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Door Henk Jongsma

Toekomst
Inleiding
De toekomst, daar denkt iedereen weleens over
na. Wat kan er straks allemaal wat nu nog niet
kan? Ruimtereizen, bijvoorbeeld? Prachtig,
misschien.
Hoe zal de wereld er over honderd jaar uitzien?
Wat zijn de gevolgen van de opwarming van de
aarde? Is Nederland er nog of is de zeespiegel
zo gestegen dat dit land (bijna) helemaal is
verdwenen? Al die spanningen tussen landen –
hoe gaat dat aflopen? En al die vluchtelingen,
onderweg en in kampen, hoe moet dat?
We weten het niet, maar we kunnen er wel over
denken, fantaseren. We kunnen optimistisch
zijn, allerlei prachtige mogelijkheden bedenken. Maar we kunnen ook pessimistisch zijn,
en allerlei rampen gaan bedenken. Er zijn geweldige mogelijkheden! Maar je kunt je ook
grote rampen voorstellen. Houden we alles wel in de hand?
Schrijvers en dichters hebben, vanzelfsprekend, ook over de toekomst geschreven. En
ook zij waren óf optimistisch óf pessimistisch. Een voorbeeld:
Omdat ik slecht op mijn handen kan zitten als de stoel in de fik staat, borrelde er onlangs een wild plan
bij me op, waarvan dit boek het resultaat is. Dat was in de laatste week van januari 2017, de eerste
van het presidentschap van Donald J. Trump, toen duidelijk werd dat het gewicht van het ambt geen
temperende werking zou hebben op 's mans narcistische lichtgeraaktheid, en dat diens gespannen
verhouding met de feiten alleen maar zou verergeren. Maar behalve over Trump zelf, maakte ik me
zorgen – en kwaad – over diens coterie van radicale ideologen, de chaos die geboren wordt uit
incompetentie, en over het vooruitzicht van Europese verkiezingszeges van inherent
antidemocratische partijen. We staan op een kruispunt van radicaal verschillende wegen. Welke
wereld willen we?
Literatuur kan ons helpen vooruit te kijken op een andere en constructievere manier dan een tweet,
een Facebookpost of een opiniestuk dat kan. Zo die al een vergezicht bieden, blijft dat vergezicht
abstract. Literatuur heeft het vermogen de toekomst invoelbaar te maken én filosofisch te benaderen,
door een verband te leggen tussen de menselijke maat en de grote ideeën en bewegingen die de
geschiedenis animeren. Literatuur kan simultaan hyperactueel zijn en de tijd overstijgen.
Dat schreef Auke Hulst in de inleiding van het boek dat het
resultaat was van zijn ‘wild plan’: Als dit zo doorgaat (Uitgeverij
Ambo/Anthos, Amsterdam 2017). Op zijn uitnodiging schreven 24
auteurs een verhaal of gedicht met als uitgangspunt ‘als dit zo
doorgaat’. Het resultaat:
‘Deze verhalen pretenderen niet de exacte toekomst te voorspellen, maar
de vinger op zere plekken te leggen, op een manier die maatschappelijke
trends een menselijk gezicht geven. De bundel omvat klassieke
dystopieën, een parabel, een non-fictiefabel, satire, twee gedichten, harde
sciencefiction, een monoloog, een fictief interview; er zijn verhalen die gaan
over vluchtelingen en over rechtse knokploegen; over een voetbalteam,
een douanier, een zangeres; over alter ego’s van schrijvers; over mensen
die zich naar een nieuwe werkelijkheid voegen en mensen die zich
verzetten; over bijen en andere dieren. Die opmerkelijke diversiteit laat zien
dat literatuur net zoveel benaderingen als schrijvers kent. Maar ook dat er
niet één heldere toekomst voor ons ligt, en dat er niet één specifieke zorg
bestaat.’ (p. 9/10)
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Daar ga je je dus in deze lesbrief mee bezighouden: verhalen over de toekomst. Je leest
daarbij verhalen over de toekomst van lang geleden, maar ook verhalen van zeer recente
datum. Die verhalen van lang geleden lijken misschien wat saai, maar het is heel aardig
om te kijken of wat men toen voorzag, nu is uitgekomen. En je zult zien: sommige
sombere vooruitzichten van toen gelden nog steeds.

Opzet van deze lesbrief
Deze lesbrief bestaat uit drie delen:
deel 1 theorie: wat is een toekomstroman, wat is het onderscheid tussen utopie en
dystopie?
deel 2 schrijvers uit 1750 tot 1950 die schrijven over de toekomst
deel 3 schrijvers van na 1950 over de toekomst
Dit is een uitgebreide lesbrief. Het mooiste is het natuurlijk als je die helemaal
doorwerkt. Maar je kunt eventueel ook óf deel 2 óf deel 3 weglaten.
Opmerkingen
•
In alle teksten is waar nodig de spelling aangepast; naamvalsvormen zijn meestal
omgezet naar het taalgebruik van nu.
•
Bij deze lesbrief vind je geen uitwerkingen. Vorm daarom een groepje van
maximaal zes leerlingen als je een of meer opdrachten hebt uitgewerkt. Vergelijk
jullie uitwerkingen en bespreek de verschillen. Die kunnen er zijn, maar moeten
wel uitgelegd kunnen worden. Raadpleeg bij twijfel of blijvende onenigheid je
docent.

Niveau
Deze lesbrief is te gebruiken in klas 4 en hoger havo en vwo.

Deel 1: theorie
1

Historie en toekomst

Verhalen of films over vroeger ken je natuurlijk wel. Spannend meestal, met ridders,
zeerovers of dappere soldaten.
Verhalen of films over de verre toekomst zijn er minder, maar je kent ze waarschijnlijk
wel, met verre ruimtereizen en zo.
Opdracht 1
a

Welk historisch verhaal kun jij je heel goed herinneren? Vul het schema in.

Genre
verhaal of boek
film
serie
b

Titel / Omschrijving

Wat was er zo boeiend?

Welk verhaal over de toekomst kun jij je heel goed herinneren?

