai
onder meer Heykoops papieren vazen maken.
Misschien ken je ze wei: je vouwt ze om een glazen fles waardoor he t een vaas lijkt. Daarvan
zijn er inmiddels 50.000 verkocht en daarmee
verschaffen zij werk aan 95 vrouwen in Mumbais rosse buurt. Het doe I is om deze gemeenschap in tien jaar tijd te Iaten groeien van zeer
arme naar middenklasse burgers. Tiny Miracles
is de naam van de stichting. Zo had de tentoonstelling in Den Bosch ook kunnen he ten.
'How We Work. New Dutch Design ~ Stedelijk
Museum 's-Hertogenbosch, 24 januari t/ m 17 mei.
Tatjana Qjlax en lnga Powilleit, 'How They
Work. The Hidden World ofDutch Design~
010 Publishers 2008.
Tatjana Qjlax en lnga Powilleit, 'How We Work.
The Avant-garde ofDutch Design. Tekst Mere/
Bern, Lecturis 2014.
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Karen Armstrong geeft de schuld van religieus
terrorisme aan de modeme cultuur.

lechts een klein deel van de fundamentalisten begaat terreurdaden;
de meesten proberen gewoon een
vroom Ieven te lei den in een wereld
die steeds vija ndiger tegenover geloof lijkt te worden,' schrijft Karen
Armstrong in haar boek over religie
en geweld In naam van God. Dit is
een vertrouwd geluid. Maar wanneer fundamentalisten tot geweld
overgaan, is dat volgens Armstrong
niet zonder red en: 'vrijwel allemaa l
beginnen ze na wat a is een aanslag
op hen door de gevestigde seculiere, liberale orde wordt ervare n.'
Hier wordt omzwachteld ('iijkt',
'vrijwel allemaal', 'wordt ervaren')
gezegd dat het niet deugt wat de
fundamenta listen doen, maar religieuze terreur is volgens Armstrong geworteld in angst, 'in de
overtuiging dat de moderne maatschappij erop uit is hun geloofte
vernietigen.' Is Armstrong het eens
met die overtuiging? Het lijkt erop.
Ze heeft het vaak over die 'gevestigde seculiere, liberale orde'. Kennelijk is dat een stevig in het zadel zittend westers bolwerk. Ze ziet wei
iets in die overtuiging dat demod erne maatschappij het geloofvernietigt. Voor de gelovige historicus
Armstrong heeft de 'moderniteit'
de oude waarheden 'verpulverd'.
'Seculier' betekent voor Armstrong
dat men nergens voor staat. Voor
haar is het ondenkbaar dater waarden, mentaliteiten, overtuigingen
bestaan die niet religieus zijn.
et haar boek w il Armstrong de hedendaagse
overtuiging ontkrachten
dat religie de oorzaak is van aile
grate oorlogen. Inderdaad: de Franse revolutie, de Napoleontische
oorlogen, de Amerikaanse Burgeroorlog, de Opiumoorlogen, de Eer-

M

ste Wereldoorlog, de Armeense genocide, het stalin isme, de 1\veede
Wereldoorlog hadden niet rechtstreeks met religie te maken. Maar
aileen al de laatste dertig jaar zijn
er geweiddadige religieuze sekten
als Al-(tlida, Boko Haram, de taliban, Hamas, Hezbollah, IS en militante orthodoxe joden.
Voor het bestaan daarvan heeft
Armstrong wei een soort excuus:
'Modern religieus geweld is geen
vreemde uitwas, maar maakt deel
uit van de moderne were! d.' Wil ze
zeggen dat de moderne wereld dat
religieuze geweld uitlokt? Ze verwijt
het 'Westen' van alles, maar is weinig specifiek. 'Mede door ons beleid
is er een wi jdverbreide sfeer van
woede en frustratie ontstaan. Wij in
het Westen dragen een zekere verantwoordelijkheid voor het leed in
de moslimwereld dat Bin Laden kon
uitbuiten.' Welk beleid? Legt demoderne wereld religies die niet gewelddadig zijn iets in de weg?
Armstrong geeft in 500 pagina's
een indrukwekkend overzicht van
geweld dat met religie te maken
heeft. Toch houdt ze religie niet
voor inherent gewelddadig. Het is
waar dat veel godsdiensten voor
vrede en verzoening zijn, maar dat
verge ten ze ook vaak genoeg. Er zit
in In naam van God een groat verwijt
aan het Westen: dat het 'een leegte
in het hart van de moderne cultuur'
heeft Iaten ontstaan. Daar komt al
dat geweld vandaan. •
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Yves Petry schreef een zwabberende roman die iets wil uitdrukken
over authenticiteit Iangs lijnen van 'identiteit'.
ILLU STRATIE

