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Kees Fens hoofdpersonage in Lezingen
7 december wordt weer een Kees Fens
Lezing gehouden, de zevende na de
dood van Fens in 2008. Jan Bank kĳkt
terug op zes vorige lezingen, en doet
een suggestie voor de toekomst.

is eigenlĳk niet de referentie in deze lezingen; de
zes spreeksters en sprekers hebben zich tot dusver
wel georiënteerd op zĳn cultuur-historisch getinte
columns in de maandagse editie van de Volkskrant
zoals die aan het einde van de vorige eeuw verschenen.

e jaarlĳkse Kees Fens Lezing in Amsterdam
geniet samen met de Van der Leeuw Lezing in
Groningen het patronage van de Volkskrant.
De tweede is een presentatie van culturele of wetenschappelĳke onderwerpen, die in universitaire
kring in Groningen worden uitgedacht en voorbereid. De eerste is
voortgekomen uit het journalistieke werk van de literaire criticus
en maandagse columnist Kees Fens (1929-2008). Literaire kritiek

D

Het initiatief voor een Kees Fens Lezing kwam
van Wim Vroom (1930-2019), klasgenoot (op het
Sint-Ignatiuscollege) en vriend. Wim was in leven
econoom en kunsthistoricus en heeft van 1971 tot
1995 de afdeling Nederlandse Geschiedenis in het
Rĳksmuseum geleid. Hĳ vond dat de nagedachtenis aan de literaire recensent van de Volkskrant moest worden geconcretiseerd
in een jaarlĳkse voordracht over een van de onderwerpen �

Zaterdag 11 juni: elfde Hel van Waarland
Zaterdag 11 juni wordt de elfde Hel van Waarland
verreden, deze keer weer vanuit Waarland, woonplaats van John Volkers, de organisator. Achtentwintig collega’s hebben ingeschreven.
Uit de Volkskrantgeledingen best veel bekende
gezichten: Weert Schenk, Nanda Troost, Philippe
Remarque, Frank van Alphen, Rolf Bos, Lisette
van der Geest, Ferry Haan en John Volkers.
Maar ook jonge enthousiastelingen als Maurits
Chabot, Sophia Twigt, Titus Knegsel en Geart van

der Pol. De favoriet van de dag is Hans Ariëns. In
de volgauto twee voormalige Britse correspondenten: Peter de Waard en Bert Wagendorp. De hapjes komen van Pay-Uun Hiu.
Verzamelen in Waarland (De Doorbraak 2) om
09.00 uur. Vertrek na de koffie 09.45 uur. Het parcours beslaat 125 kilometer: via Callantsoog, Anna
Paulowna, Den Oever, Medemblik terug naar
Waarland, de tuin van John Volkers, met nazit.

Uit de oude doos (8)
N CHINA ben ik nooit geweest, maar het land intrigeert me al
mĳn hele leven.
Het begon met het Chinese servies van mĳn moeder waar ik
als kind niet op uitgekeken raakte. Eraan komen mocht ik niet.
Zĳ was het zich niet bewust, maar met haar servies
stond ze in een oude Europese traditie. Al sinds de
achttiende eeuw pronkten adel en bourgeoisie met
zulke chinoiserieën.
Eenmaal volwassen las ik bĳ Jean-Paul Sartre en
andere westerse intellectuelen dat China ons dankzĳ Mao Tse-toeng meer te bieden had dan het kapitalistische Amerika.
Ook in Nederland geloofden denkers als Hans Achterhuis dat
China een grote sprong voorwaarts maakte.
Het rode boekje met uitspraken van Mao werd verplichte kost.
Iedereen las het, ik ook, maar de sinoloog Douwe Fokkema, die
als ambassadesecretaris in Peking de gruwelen van de culturele
revolutie had meegemaakt, wees ons als studenten algemene literatuurwetenschap in Utrecht op heel andere Chinese boeken
die je misschien met méér vrucht kon lezen.
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Deze lectuur maakte mĳ duidelĳk hoe in China tradities uit de
keizertĳd op gespannen voet kwamen te staan met westerse invloeden waaronder als belangrĳkste het communisme. Onze internationaal vermaarde, linkse voorman Henk Sneevliet hielp in
opdracht van Lenin de communistische partĳ te organiseren.
Stokoude Chinezen kennen hem nog.
Een openbaring was het Verzamelde Werk van Lu Xun (loe
sjuun). Het was een bĳzondere mengeling van
het oude China – toen mannen nog een staart
moesten dragen – en het twintigse-eeuwse China
waar de absurditeit en de waanzin achter strenge voorschriften en rituelen zichtbaar werden. In
Dagboek van een gek geeft Lu Xun er een indruk
van.
Met zulke verhalen nam Lu Xun, eigenzinnige erudiet als hĳ
was, mĳ onmiddellĳk voor zich in. Het kon helemaal niet meer
stuk tussen ons toen ik ontdekte dat hĳ De kleine Johannes van
Frederik van Eeden in het Chinees had vertaald.
De grote man was vol lof voor dit sprookjesachtige boek uit
mĳn jeugd dat duizenden Chinese schoolkinderen gelukkiger zal
hebben gemaakt dan de agitprop van Henk Sneevliet, naar wie
in Amsterdam de weg naar de vuilstort is vernoemd.
Willem Kuipers
wiewiewie.nl