Genre
verhaal of boek
film
serie

Titel / Omschrijving
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Opdracht 2
Vorm een groepje van zes personen en vergelijk jullie invulling van opdracht 1.
Als je een verhaal of film niet kent, vraag dan of iemand er iets over kan vertellen.
Ben je het helemaal niet met een keuze eens, maak dan duidelijk waarom jij die film of
dat boek helemaal niks vond.
2

Utopie en dystopie

In deze lesbrief bekijk je een deel van de literatuur over de toekomst, de utopische
literatuur. In de DBNL wordt die zo omschreven:
(http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02765.php)
Literatuur waarin een verzonnen ideale samenleving wordt beschreven. Het woord ‘utopie’ is
afkomstig van Thomas More’s Utopia (1516) waarin hij een fictieve geïdealiseerde wereld beschrijft.
Reeds in de oudheid vinden we zulke utopische beschrijvingen van paradijselijke toestanden: het
Bijbelse boek Jesaja, het Gilgamesj-epos en Plato’s Politeia bijvoorbeeld zijn geschriften waarin een
politieke visie op de ideale samenleving wordt uitgewerkt. Utopische literatuur plaatst zo’n gedroomde
samenleving in een onbekende uithoek van de wereld (al dan niet fictief, vergelijk Atlantis), in een ver
(gelukkiger) verleden of in een (verre) toekomst. Vaak dragen deze utopieën een politieke of sociale
vooruitgangsidee uit.
Naast die utopische literatuur is er de dystopische literatuur. Die wordt in de DBNL zo
omschreven:
Het tegengestelde van de utopische literatuur, dat wil zeggen teksten waarin een negatief beeld van
de toekomst wordt geschilderd. Dat negatieve beeld geldt doorgaans als waarschuwing voor de
gevolgen van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zou men George Orwells Nineteen
eighty-four (1949) een dystopie kunnen noemen. Nederlandstalige voorbeelden zijn Blokken (1931)
van F. Bordewijk en Het reservaat (1964) van Ward Ruyslinck.
Opdracht 3
Ga terug naar het groepje van zes uit opdracht 2 en bespreek of er in de films en
verhalen die jullie noemden, kenmerken van een utopie of een dystopie te vinden zijn.
3

Utopia, Thomas More

In 1516 verscheen in Leuven een boek dat misschien wel
de beroemdste toekomstroman is: Utopia (De Optimo
Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia) van de
Engelsman Thomas More. In dat boek vertelt een zekere
Raphaël Hythlodaeus aan Thomas More
over zijn bezoek aan het eiland Utopia.
Dat fictieve eiland is de best mogelijke
samenleving, omdat er geen privébezit
bestaat. Daarom bestaat er ook geen
eigenbelang, ieder mens is gelijk en heeft
dezelfde belangen. De naam Utopia zou
‘nergensland’ of ‘goede plaats’ kunnen
betekenen. De eerste Nederlandse
vertaling verscheen in 1553, de
(voorlopig) laatste in 2016.
Het boek werd wereldberoemd. De naam
Utopia ook: John de Mol bedacht zelfs het
tv-programma Utopia (vijftien mensen op
een afgesloten terrein vol camera’s zodat
alles kan worden gevolgd) dat dagelijks
wordt uitgezonden.
Houtsnede van Utopia door Ambrosius Holbein in de
editie van 1518.
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In haar boek Thomas More, zijn wereld en zijn Utopia (Uitgeverij Verloren, Hilversum,
2017) schreef Patty Bange in de inleiding:
De titel Utopia is de bron en inspiratie geweest voor de begrippen
‘utopie’ en ‘utopisch’, en navenante woorden in andere moderne talen.
Zij worden steeds gebruikt om ideale, vrijwel onbereikbare situaties
aan te duiden. Een utopie is een soort fata morgana, dat schittert in de
verte maar niet bereikt kan worden. In de moderne media komen we
de begrippen herhaaldelijk tegen, het lijkt zelfs of ze steeds vaker
worden gehanteerd. Bijna dagelijks lezen we in een krant of boek het
zelfstandig naamwoord of het adjectief, altijd in de betekenis van
nastrevenswaardig, maar doorgaans onbereikbaar, ideaal. Hoe die
gedroomde situatie eruitziet, is afhankelijk van de auteur en de
context waarin deze schreef.
Wie op Google ‘utopie’ intikt, krijgt meer dan zes miljoen hits (!). Een
vluchtige blik hierop leert dat het meestal niet om ideële vergezichten
gaat, maar om alledaagse kwesties. Eén citaat: ‘Veilig verkeer is een
utopie’. (p. 9)
Opdracht 4
1
2

Zoek in kranten of tijdschriften (of via Google) drie voorbeelden van het gebruik
van het woord utopie of utopisch, waarbij het duidelijk niet gaat om ideële
vergezichten maar om alledaagse kwesties.
Zoek ook een voorbeeld waarbij het duidelijk wel om ideële vergezichten gaat.

Opdracht 5
Vul in.
verschijningsdatum Utopia
naam schrijver
taal waarin het werd geschreven
reden waarom Utopia de best mogelijke samenleving is
drie plaatsen waarin utopische literatuur zich afspeelt
tegengestelde van utopie
4

Van hoop naar waarschuwing, Reimer Reinsma Rzn
In 1970 promoveerde Riemer Reinsma Rzn op een proefschrift
over toekomstbeelden in de Nederlandse literatuur. Hij noemde
dat boek Van hoop naar waarschuwing: toekomstbeelden in en
vlak buiten de literatuur in de Nederlanden.
Gerrit Komrij (1944 - 2012) schreef naar aanleiding van dat
proefschrift het artikel Averechts in de tijd, later opgenomen in
de bundel Averechts (Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam
1980).

Op pagina 107/108 schrijft Komrij:
Toekomstfantasieën zijn zinledig. Toch blijven er steeds weer boeken
verschijnen die zich in de toekomst afspelen. De optimisten schrijven
toekomstromans om de lezers een wereld voor te spiegelen die
rechtvaardig en vredig is. De pessimisten schrijven toekomstromans om
hun lezers te wijzen op de wrede, bizarre en machinale wereld die zal
ontstaan wanneer de bizarre, wrede en machinale aspecten van hun
karakters consequent worden ontwikkeld. Optimisten geloven in de mensheid, pessimisten die
toekomstromans schrijven ook. Heil en onheil worden eeuwig herhaald: de gebedsmolen van het
lachende dier. Toekomstromans blijven bestaan omdat de mens geen kunst zozeer beheerst als de
kunst van het vergeten.
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Riemer Reinsma Rzn promoveerde in 1970 op het proefschrift Van hoop naar
waarschuwing: toekomstbeelden in en vlak buiten de literatuur in de
Nederlanden. De optimisten koesteren hoop, de pessimisten waarschuwen.
Reinsma wijst erop dat voor de Eerste Wereldoorlog het optimisme
overweldigend was, ‘om daarna te worden afgelost door een nog algemener
pessimisme. Opvallend is dat pessimisten en optimisten het niet oneens
waren over de vraag wat er zou gaan gebeuren, maar over de vraag of het
toekomstgebeuren al of niet wenselijk was.’
Het pessimisme als een verkapte vorm van optimisme.
De toekomst is, net als de tijdgeest, een grabbelton. Wie het publiek wil
behagen, haalt er de roze pakjes uit, wie het de stuipen op ’t lijf wil jagen, de
zwarte.
Opdracht 6
1
2

In welk land woonde Gerrit Komrij vanaf 1984?
Vul het schema in.

Gerrit Komrij was werkzaam als
dichter
romanschrijver
toneelschrijver
vertaler
schrijver van essays
schrijver over beeldende kunst
schrijver over sport
maker van bloemlezingen
schrijver van songteksten
3

Ja / Nee

Voorbeeld

Komrij was de eerste Dichter des Vaderlands. Welke belangrijke taak hoort bij
deze functie?