SIEGFRIED WOLDHEK

OETGEVOOISD FORMULEREN kan Yves
Petry (1967) a is een
van de besten, ook
weer in zijn zesde
roman Liefde bij wijze van spreken. Neem deze zin: 'De
zonneschijfwas verflauwd tot een
duimafdruk van bleek vuur, aangebracht op een wolkendek van
rookglas.' Ecologisch ge"inspireerd
en dat is geen toeval. Vooral denatuur als datgene waar de 'liefde'
uit de titel onvoorwaardelijk naar
uitgaat, inspireert Petry tot zulke
lyriek. Ook lezen we dat een fan op
de successchrijver Alex Jespers (de
hoofdpersoon) toestapt op een
'waadvogelachtige manier': 'De
vertraagde pas, de aarzelende verandering van koer~, het hoofd
lichtjes voorovergebogen en zijwaarts gekeerd om mijn gezicht
beter te kunnen zien: het was de
bewonderaarster die haar ogen
am per kon geloven.'
Oat is allemaal reden tot zacht gejuich, want zoveel stem men in de
huidige Nederlandstalige literatuur beschikken niet over een barokke en daarin trefzekere pen.
Voor gewaagde m etaforiek geeft
Petry ruimschoots thuis, ook dat
is in literair proza een schaars
goedje aan het worden. Maar
schrijven is meer dan bezingen.
Schrijven is oak vertellen: doseren,
wegen, schikken, mikken. En daar
gaat het in grate lijnen mis in Lief
de bij wijze van spreken.
VOLOP DRAMA
Op zich is de romancons tructie
overzichtelijk. De door de valwassen verteller Alex in de veri eden
tijd vertelde geschiedenis is in vijf
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'bedrijven' verdeeld, de eerste vier
dragen een nummer en de laatste
heet drama tisch: 'laatste bedrijf.
De vorm echoot zachtjes die van
de klassieke tragedie, en ja, drama genoeg in de Ievens van de
personages. AI vrijwel meteen in
de roma n rijden de ouders van de
adolescenten Jasper en Kristien
Fielinckx zich te pletter. De kinderen overleven deze ramp; de zeventienjarige Jasper m oet zwaar
revalideren, zijn oudere zus heeft
vrijwel geen letsel. Nadat Jasper
uit z'n coma is ontwaakt is hij een
heel ander mens - vruchtbaar romangegeven. Thematisch volgt
daar tegen het eind van het verhaal wat uitleg over, het komt
erop neer dat hij geen 'kern' meer
ervaart, zich niettegenstaande
het ervaren verlies juist bevrijd
voelt.
Oat is niet onbelangrijk in deze filosofisch mikkende maar nogal
diffuus blijvende roman die iets
wil uitdrukken over authenticiteit,
langs lijnen van 'identiteit'. In Ieder geval is de hetero Jasper plots
homo en dat past in het straatje
van Alex die dezelfde geaardheid
heeft. Er ontstaat een soortement
van driehoeksverhouding (broer
en zus en Alex) in dit boek, dat je
met geen mogelijkheid een conventionele liefdesroman kunt noemen. Om niets te verklappen van
de zich ontspinnende intrige laat
ik het verder bij deze openingsgegeven s. Aileen wil ik kwijt dater
een kind wordtgeboren, een fataal
ongeluk geschiedt, gevolgd door
een geweldsdelict en een zelfmoord. Volop drama, zullen we
maar zeggen. Oat is het probleem
niet in Petry's boek.

THERAPEUTISCHE ROMAN
Mijn bezwaar geldt het gebrek
aan evenwicht in deze roman, die
maar geen organische eenheid
wil worden. De inzet van personages die een levensveranderende
gebeurtenis voor de kiezen krijgen, is veelbelovend. Maar in uitwerking dragen Jasper en Kristien
het verhaal. Niet de narcistische
zeurpiet Alex. Oat is onhandig,
want we kijken door de ogen van
Alex, die - zoals zijn liefdesvriend
en uitgever Henk zegt - lets van
zich af te schrijven heeft. Henk
heeft het dan over geweld waar
Alex net het slachtoffer van is geweest, maar zijn woorden hebben
wat mij betreft be trekking op h et
hele verhaal dat Alex vertelt.
Liefde bij wijze van spreken is overwegend een therapeutische roman. Oat genre kan iets moo is
opleveren dat de adem van het
echte h eeft, maar in dit geval bekroop mij een hoog Vampire Diaries-gevoei. Daarmee bedoel ik
niet de Young Adult-reeks onder
die naam, maar de daarop gebaseerde dvd-serie waarin appetijtelijke Amerikaanse adolescenten
eindeloos hun onderlinge rela ties
uitspinnen: wie m et wie, wie toen
wat zei, of je iema nd nag kunt
vertrouwen, want toen en toen,
en de liefde, God ja, de liefde, wie
moet je kiezen, hij is leuk maar
zijn broer is oak cute - kreun. Bij
die serie kijk je reikhalzend uit
naar de momenten dater weer
wat gebeurt, een hoofd eraf geript
wordt, een keel de bloeddorst
weet te lessen. Diezelfde verlossende functie heeft het nogal
eens kitscherige drama in Petry's
zesde. Oat gebeurt met grof ge-