Kees Fens als docent Nederlands op het Triniteitslyceum in Haarlem, 1960.

Kees Fens in krant of in
� ,waarover
boek had geschreven. Hĳ wist de vorige hoofdredacteur Philippe Remarque te
overtuigen van nut en noodzaak van zo’n
lezingencyclus en bracht zelf een fonds in
dat als financiële grondslag dient.
Inmiddels is er een stichting opgericht.
Een zoon van Kees, journalist bĳ het dagblad Trouw, Stĳn Fens is voorzitter; de
weduwe van Kees, Uta Janssens - Fens, is
secretaris. Namens de hoofdredactie van
de Volkskrant maakt Annieke Kranenberg deel uit van het bestuur. Penningmeester is Floriaan Vroom, zoon van Wim
Vroom. Er is een redactieraad van enkele
deskundigen die jaarlĳks adviseren over
onderwerp en spreker.
In 2015 opende de dichter en literair
historicus Wiel Kusters - biograaf van
Kees Fens - de reeks met een dramatisch
beeld. In zĳn rede verwees hĳ naar een
film over de hoofdpersoon: ‘Aan het begin
van de film die Hans Keller in 2008 over
hem maakte, opent Kees Fens, achtenzeventig jaar oud, de deur van de kerk van
zĳn jeugd; de kerk van Onze LieveVrouw
van Altĳddurende Bĳstand in de Chasséstraat in Amsterdam-West, en zegt: “Grote
god”. We zien een onttakelde, lege kerk-

ruimte. Daarin een oude, zieke Fens, met
nauwelĳks adem om te spreken, steunend
op een stok.’ Kees Fens werd verbeeld als
de erfgenaam van ‘een lege hemel’. Zĳn
woorden werden ‘een generalisering van
persoonlĳke, melancholische en zelfs pessimistische aard’; de ‘eigen ondergang’
werd deel van een grotere beweging.
Wiel Kusters zag in de talloze artikelen
van Kees Fens – met name in de zogeheten
‘maandagstukken’– een ‘tomeloze persoonlĳke ĳver om in de krant, met name
de Volkskrant, wekelĳks te blĳven schrĳven over de cultuurgeschiedenis van het
oude Europa’. En hĳ besloot zĳn voordracht met de conclusie: ‘zĳn krantenstukken, vormen daarvoor een bĳna ideale metafoor. Hĳ die nooit een boek heeft geschreven omdat hĳ daarvoor het geduld en
het uithoudingsvermogen meende te missen, werd geïnspireerd door een groot eenheidscheppend verhaal, maar hĳ getuigde
daarvan in een oeuvre van dikwĳls schitterende scherven’.
In 2016 kwam de Nĳmeegse kunsthistoricus Sible de Blaauw in de buurt van
dit thema. In de tweede Kees Fens Lezing,
getiteld De versteende droom, stond het
kerkgebouw centraal, ‘als het meest bete-
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kenisvolle en bestendige monument van
de Europese cultuur’. Hĳ citeerde de
naamgever van de Lezing: ‘Er is misschien
in de westerse cultuur geen grotere architectuur-idee geweest dan die van het kerkgebouw. Het kerkgebouw is alle eeuwen
lang een expressie van geloof gebleven,
maar is ook een ontmoetingsplaats van levenden en doden, een afspiegeling van
verhoudingen in kerk en samenleving’.
De Blaauw stapte door de lange geschiedenis van de kerkenbouw van Rome naar
Amsterdam. ‘Met deze steden, ankerplaatsen in het leven van Kees Fens, krĳgt het
betoog twee accenten: enerzĳds de ontwikkeling van het kerkgebouw vanuit de
Grieks-Romeinse cultuur en de continuïteit ervan tot in onze tĳd, anderzĳds de
veranderende functies en percepties van
kerkgebouwen in de nieuwe tĳd en de positie ervan in de verdeelde samenleving
van het heden’.
De eerste twee lezingen werden druk
bezocht. Lezers van de maandagstukken
van Kees Fens kwamen in forsen getale
luisteren naar thema’s die nadrukkelĳk
met zĳn persoon waren verbonden. Het
vaste adres werd debatcentrum De
Rode Hoed in het midden van Amster- �

� dam, oorspronkelĳk een remonstrantse
schuilkerk.
In 2017 was de schrĳver Willem Jan
Otten uitgenodigd om te komen spreken.
Hĳ begon met een woord van lof op de zogeheten maandagstukken en realiseerde
zich, ‘hoe bĳzonder het geweest is: elke
maandag in de Volkskrant een essay van
meer dan tweeduizend woorden over Anselmus, Petrarca, George Herbert, Paul
Valéry of Borges, en elk stuk verstoken
van enige actualiteitswaarde’. Want ‘aan
levende schrĳvers deed Fens op maandag
niet. Daar is hĳ in de lange loop van zĳn
schrĳversleven steeds minder aan gaan
doen – in de jaren tachtig is hĳ ermee opgehouden de Nederlandse literatuur als
zĳn lopende zaak te beschouwen’.
Kees Fens, aldus de schrĳver Otten, was
‘een door en door verliteratuurd mens, en
toch las hĳ niet omdat iets literatuur was.
En ook niet om te bepalen of iets literatuur
was. Hoe goed hĳ daar, vóór de jaren tachtig, met zĳn timmermansoog - vooral voor
poëzie - ook in was. En hoeveel hĳ ook
heeft betekend, vooral in de eerste helft
van zĳn schrĳverschap, voor de canonisering van literaire werken’. Otten bekende
in deze voordracht ook dat hĳ na lezing
van een ‘maandagstuk’ over Augustinus
diens aangeprezen biografie van Peter
Brown is gaan lezen en vervolgens de Belĳdenissen van Augustinus zelf, om tenslotte zich in de katholieke kerk te laten
dopen.
De vierde spreker was kunsthistorica
Mariette Haveman. Zĳ sprak in een rĳk
geïllustreerde voordracht over fresco’s in
het Italië en de geschiedenis van hun verval. Kees Fens had een ‘bĳzondere band’
met verval en slĳtage, die niet alleen ‘onvermĳdelĳk’ zĳn maar ook een kwaliteit
hebben, ‘die op zichzelf het bewaren waard’
is. Zĳn visie op deze kwaliteit ‘behelsde
niet per se een romantische liefde voor de
ruïne. Het was meer een vorm van realiteitsbesef; de gevoelde wetenschap, dat

onze wereld bovenal vergankelĳk is.’ De
vouw of de kras of de deuk; het waren
‘voor Fens gekoesterde bewĳzen van het
feit, dat wĳzelf deel uitmaken van de eeuwige onvoltooid verleden tĳd en er niet
van gescheiden zĳn door witgesausde muren met een stichtelĳke spreuk erop.’
In de vĳfde Kees Fens Lezing in 2019
veranderde de toon. ‘Fictie moet de sport
redden’, was de titel van de voordracht,
waarvoor de Volkskrant-journalist en
schrĳver Bert Wagendorp was uitgenodigd. Deze begon zĳn rede met lĳstjes. Op
het lĳstje van Kees Fens staat
Frankie van de Berg, bovenaan, als eerste. Op zoek
naar een motivering wees
Bert op de jeugd en op het
jeugdige
straatvoetbal.
‘Nooit bewonder je meer
dan tussen je achtste en
twaalfde. En dat volstrekt en
mateloos.’ Nog altĳd bewonderde Fens het straatvoetbal als de
mooiste vorm van sport. ‘Er zĳn nauwelĳks regels, er is geen scheidsrechter, er is
een onzichtbare doellat – in overleg wordt
besloten of een bal over is – er is geen
wedstrĳd en er is geen aanvoerder. Maar
er is wel de uitblinker voor wie wĳ allen
buigen en die de mythe van ons leven
wordt.’
De mythe van Fens was Frankie van de
Berg; de allerbeste straatvoetballer en dus
ook de beste voetballer aller tĳden. Fens
deed er nog een schepje bovenop. ‘Zoals
hĳ pingelde, is er nooit meer gepingeld.
Hĳ passeerde iedereen en had de grootste
mond. En zondags zong hĳ in het kerkkoor.’ Ik herken er veel in, betoogde Bert
Wagendorp. ‘Zelf wilde ik als tienjarige
twee dingen. Ten eerste zag ik het als mĳn
taak als zendeling de heidenen in het oerwoud te bekeren tot de Here Jezus. Verder
wilde ik profvoetballer worden en de winnende goal scoren in de finale van het wereldkampioenschap. Ik brak me het hoofd
over de vraag hoe.’