Komrij eindigt zijn beschouwing over de toekomstroman met het hoofdstuk De
Verschrikking. Hier lees je een deel daarvan (p. 128/129):
Wie wil beschrijven hoe de wereld van de toekomst eruitziet, kan maar twee kanten op.
1) De wereld is er beter op geworden.
2) De wereld is er slechter op geworden.
Toekomstromans waarin alles even absurd, grotesk en chaotisch is als gisteren en vandaag, zijn geen
toekomstromans. ’t Moet óf beter of slechter.
Utopie of apocalypse. Er is geen tussenweg.
Welke voorspelling oefent de grootse aantrekkingskracht uit, de utopie of de catastrofe? Welke
voorspelling wekt het meest de verbeeldingskracht op?
De catastrofe.
Utopieën hebben altijd iets saais, iets mallotigs. Eerst vanwege hun algemeenheden: in hygiënische
gewaden schrijden, onder een magnifieke zon, mensen door een land van melk en honing, en vloeien
over van begrip. Ze zijn voorgelicht, altruïstisch, en begeren niet het goed van hun naaste. Alle
rechtse krachten zijn uitgeroeid, dus niemand hoeft nog links te zijn. Iedereen is rechts van linksigheid,
en slaapverwekkend. Iedereen geeuwt van geluk.
Vervolgens kent elke utopie zijn specifieke voorspellingen: de auteur projecteert de grillen van de dag
of zijn eigen obsessies in de toekomst. In het Utopia van een zoetekauw zijn de straten geplaveid met
ulevellen. Wie meer om zuur geeft, ziet in de toekomst zijn plantsoen vol zilveruitjesstruiken.
Feministen zullen in hun utopie alle leidende posities aan vrouwen toekennen, Zeus is van de
Olympus neergehaald en een oermoeder zetelt nu in de grotten van Han. Vrouwen zullen ’t voor het
zeggen hebben.
Zelf beschouw ik dit niet als een utopie, maar als een catastrofe.
De algemeenheden van de utopie zijn dus slaapverwekkend, en de bijzonderheden slechts een
particuliere voorkeur. Een ander denkt er weer anders over.
© THIEMEMEULENHOFF, 2017/2018
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De catastrofe, evenwel, is adembenemend en eenduidig. De catastrofe is zelfs onmisbaar om de
utopie te bereiken: veel schrijvers van toekomstromans bouwen hun land van melk en honing op de
ruïnes. De oude wereld moet eerst worden afgebroken. En ze staan merkwaardig lang stil bij deze
afbraak, het instorten van de verdorven, kapitalistische maatschappij prikkelt hun fantasie meer dan
het Utopia dat daarop volgt. Utopisten zijn altijd verkapte liefhebbers van de ondergang. De utopie is
een onecht kind van de catastrofe; de sentimentele dochter van een strenge vader.
Gerrit Komrij: Averechts, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1980.

Opdracht 7
1

4

Volgens Komrij geloven zowel pessimisten als optimisten die toekomstromans
schrijven in de mensheid.
a
Waarom kan hij dat zeggen van optimisten?
b
Waarom kan hij dat zeggen van pessimisten?
Volgens Reinsma was de Eerste Wereldoorlog een scheidslijn. Waartussen?
Komrij moet niet veel hebben van toekomstromans die een ideale samenleving
beschrijven. Wat is zijn grote bezwaar?
Volgens Komrij is de catastrofe onmisbaar. Waarom?

5

Twee soorten utopie

2
3

A. Agnes Sneller onderscheidt in een artikel in het tijdschrift Literatuur twee soorten
utopie:
Een grondiger onderzoek levert een verdeling op in twee subgenres die we grofweg kunnen typeren
als natuurlijk en cultuurlijk. Het eerste lijkt geboren uit de idealisering van het landleven: in een gebied
dat over natuurlijke rijkdommen beschikt, ziet de mens kans in zijn fantasie tot een veel gelukkiger
leven te komen dan in de eigen omgeving mogelijk is.
[...]
Niet alle auteurs op zoek naar geluk meenden dit te vinden op een plek waar de mensen zwaar
afhankelijk zijn van hun natuurlijke omgeving. Immers, de mens is tot veel in staat, en het feit, dat het
in de maatschappij vaak droevig toegaat, behoeft ons niet te voeren tot de conclusie dat dit het enig of
uiterst mogelijke is. We dienen juist de handen ineen te slaan om door uiterste inspanning te geraken
tot een goede maatschappij. Die goede maatschappij manifesteert en bevestigt zich dan in een
zorgvuldig gecomponeerde omgeving.
A. Agnes Sneller: Utopia of een Vrouwenuniversiteit omstreeks 1700, in Literatuur, jaargang 5, 1988 (p. 144).

Opdracht 8
Maak een overzicht. Gebruik daarvoor de teksten van Komrij en Sneller.
utopie

dystopie

belangrijkste kenmerk
kan zich afspelen in
eerste subgenre
tweede subgenre
belangrijkste kenmerk
kan zich afspelen in
eerste subgenre
tweede subgenre
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Deel 2: schrijvers uit 1750 tot 1950 over de toekomst
1

Holland in ’t jaar MMCCCCXL (Betje Wolff)

In 1777 verscheen een anoniem boekje: Holland in ’t jaar MMCCCCXL bij een
boekverkoper in Hoorn. Het is zo goed als zeker geschreven door Betje Wolff (1738 1804), die vooral bekend werd door de boeken die ze samen met haar vriendin Aagje
Deken schreef. Het bekendste is Sara Burgerhart. Vanwege hun politieke opvattingen
gingen ze vanaf 1788 een tijdlang in Frankrijk wonen.
Dit boekje, Holland in ’t jaar MMCCCCXL, is geschreven in de vorm van een brief. Hier
vind je het begin, gevolgd door een paar fragmenten:
‘Heureux Mortels’
Aan de Zaan, ... Dec. 1776.
Kleding,
enz.

Gij hebt gelijk, mijn Edele Vriend! Holland, altijd bezield met de geest der navolging, zal in ’t jaar 2440,
zo ver niet origineel, de Kopie van Frankrijk zijn. Wat meent gij dat in die gelukkige eeuw al zal
veranderd wezen? Geen petit maitre (overdreven modieus iemand) , geen pedant, geen onbedachte
navolger; derhalve als een stuk van kleding ook geen degen. De randen aan de hoeden werden zo
klein, dat men eindelijk een model nam naar de bolletjes (bolhoed) der ouderwetse Friezen, en naar
die van de bewoners der Zeedorpen, echte afstammelingen der Batavieren. De haren worden rond of
in een strik gedragen. Het linnen omgelegd, vormt nog een kraagje. Een ruim jak tot aan de knieën,
van inlands laken, over elkander geslagen, wordt met een zijden charp (sjerp, sjaal) toegestrikt; men
heeft er allengs het goud en zilver afgelaten. De sac (ruimvallende jurk) vertoont ons reeds het losse
kleed der vrouwen. In alle winkels wordt contant betaald. In ’t wandelen heeft men nu eens op zijn
turks dan eens op zijn europees de hogerhand (de rechterkant, de ereplaats), al naar ’t valt. Prachtige
koetsen ziet men niet, en men maakt geen gebruik van voitures (rijtuigen) buiten noodzakelijkheid.

Pen en
degen

De Kruidhuizen (opslagplaats van munitie) , eerst in de afgelegenste kwartieren (plaatsen) verplaatst,
werden onbekend. Zo (als) er onenigheden buiten ’s Lands ontstonden, en dezelve, door Arbiters
(scheidsrechters) of andere minnelijke middelen, tegen verwachting niet waren uit de weg te ruimen,
moesten de Ministers sedert lang (vroeger) tegen de Vorsten de degen trekken (oorlog gaan voeren),
en nu was alles voor altijd rust en vrede.

Levensmiddelen,
enz.

De levensmiddelen, het nodige en verkwikkelijke van spijs en drank, ’t is alles, onvervalst (er is niet
mee geknoeid), tot een redelijke prijs op de markten en in de winkels te bekomen. Men kent geen
monopolisten, geen rijken die door kracht van geld, de minder vermogende medeburger er iets van
ontfutselen. De natuur wordt niet gedwongen tot het voortbrengen van schrale vruchten: de mensen
leren geduldig zijn. Sedert de landen meer en meer bebouwd werden, vreest men schier (bijna) geen
hongersnood, en tegen zulk een ongeval zijn, in de geledigde oorlogsmagazijnen, in tijd van nood,
welvoorziene graanzolders. Al het wild dat aarde, lucht en water oplevert, kan elk eigenen (bezitten),
door het zich machtig te maken; [...] doch men kent die wrede stropers niet meer, die men jagers
noemde: men voelt de trek der natuur tot het vlees der dieren; maar men voert er geen oorlog tegen,
en om aan onze behoeften te voldoen, worden we gediend door slagers, die tevens ter jacht gaan: die
halve wilden, zulke gevoelloze wezens als in vroegere eeuwen soldaten zouden zijn. Een corpus juris
militaris (militair wetboek) is er niet in wezen maar er zijn wetten van een nieuwe soort, voor de
Vleeshouwers (slagers) en over de wildernissen. Zij die de maatschappij onder een volksregering niet
veel goeds beloofden (mensen die aan de rand van de samenleving stonden, boeven), zijn van tijd tot
tijd naar Rusland gezonden (verbannen), en allengs beter en nuttig geworden.

Regering,
enz.

Ieder een is zo wel overtuigd van het lofwaardige van onze regeringsvorm, en dat de ambten door de
beste en wijste mannen vervuld worden, dat men van het hof (regering) niet of met een algemene
achting hoort spreken. In de schone Hofstad zien we de eerste (beste) vaderlandse nu geciviliseerde
(beschaafde) zeden. [...] Elk roemt de grote deugden en verdiensten der verhevene medeburgers, der
bestuurders en bewindhebbers van de algemene zaken. We erkennen, met stille dankzegging aan de
hemel, dat veel dingen in vroegere eeuwen zo niet als tegenwoordig konden zijn. [...] Waar de
uitmuntendheid in persoonlijke verdiensten, de ware distinctie (afstand, hogere stand) maakt, waar ze
door beloningen aangemoedigd worden, wat is dat land gelukkig! [...]
© THIEMEMEULENHOFF, 2017/2018
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Alle vermogende Ingezetenen brengen, uit overtuiging der redelijkheid, vrijwillige en milde giften, tot
handhaving van de gemene zaak. [...] Men kent in de heerlijkheden (grote landgoederen van de
edelen) geen andere dan Sterfheren (edele zonder erfrecht) meer. De edelen zijn minder raar en ver
van trots. Indien er bijvoorbeeld een Poot met het Akkerleven verscheen (Poot was een beroemde
dichtende boer), men zou hem als een edelman groeten: deze oefening der oppermacht staat (is
mogelijk voor) onder andere aan ’t ganse volk; en als hij zich die eernaam onwaardig maakte, ’t zou er
hem van vervallen verklaren, ook wel weer uit verdiensten herstellen. De tijdingen van de
volkplantingen (koloniën) beantwoorden aan de goede verwachtingen. De oorspronkelijke Indianen
(bewoners van wat nu Indonesië is), menselijker geworden, zien onze natie aan als hun hervormers,
de medewerkers tot hun waar geluk; en onzer voorouderen prachtige levenswijs is ook daar
verminderd. Men aanmerkt (beschouwt) de tegenwoordige bezittingen in de Indien (Oost- en WestIndië) als ondersteuningen aan onze staat.
Vrouwen