De kop eraf
HET HARINGKAKEN is nooit echt uitgevonden. Wat op verschillende momenten op verschillende plekken werd ontdekt is dat
haring bewaard in pekel nog langer eetbaar blĳft als eerst ingewanden en kieuwen uit de verse vis worden verwĳderd. Dat
‘kaken’ moet snel gaan. Een partĳ haring op het dek (vroeger)
bederft bĳ zonnig weer binnen een dag. Bĳ snel, slordig werk
blĳven ingewanden in de vis.
Later is verzonnen dat dat het geheim van ‘gerĳpte’ haring

In de zesde Kees Fens Lezing (wegens de
pandemie pas in november 2021) nam de
spreekster haar gehoor mee terug naar de
kunst; deze keer de muziek. De musicologe Machteld Brüggen Israëls begon haar
toespraak met een verwĳzing naar de secularisatie en citeerde een uitspraak van Kees
Fens: de hemel is naar beneden gekomen
en ligt nu om ons heen, in scherven op de
aarde. ‘Gebroken is de gelukkige eenheid
van religieuze en seculiere kunst, waarmee
de westerse beschaving doorschoten was.
Maar in de meerstemmige muziek leek hĳ
een manier te hebben gevonden om de hemelscherven weer even aan elkaar
te lĳmen.’
In haar rede concentreerde
Machteld Brüggen zich op
de componist van de Italiaanse Renaissance, Claudio Monteverdi. ‘Hĳ
schreef strenge muziek,
waar Kees Fens met eerbied
naar kon luisteren.’ Fens koesterde een levenslange passie voor
religieuze polyfonie. ‘De eenheid van
toon, in zowel het wereldse als in het religieuze werk aanwezig, was voor hem het
bewĳs van een gelukkige eenheid van kerkelĳke en seculiere kunst, vooral van de
eenheid van het wereldbeeld.’
Veertien jaar na zĳn overlĳden wordt
Kees Fens nog altĳd herdacht en bewonderd; spiegelen bekwame spreeksters en
sprekers zich aan zĳn cultuurhistorische
verhandelingen, ooit op maandag in de
Volkskrant behandeld en gelezen.
Toch is deze traditie niet tĳdloos. De
grenzen komen in zicht: de herinnering
vervaagt en de maandagse lezers van weleer sterven uit. Het zou mooi zĳn als de
toekomstige spreeksters en sprekers zich
over cultuur, over literatuur en over de
kunsten uiten met een toewĳding die aan
Fens blĳft herinneren, maar ook in een originele beschouwing die hĳ nooit zou hebben bedacht.
Jan Bank

is. De alvleesklier blĳft in de vis en levert enzymen die de vis
doen rĳpen (bederven), waarbĳ zout de rĳping vertraagt.
Perplex stonden twee Nederlandse verslaggevers te kĳken bĳ
een hypermoderne kaakmachine in het Deense Skagen. Haringen werden op een lopende band de machine in geleid en daar
eerst gefotografeerd (gescand), opdat de machine van elke haring afzonderlĳk precies de plek weet waar het kaakmes de vis
binnengedreven moet worden. En dat in een duizelingwekkend
tempo. Geen wereldkampioen handkaker kan er aan tippen.
Maar voordat de verslaggevers met hun sterke verhaal thuis
konden komen, ontdekten ze een nog grotere sensatie. Een Katwĳker had zich durven afvragen of dat kaken echt nodig is.
Nee. Stop de persen. Hollandse Nieuwe wordt de jongste jaren
doodsimpel machinaal onthoofd.
Wouter Klootwĳk
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Pen
&
pensioen
Om af te kicken van verplicht werken, ging Louis Houët (voorheen
chef Kunst) kleine verhaaltjes
schrĳven. Zĳn onderwerpen waren
niet zozeer de krant of het vak,
eerder datgene wat een pensionado tegenkomt, als hĳ echt met
pensioen is.
De Volksknar opent hiermee de
weg voor andere collega-pensionado’s eigen werk te publiceren,
mits niet langer dan 1200 woorden: het gedroomde interview, het
doordachte essay, een sterke
anekdote, een geestige column,
het nog kleinere verhaal.
Hierbĳ nummer 1.