De Vrouwen zijn boven alle lof. Ze lezen, maar minder dan de mans; ze denken, ze voelen doorgaans
meer; haar verstand behoeft minder beschaving. Ze drukken ons, na de gewone bezigheden, aan dat
hart, dat voor ons van genegenheid klopt en met het onze één toon slaat. Wij zouden ons zelf
verfoeien, indien we haar iets vergden, dat haar krachten haar niet toelaten, en ze zitten bij ons in de
Raad (de regering). We beschouwen haar ten minste als ons gelijk, en vertrouwen haar de zedelijke
en verstandige opvoeding onzer kinderen. Geheel moeder te zijn is haar grootste genoegen; en een
lachend kind aan haar boezem te zien, is voor ons het meest verrukkende tafereel der natuur. Elk
trouwt, en ’t gaat hem wel. Er wordt al vroeg kennis gemaakt, hoewel - sans prétention (zonder
consequenties als huwelijksbeloften). De conversatie (omgang) van personen der beide sexen
(geslachten), vond men van bijzondere nuttigheid en ten hoogste redelijk; ze zijn altijd vrolijkst in
elkanders onschuldig gezelschap.
Betje Wolff: Holland in het jaar 2440, Uitgeverij Manteau Marginaal, 1978.
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2
Het toekomend jaar drie duizend – eene mijmering,
Arend Fokke Simonsz.
In 1792 verscheen Het toekomend jaar drie duizend – eene
mijmering. De schrijver was Arend Fokke Simonsz. (1755 1812).
Een deel ervan werd in 1999 uitgegeven door de Veen
Uitgeversgroep als relatiegeschenk: De boeknegotie in het
toekomend jaar drie duizend. ‘Negotie’ is een oud woord voor
handel.
De IK vertelt dat hij op een keer eens rustig ging zitten om zich
voor te stellen hoe het er in het jaar 3000 zou uitzien. Plotseling
stond er een oude man voor hem, die aanbood zijn begeleider te
zijn naar de toekomst.
Hierna vind je, wat bekort en aangepast wat spelling en naamvallen betreft, de pagina’s
32-34 van De boeknegotie in het toekomend jaar drie duizend.
Het gesprek met mijn geleidsman deed mij, in mijn mijmering, nauwelijks opletten, dat de meeste
huizen, langs welke wij voorbijgingen meestal meer naar boerenwoningen, dan naar voortreffelijke
paleizen geleken, gelijk ik eertijds in een stad van handel en rijkdom, gelijk deze, gewoon was aan te
treffen.
IK. Waar zijn de trotse kooplieden, die zelfs vorsten in vermogen plachten te evenaren?
GELEIDER. Ja, waar zijn die? vraag dat mij ... waar Ancus, Tullus en de vrome Eneas zijn.
IK. Ja, maar in ernst! zijn er dan geen kooplieden meer hier te lande?
GELEIDER. Zeer weinigen. Er wordt nog wel enige koophandel gedreven; maar hij is van geen
belang, en bestaat meestal in de boeknegotie; want die is nog al redelijk bloeiende, en aanmerkelijk in
uitgebreidheid.
IK. Heden, mijnheer! breng mij dan vooral eens bij een boekverkoper; want daar ben ik nog al het
meest mee gewoon.
Ik was nauwelijks met mijn leidsman weer op weg, of ik had terstond mijn oog op sommige winkels,
welke wij voorbijgingen, en waarin ik niet dan zeer eenvoudige kleren en huisgeraden ten toon gesteld
zag.
IK. Waar zijn toch al die kostbare galanterie- en parfumwinkels, die, vóór dertien eeuwen, zo rijk onze
meeste koopsteden versierden?
GELEIDER. Galanteriewinkels? wat waren dat? Wij verstaan dat woord in het geheel niet meer; wat is
toch galanterie? wat is parfum?
IK. Ja! als ge die woorden niet meer verstaat, is het zeer moeilijk er u de ware zin van te verklaren;
maar men verstond er, onder verscheidene andere betekenissen, in die tijd, ook onder die
kleinigheden van nagemaakt goud en zilver, welke de jonge heren en dames van goede smaak
gebruiken, om zich bevallig voor te doen, horologiën, kettingen tot diezelve, étuis, odeurs, bonbons en
wat al niet meer!
GELEIDER. In oprechtheid, ik versta geen enkel woord van hetgene gij daar noemt; maar ik zal er het
onlangs in Japan uitgekomen Glossarium. Linguae Gallicae antiquae eens over nazien; want ik denk
dat al deze woorden oeroud en vergeten Frans zijn. Maar dan ik kan u intussen wel zeggen, dat wij
zulke winkels niet hebben; onze zonen kopen boeken.
IK. Wel, wel, man! wat is dat alles veranderd. - Is hier dan alles zo verarmd?
GELEIDER. Verarmd? Wel nee! wie genoeg bezit, die kan men dunkt mij niet arm noemen; wij
bezitten overvloed van alles, wat tot het leven nodig is.
Inmiddels waren wij voor den winkel van de boekverkoper genaderd, waardoor ons gesprek
afgebroken werd, en mijn leidsman mij verzocht binnen te treden.
[De ik vraagt de boekverkoper naar een boek over de onlusten in Nederland in de 18e eeuw. Hij wil het
meteen kopen]
Ik vroeg aan de boekverkoper wat de prijs van dit boek ware?
‘Acht stuivers, vriend!’ was zijn antwoord; ‘het komt wat hoog om de vele platen.’ Ik meende dat ik
hem niet wel verstaan had, en vroeg nog eens: ‘acht stuivers...!?
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DE BOEKVERKOOPER. Ja zeker, ik kan het waarlijk niet minder laten; het zijn al vaste prijzen, die op
dat nieuwe goed gesteld zijn; gij kunt het achter de titel gedrukt vinden.
IK Nu, ik heb er geen woord tegen, vriend! Maar sta zelfs zeer verwonderd over de lage prijs van
zodanig een werk, en dat van zo verre landen komt.
Ik voldeed hem daarop terstond, stak het boek bij mij en vroeg naar meerdere nieuwigheden.
[...] Ik bedankte de boekverkoper voor het gezicht, en haastte mij afscheid te nemen, dewijl ik mijn
leidsman zeer veel te vragen had: wij waren ook nauwelijks buiten de deur, of ik vroeg hem terstond:
IK. Maar zeg mij toch eens, hoe is het mogelijk, dat de boekverkoper mij dit werk zo goedkoop kon
laten?
GELEIDER. Wel, dat is juist zo heel goedkoop niet; want sedert wij ons van al het volstrekt onnodige
onthouden, en weinig of geen koophandel drijven, is het geld sterk onder ons, en velen onzer naburen
verminderd, en hoger in prijs gestegen: één stuiver is nu bijkans zo veel waardig, als vóór dertien
eeuwen tien; en men kan thans voor acht stuivers al vrij veel kopen. Daarbij komt nog, dat, door het
groot vertier van boeken, de menigte de winst aanbrengt.
IK. Is er dan zeker thans zo groot een trek in boeken?
GELEIDER. Dat kunt ge lichtelijk nagaan, daar er thans ieder mens op valt; oud en jong leest even
vlijtig.
IK. Maar hoe kan het toch mogelijk zijn, dat er nog zo groot een aftrek in boeken is, daar toch de
geleerdheid en oefeningen van schone kunsten en wetenschappen altijd alleen gebloeid hebben in
landen, waar veel koophandel en rijkdom gevonden werden?
GELEIDER. Ge moet deze onze zeden niet bij de aloude vergelijken. In de achttiende eeuw zag men
een berg van overtolligheden voor behoeften aan; deze berg heeft men sedert al langzamerhand
geslecht, en bevonden dat tot woning geen hardstenen paleis nodig ware; men is tot deze zonderlinge
ontdekking gekomen, doordien het gebrek aan geld zo algemeen werd, dat alle handel begon te
verminderen, en elk volk langzamerhand het overtollige achterwege liet.
[Ze gaan op bezoek bij een kunstkenner, maar die is nog niet thuis; zijn vrouw biedt hen iets te eten
aan.]
Ik stond verzet over de grote gastvrijheid en vriendelijkheid dezer vrouw, en wilde dankzeggen; maar
dit was reeds te laat, dewijl zij bereids met een schotel verse melk, boter, brood, kaas en enige
vruchten kwam aandragen. Wij gebruikten ook dadelijk iets daarvan, althans in mijne mijmerende
verrukking, meende ik er iets van te smaken; en juist dit onthaal gaf mij de gelegenheid, om de frisheid
en zindelijkheid dezer spijze te roemen; zeggende, dat ik geloofde, dat het vlees dier beesten, welke
zo een zoete melk gaven, mede niet onsmakelijk zoude zijn.
DE VROUW. Vlees van levende beesten, vriend!?
IK. Nee, goede vrouw!l van dode... slacht men hier dan geen vee?
GELEIDER. Nee, vriend! niemand zou thans enig beest willen doden, veel minder het vlees der dieren
eten. Wij doden geen andere dieren, dan die ons beschadigen, doch derzelver (hun) aard is, door een
meer gezellige bijwoning, aanmerkelijk minder wild geworden, en zo veel als in een tam ras ontaard;
zo hebben wij thans, in Afrika bij voorbeeld, leeuwkatten, welke de gestalte van een leeuw hebben, en
echter voor huisdieren gebruikt en door de mens tot huiselijke dienst gebezigd worden.
IK Maar, waar blijft dan toch al dat vee van schapen, varkens, ossen, koeien en vele andere levende
schepselen, die men tot voedsel placht te gebruiken?
GELEIDER. Wij doden alleen alsdan het tamme vee, wanneer hetzelve zodanig toeneemt, dat het
toch geen bekwaam voedsel zou kunnen aantreffen; echter wij eten die uit noodzakelijkheid gedode,
dieren niet, daarvoor zouden wij een afschuw hebben.
Arend Fokke Simonsz: De boeknegotie in het toekomend jaar drie duizend, Veen Uitgeversgroep, 1999.
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3

Phantasieën, Carel van Nievelt

In 1874 verscheen Phantasieën, een bundel verhalen en
beschouwingen van Carel van Nievelt (1843 - 1913). Dat
boek eindigt met het verhaal Annus Domini 11000 (p. 158 170).
Die tekst eindigt met een fraaie relativering (p. 170):
Als er een koeltje uit het westen blaast, en de branding sprankelt in de
zomerzonnestralen, dan is het zalig, neer te zitten op een hoge
duintop, te midden van ritselend helm, en, turend over de grote zee,
over alle deze dingen eens te mijmeren.
Maar hij begint niet met te denken over het jaar 11000 want
dat kunnen we ons toch niet voorstellen, zegt hij. Laat ons
eens tweehonderd jaar vooruit denken!
Het jaar 2073! - Gewis hebt ge daaraan wel eens gedacht.
En hoe?
Gewoonlijk, nietwaar? met het oog op menselijke toestanden; op mogelijke wijzigingen, door
menselijke invloed in menselijke dingen teweeggebracht. Want dat de dingen der natuur veranderen
zouden, dat bij voorbeeld de zon haar loop kon veranderen, vloed en eb konden ophouden de
wateren te doen rijzen en dalen, de jaargetijden hun volgorde vergeten konden – dit kwam wel nooit u
in het brein op.
Een chaos of een utopie trad u dan voor den geest – al naar uw levensbeschouwing tot pessimisme of
tot optimisme overhelt.
Nemen wij het eerste geval aan, dan zal uw wereld van het jaar 2073 ongeveer met de volgende
weinig aanlokkelijke trekken kunnen geschetst worden:
De bevolking van Europa, Noord-Amerika, Indië en China heeft, ondanks de vele bloedige oorlogen
en vernielende epidemieën van de 20e eeuw, zich verdrievoudigd. Schaarste van voedingsmiddelen
en brandstof aan de ene kant, een nog voortdurend aanzwellende overmaat van edele metaal aan de
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andere, hebben in geheel de maatschappelijke huishouding een nooddruft en verlamming doen
ontstaan, waaruit redding onmogelijk schijnt.
Gebrek, de moeilijkheid om in zogenaamd beschaafde landen een onderhoud te vinden, hebben
miljoenen doen verhuizen naar de schrale vlakten van Australië – waar de steden en vruchtbaarste
districten ook reeds overbevolkt zijn; of naar de bevroren steppen van Midden-Azië; of naar de
kuststreken van Afrika en Zuid-Amerika, waar een verpest klimaat de bodem met de lijken mest van
ontzenuwde kolonisten.
Elk hoekje grond in Europa en de Verenigde Staten is in beslag genomen voor woningen, graanbouw
en veeteelt. Desniettemin ziet men allengs de boer een zandstreek beploegen, het vee verhongeren
en verschroeide heiden; want het omkappen van alle bossen heeft regen en vruchtbaarheid verjaagd;
en geen kunstmatige bemesting kan de gaven van de natuur vervangen.
Er werd gesproken van ‘ontzenuwde kolonisten’. Inderdaad, geheel het blanke ras is ontzenuwd,
ontspierd, ten prooi aan talloze kwalen, levensmoe naar lichaam en naar geest. Dit is een gevolg,
eensdeels van de vooruitgang der medische wetenschap, die alle zwakke en mismaakte individuen in
het leven houdt en hun veroorlooft zich voort te planten; anderdeels van de algemene
dienstplichtigheid en het voortvretend militarisme, die aan alle gezonde en welgemaakte jonge
mannen het huwelijk gedurende hun beste jaren ontzeggen. Het is een gevolg van de toenemende
opeenhoping van mensenmassa’s in steden – reusachtige labyrinten van steen en ijzer. Een gevolg is
het (en dit niet het minst) van de meedogenloze wedstrijd om het bestaan, en van het koortsachtig
gejaagde, het vreugdeloze, kleurloze, hopeloze van dat bestaan zelf.
Geen poëzie meer in het leven. Er is geen tijd tot dromen, en ook geen stof tot dromen. Want gans de
aarde is bekend; gans de hemelen zijn gemeten. Alles is verklaard, geordend, gecatalogiseerd –
dienstbaar gemaakt aan het ene grote doel: het voeden van monden en machines.
Geen natuurschoon meer in het leven. De groene wouden vielen onder de bijl; de zilveren rivieren zijn
verkeerd in riolen en afvoerkanalen voor fabrieken; de statige heuvelen werden doortunneld of
geëffend. En wat er overbleef van Gods maagdelijke schepping, wat de hand der industrie niet
ontsieren kon – ja, spoorwegen en luchtballons voeren er heen, voeren naar Andes en Kaukasus en
Himalaya – maar de tijd ontbreekt tot bewonderen, en de stemming ontbreekt tot genieten. Want wee
de sentimentalist van het jaar 2073! Wee de man in die dagen, wiens blik niet scherp, wiens geest niet
praktisch, wiens gemoed niet cynisch zijn mocht! Wee de reiziger in die eeuw, die op de top van de
Chimborazzo over iets anders peinzen mocht dan het goedkoopste middel om de sneeuw onder zijn
voeten in consumptie te brengen als koekbakkersijs! Ondergang zal zijn deel wezen. Als een worm,
die doelloos heenkroop over de ijzeren baan, zal de locomotief der beschaving hem vermorzelen.
Ook geen kunst meer in het leven. De roeping van de musicus en de schilder bepaalt (beperkt) zich
tot prikkeling van verstompte of oververzadigde zintuigen, door effect van tonen en sensatie van
verven, door wonderbaarlijke technische vaardigheid op een instrument; platte realismen of ijlende
fantasieën op een paneel.
Niets meer in het leven, dan strijd en zorg, zinnelijkheid en vertwijfeling. Een vermeerderde en
verbeterde vervulling van de allereerste vloek: Met smart zult gij kinderen baren! In het zweet uws
aanschijns zult gij brood eten! – Stof zijt gij – en tot stof zult gij wederkeren.
Onzin! – roept de optimist. Boze dromen! Visioenen van een bekrompen hypochonder!
Meent gij, omdat het vlees en de woningen iets duurder zijn dan tien jaar geleden, dat de hulpbronnen
der aarde beginnen uitgeput te raken? Waant gij de mensheid te zien sterven aan verval van
krachten, juist nu zij bezig is zich los te winden uit de zwachtels van haar zuigelingschap?
Gij kortzichtige! De menselijke samenleving is niet in weinige jaren opgebouwd; – zij zal niet in weinige
jaren tot puin storten.
C. van Nievelt: Phantasieën, Uitgeverij S.C.van Doesburgh, Leiden, 1874 (p. 159 - 161).

Opdracht 13
Vul in.