Roerdomp
et een nauwgezette volharding trok een zekere Johan,
eigenaar van een kleine sloep
en vaak voor anker liggend in een
Friese sloot, er dagelĳks met zĳn fiets
op uit. Hĳ wist in de buurt een moerassig stukje grond te liggen, waar geen
projectontwikkelaar iets in zag. Hoewel niet erg gezagsgetrouw, diende hĳ
de vogelzaak van Nederland. Op de
oproep om roerdompen te tellen - het
was niet voor niets het roerdompjaar bracht hĳ uren door in dat moerasgebiedje. Twee keer zag hĳ de/een roerdomp en vier keer hoorde hĳ hem. Zĳn
dat zes, vĳf, vier, drie, twee of één
roerdomp(en)? Hĳ was een type van
het glas is half leeg en vulde 1 in op
zĳn logboekformuliertje van de grote
Nederlandse vogelstichting. Maar zekerheid over zĳn en andere opgaven
krĳgen wĳ niet. Wĳ weten bĳvoorbeeld niets van andere spotters. Zĳn
die van halfvol soms? De stichting besloot echter aan alles waarde te hechten, zodat in Nederland hoogstwaarschĳnlĳk meer roerdompen zĳn dan er
roerdompen zĳn.

M

Louis Houët

Taart van Marcel van Lieshout
Er zĳn in de geschiedenis van de Volkskrant krant geen verslaggevers geweest met
een langere staat van dienst dan Marcel van Lieshout. Woensdag 8 juni beleefde hĳ,
met zĳn 65ste in het verschiet, zĳn laatste werkdag. Zĳn eerste was in 1979.
Samen met zĳn vrouw Jessy bracht hĳ dozen vol smakelĳk gebak naar de redactie. Bloemen voor hem en een toespraakje van hoofdredacteur Pieter Klok. De feestelĳkheden rond zĳn officiële afscheid volgen in september.
Op 25 juni is er het officiële afscheid van een reeks collega’s die tĳdens corona de
krant hebben verlaten. Dat gebeurt tĳdens het grote feest ter gelegenheid van het
100-jarige bestaan van de Volkskrant in de drukkerĳ. Vele collega’s traden de afgelopen maanden toe tot het leger van pensionado’s tĳdens een sobere online plechtigheid op het beeldscherm ter redactie. Die omissie wordt 25 juni ingehaald.
Foto Frank van Zĳl

Meer affiches: ontbĳteitjes

Over deze affiches van eind jaren zestig
schreef Hub. Hubben in 2006: ‘Als grafisch hoogtepunt van dagbladreclame (en
in 1970 bekroond door de Art Directors
Club Nederland) gelden twee affiches van
Waldemar Post voor de Volkskrant: karikaturen van Luns (‘Luns voor ontbĳt?’) en
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Shakespeare in de vorm van gekookte eitjes in hun dopjes.
‘Het derde affiche, met Johan Cruĳff als
egghead, is nooit geproduceerd uit vrees
voor de financiële eisen die de voetballer
zou kunnen stellen.’
AdB

Niet alleen óp de krant, maar ook
daarbuiten genoot hĳ van de
artistieke, bohemienachtige scene
in Amsterdam.
Vorige week is Willem Ellenbroek
(77) overleden. Willem Kuipers duikt
in zĳn herinneringen.
ILLEM ELLENBROEK leerde
ik halverwege de jaren zestig
kennen bĳ Het Centrum in
Utrecht waar hĳ – net als mĳn latere
vrouw Liesbeth Kuitenbrouwer – verslaggever was. Liesbeth en Willem raakten
bevriend. Ze mochten elkaar, maar een rol
speelde ook dat de vader van Liesbeth,
Henk Kuitenbrouwer, Willems schoolmeester was geweest, die al vroeg zĳn talenten onderkende. Willem was een gevoelig jochie, een grage lezer en in aanleg
al de schrĳver die hĳ later zou worden.
Henk Kuitenbrouwer had daar oog voor
want hĳ was – met zĳn broer Albert Kuyle – in de vooroorlogse jaren door het tĳdschrift De Gemeenschap een bekende literator geweest.