© THIEMEMEULENHOFF, 2017/2018

12

Lesbrief literatuur ‘Toekomst’

Welke veranderingen
voorspelt de schrijver?

januari 2018

Zijn ze uitgekomen? Hoe?

Zijn die veranderingen nog
steeds wenselijk?

Opdracht 14
Vul in.
Argument of voorbeeld
pessimistisch / optimistisch
utopie / dystopie
verbetering / verslechtering in de natuur
verbetering / verslechtering in de cultuur
verbetering / verslechtering in de techniek
andere verbeteringen / verslechteringen

4

De kleine Johannes, Frederik van Eeden

Frederik van Eeden (1860 - 1932) probeerde zijn gedachten over een ideale levenswijze
in de praktijk te brengen toen hij in Bussum de kolonie Walden stichtte, gebaseerd op
gemeenschappelijk bezit. Zijn bekendste boek is De kleine Johannes, waarvan drie delen
verschenen, in respectievelijk 1885, 1904 en 1906.
In De kleine Johannes ontmoet de hoofdpersoon Windekind, een fantasiefiguur die hem
meeneemt op reis door het leven en door de wereld. Op die reis raakt Johannes
Windekind kwijt, maar aan het eind van het derde deel, dat verscheen in 1906, vindt hij
hem terug:
‘Windekind!’ zei Johannes.
Toen keek het lichte wezen naar hem om, en Johannes herkende de lieve, raadselachtige ogen en
het fijne haar, wazigblond als van enkel goudglans, met de bloemenkrans, wit en groen.
‘Daar zijn we weer!’ zei Windekind.
‘Zijt ge dan niet gestorven met vader Pan?’ vroeg Johannes verbaasd.
‘Ik leef eeuwig,’ zei Windekind. (p. 195)
Windekind toont hem een groot luchtschip, vol gelukkige mensen.
Zij stappen in.
Toen steeg de grote, prachtige vogel weer langzaam op met een vreemd
geklapper der uitplooiende wieken, gesnor van ongeziene raderen,
geklinkklank der glazen klokjes, en richtte de gulden snavel en de starre
kristallen ogen landwaarts.
‘Hoe beweegt hij zich toch?’ vroeg Johannes.
‘Zoudt gij aan uw voorouders kunnen doen verstaan hoe een elektrisch
voertuig van uw tijd zich beweegt?’ vroeg Windekind. ‘Vraag het dan maar
niet, en zie liever toe hoe schoon uw land geworden is.’
De lange kustlijn werd nu zichtbaar, terwijl zij stegen, en Johannes zag op
regelmatige afstanden grote zwartgrauwe stenen dammen in zee steken,
waartegen hoog het witte schuim der branding spatte.
‘Dat is niet mooi, maar nodig,’ zei Windekind. ‘Maar nu komen onze duinen.’
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En zie, die waren zo vrij en schoon als in de oude tijd. Een wijde, ruige wildernis zonder hekken of
palen, zonder scherven of papieren. Dicht groenden de bosjes in de dalen, de meidoorn bloeide er wit,
en het geluid van honderd nachtegalen was hoorbaar tot in hun hoge sfeer. Johannes zag, als
vanouds, de witte staartjes van duizenden konijntjes wippen over de grauwgroene mosvelden. En ook
zag hij mensen, soms bij twee of drie, soms in een groep van velen. Maar zij stoorden niet de
harmonie der rustige wildernis, en hun fijn-grijze, zachtbruine en stemmig-groene klederen misstonden
niet in de tere tinten van het landschap.
Toen kwam het groene land daarachter, en hoe was Johannes opgetogen toen hij dit zag, vanuit zijn
hoge vlucht als één groot bloemrijk, bosrijk park.
De helgroene velden waren er nog, en de rechte vaarten en sloten. Maar overal waren bomen. Soms
alleenstaand, machtige breedschaduwende reuzen, soms in grote wouden aanéén, uitgestrekte
lovermassa’s, koel en ruisend, waar de houtduiven koerden en de wielewaal floot. Kleurige bloemen,
en rijkbloeiende heesters, zoals die Johannes alleen in tuinen had gezien, stonden nu overal, als in ’t
wild. In zo grote massa, dat het van boven soms tapijten leken van gloeiend rood of diep blauw.
En de kleine blanke mensenhuizen lagen alom tussen dat groen en die bloemen, alsof een reus ze
had uitgezaaid met lenige hand. Maar aan de boorden van ’t water, van meren, rivieren en vaarten,
waren ze ’t dichtst gestrooid. Het blauwglanzend water geleek magneet, dat de vierkante blokjes had
aangetrokken.
‘Ziet ge wel, Johannes,’ zei Windekind, ‘dat het de schuld der mensen zelf was, toen ze zo misstonden
in de natuur? Want zij hadden er geen eerbied voor, en bedierven haar uit domheid. Nu hebben zij
ervan geleerd, hoe zij zelf schoon en natuurlijk moeten zijn, en ze hebben haar te vriend gemaakt.
Hun kinderen hebben ze geleerd, van vroegste jeugd aan, geen bloem of blad nodeloos te schenden
en geen dier nodeloos te doden, en altijd te zorgen dat zij waardig zijn tussen al die mooie en sierlijke
dingen te verschijnen. Heilige eerbied voor al het schone en voor al het levende is nu bij hun het
strengste gebod. Zo is er vrede ontstaan tussen mens en natuur. Zij leven nu met de natuur samen in
innig verkeer, en hinderen elkander niet.’
‘Maar Windekind, waar zijn de steden? Ik zie alleen verspreide huizen en kerken. En waar zijn de
spoorwegen met hun ijzeren banen? en hun zwarte stations? En waar zijn de fabrieken met hun hoge
schoorstenen en vuile rook?’
‘Lieve Johannes, zou men lelijke dingen langer in stand houden dan hoog nodig is?’
‘Zijn spoorwegen en steden en fabrieken dan niet nodig?’
‘Fabrieken zijn er nog, maar die behoeven niet lelijk te zijn. Daar liggen er, schoner dan menig paleis
van voor duizend jaar. En waartoe ijzeren banen als de wijde luchtbanen vrij en open zijn? En waartoe
in hoge hokken boven elkaar te kruipen zolang er woningruimte is tussen groen en bloemen? En zó
dom waren de mensen toch niet, of zij hebben weg-geweten om al dat lelijke te ruimen, en hun
werktuigen te drijven zonder het branden van vuile, diepverborgen steenkool.
Maar er zijn nog wel wegen, zie maar!’
En Johannes zag hoe alle woningen verbonden waren door wegen, sommige vierdubbel en breed,
van donkerrossige kleur, andere als smalle witte lintjes, kronkelend door ’t gras van huis tot huis. En
de mensen bewogen zich erop te voet, of in snelle gang op kleine voertuigen.
‘Het is een feestdag,’ zei Windekind. ‘Nu zijn dat werkelijk blijde en heilige dagen, zonder de doodse
saaiheid van vroeger.’
Overal zag Johannes kerkjes met spitse torentjes in de oude Hollandse stijl. Maar zij waren nu vol
beeldhouwwerk en sieraad. De deuren stonden open en de mensen gingen erin. En uit die kerkjes
hoorde nu Johannes muziekklanken, zo zuiver en schoon, als de mooiste muziek die hij ooit gehoord
had.
‘O Windekind, hoe graag zou ik binnengaan en mee luisteren naar die heerlijke muziek. Ik heb het zo
nodig,’ zei Johannes.
Maar Windekind legde de vinger op de lippen en zeide: ‘Stil! Wij zullen nog beter horen. Onze
reizigers gaan naar een veel groter kerk, waar de allerschoonste muziek te horen is. Het zijn pelgrims,
zoals er elk jaar op deze tijd uit alle landen gaan, om dat grote feest te vieren.’
‘Zie ik daar niet nóg een luchtschip, Windekind? en daar nog één!’ vroeg Johannes.
‘Ja. Misschien gaat er wel een met ons mee,’ zei Windekind. ‘Dat is vrolijk.’
En werkelijk kwam weldra een tweede luchtschip, een grote broeder-vogel, naast hen zweven. Daar
gingen de vlaggen op en neer, en brede donkerblauwe wimpels met zilveren heilspreuken erop,
werden wapperend uitgelaten. De mensen wuifden en juichten luide. En toen de tweelingvogels zo
dicht bij elkander waren, dat de spitsen der grote glansvlerken elkander bijna raakten, toen hieven de
mensen op Johannes’ schip een gezang aan, een luid, zeer krachtig lied, dat onmiddellijk met een
tegenzang van het andere schip beantwoord werd. En zo wisselden zij keer en tegenkeer, geruime
tijd.
Warm werd Johannes’ hart, bij deze zoete verstandhouding tussen mensen en mensen, elkander
gans vreemd.
© THIEMEMEULENHOFF, 2017/2018