W

Willem werkte na demulo een tĳdlang in
een bibliotheek, maar dat vond hĳ – ondanks al die boeken – nogal saai. Zĳn
ware bestemming vond hĳ bĳ Het Centrum, waar Liesbeth en ik zozeer met hem
bevriend raakten dat we getuigen mochten
zĳn bĳ zĳn eerste huwelĳk.
Mĳn band met Willem werd nog hechter
toen we elke zaterdag met het Utrechts
journalistenelftal gingen voetballen, waar
Willem als topscorer, zĳn vriend Henk
Jenner, cameraman bĳ Brandpunt, inbracht.
Ik had ook bĳ Het Centrum gewerkt
maar was gaan studeren en had om mĳn
studie te kunnen betalen een parttimebaan
op de binnenlandredactie van de Volkskrant aangenomen. Voor Willem reden
om mĳ te vragen of er voor hem niet ook
een plaatsje bĳ de Volkskrant was.
Ik deed een goed woordje voor hem bĳ
de toenmalige hoofdredacteur Jan van der
Pluĳm, met wie ik een goede band had, en
Willem was welkom.
Daar, in Amsterdam, op de redactie van
de Volkskrant, ging voor Willem de grote
wereld open. Hĳ begon als redacteur Binnenland en deed dat werk met verve, maar

hem ontbrak toch de zakelĳke nuchterheid die een adequate weergave van de
werkelĳkheid vraagt. Liever schreef hĳ
zĳn breekbare, poëtische stukjes over
minder actuele onderwerpen.
Die houding viel in goede aarde bĳ de
latere adjunct-hoofdredacteur Henk Huurdeman, die – net als Hans Friedeman, de
eerste wetenschapsredacteur van de
Volkskrant – ook bĳ Het Centrum was begonnen. Samen maakten Henk en Willem
van Het Vervolg, een steengoeie bĳlage
die veel te danken had aan goed schrĳvende collega’s zoals Ben Haveman, maar
ook plaats bood aan bekende auteurs als
Leon de Winter, Nicolaas Matsier, Gerrit
Krol en Jacq Firmin Vogelaar.
Niet alleen óp de krant, maar ook daarbuiten genoot Willem van de artistieke,
bohemienachtige scene in Amsterdam, die
hem in contact bracht met tal van schilders, schrĳvers en beeldend kunstenaars.
Met sommigen van hen nam hĳ deel aan
de strĳd voor Ruigoord, een ingepolderd
eilandje bĳ Amsterdam, dat moest wĳken
voor de havens, die Joop den Uyl als wethouder wilde uitbreiden.
Willem kwam in onze dagelĳkse werkzaamheden dichterbĳ toen hĳ op de
kunstredactie kwam werken waar ik chef
was en mĳn uiterste best deed om – net
als Louis van Gaal - ons elftal sterker te
maken, wat met iemand als Willem vast

Foto Wim Ruigrok

en zeker zou lukken.
Inmiddels had Willem de Amerikaanse
Tracy Metz leren kennen, verslaggeefster
van Het Parool die door Henk Hofland
naar NRC Handelsblad was gehaald. Met
haar kwam Willem in een andere, minder
vrĳblĳvende en meer academische kunstomgeving terecht, een verandering die
zich tezelfdertĳd ook bĳ de Volkskrant
voltrok. Mede dankzĳ nieuwe, academisch gevormde collega’s werd kunst een
uiterst serieuze aangelegenheid.
Die ernst lag Willem niet zo. Het was te
merken aan de afname van zĳn productie,
hoewel hĳ bruikbare ideeën bleef leveren,
waarvan hĳ de uitwerking overigens
graag aan anderen overliet.
Dat gaf wrĳving tussen Willem en mĳ
en steeds duidelĳker werden onze verschillen van inzicht als het ging om kunst
en kunstjournalistiek.
Na mĳn pensionering kwam ik Willem
nog maar sporadisch tegen, maar áls we
elkaar weer eens zagen waren het vriendschappelĳke ontmoetingen die de afstand
tussen ons er niet kleiner op maakten.
Willem was vergroeid geraakt met de
grachtengordel en buiten mĳn wereld terechtgekomen.
De binnenstad was zĳn veilige haven.
Daar kon hĳ ook de pĳnlĳke scheiding
aan van Tracy Metz – voor wie hĳ in Zeeland nog liefdevol een oud dĳkhuisje had
verbouwd.
Willem was in al die jaren erg veranderd, maar misschien ook meer en meer
zichzelf geworden, een romanticus die
binnen de intuïtieve grenzen van zĳn
voorkeuren tot mooi werk in staat was,
maar daarbuiten het leven zonder genotmiddelen nauwelĳks aankon.
Willem Kuipers
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