14

Lesbrief literatuur ‘Toekomst’

januari 2018

‘Spreken nu alle mensen één taal?’ vroeg hij aan zijn vriend.
‘Hoort ge niet wat zij zingen? Die taal hebben alle mensen gekozen als de schoonste natuurlijke taal,
dat is Grieks.’
‘Ik ken geen Grieks,’ zei Johannes spijtig.
‘Maar zie dan eens op die wimpel op ’t andere schip. Wat staat daar?’
‘Dat is Hollands, Windekind, gewoon Hollands,’ riep Johannes blijde, en hij las: ‘Daar is geen Dood,’
en ‘’t Is al vreugd wat duurt’ en hij las de naam van het schip: ‘De Reiger.’
Toen streek zijn eigen schip weer neer op een effen grasveld, dicht bij grote gebouwen van grijze
hardsteen, sierlijk behouwen, en daar lag het vaartuig lange tijd stil, om geheimzinnige reden. Voor
beweegkracht, dacht Johannes. En de pelgrims maakten gebruik van ’t oponthoud om te dansen op
het grasveld in bevallige reien, en om de verwelkte bloemslingers door verse te vervangen.
Toen stegen zij weer en doorsneden de stille zomerlucht in suizende vaart naar het Zuiden. En
Johannes merkte op, hoe niet veel meer dan de helft van ’t land akker en moestuin en
boomgaard was, en al het overige bos en park en bloemtuin. En hoe nergens hekken of heiningen of
muren waren, behalve de muren waartegen de druiven en perziken groeiden. En wel zag hij nog de
bruine en witte zeilen op meren en vlieten, dat schone wèl-gewende schouwspel, maar de hoge,
vierwiekige molens waren weg, dat was jammer.
‘Men kan niet alles verlangen,’ zei Windekind.
Reusachtige wielen, als liggende schepraderen, die glinsterden in de zon, zag hij gestadig draaien,
door een geheime oorzaak bewogen. Dat was toch altijd beter dan de rokende schoorstenen.
En nergens was vuil, nergens was de vale armoede, nergens was de doodse lelijkheid en de
eentonige naargeestigheid der steden. Hij zag geen verwaarloosde en vervuilde mensen,
geen onooglijke oorden met afval en rommel. Waar hij wist dat de steden waren geweest, waren
groene wildernissen vol vogelzang, of vruchtbare welverzorgde akkers en tuinen.
‘Het wereld-huishouden is aan kant, lieve Johannes,’ zei Windekind. ‘Het heeft wat lang geduurd en
heel wat geharrewar gekost. Maar nu is alles toch af en op orde. Ik heb er zelf mijn rechte behagen in.’
Frederik van Eeden: De kleine Johannes. Derde deel, Uitgeverij Manteau, Brussel & Den Haag, 1978 (p. 198 - 203).
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Nieuw Utopia, Bernard Canter

Bernard Canter (1871 - 1956) publiceerde in 1922 een
merkwaardig boek over een professor die een verjongingskuur
ondergaat. De roman, ook wel een sociale studie genoemd,
eindigt zo:
Want dit was de overtuiging, die prof. Leyden uit zijn ervaringen in het
rijk van de narcose had verkregen, dat elke mensenmaatschappij op
zichzelf volmaakt is, waarin ieder mens persoonlijk naar beste krachten
tot zijn einde, in dienende liefde arbeidend, zijn plicht vervult als een
roeping!
Fragment
Professor Godefroy Leyden, de leeftijd van zeventig jaren bijna bereikt
hebbende en daardoor volgens de Nederlandse wet gedwongen zijn
ambt neer te leggen, voelde zich zeer bedroefd, dat hij zich voortaan
van het geven van onderricht aan zijn leerlingen zou moeten
onthouden. Want hij had in de loop der jaren de ondervinding opgedaan, dat hij nooit zelf meer leerde,
dan wanneer hij de studenten onderricht gaf. Daarom besloot hij op het laatste college, dat hij had te
geven en dat beëindigd zou worden door een proef, zichzelf aan die proef te onderwerpen. In die
dagen, kort na het beëindigen van de kleine botsing tussen enige volken, welke die volken zelf,
daarna, zonder enig besef van de overdrijving, de schier tragi-komische overdrijving, waaraan zij zich
schuldig maakten, ’de grote wereldoorlog’ (sic!) noemden, beweerde een geleerde, dat het voor de
mens mogelijk zou zijn de eeuwige jeugd te verwerven, door de transplantatie van enige dierlijke
klieren in het eigen lichaam. Dit lag zo in de richting van de wetenschap dier dagen, welke
materialistisch en dierlijk, soms gedoceerd door lieden, die zelfs elk besef van hogere menselijkheid,
dat is de vreze des Heren, het beginsel der wijsheid, ontbrak, door dierlijkheid tot goddelijkheid
meende te kunnen komen. [...]
Inderdaad ging professor Leyden op zijn laatste college er toe over, in de hoop, dat dit laatste college
weer zou worden zijn eerste en hij de eeuwige jeugd zou kunnen beërven, zich door zijn assistenten
te doen opereren en op enige plaatsen in zijn lichaam klieren van apen te doen aanbrengen.
[...]
De operatie van de overplanting der klieren gelukte uitstekend en toen professor Leyden uit de
operatiezaal naar het bed op de ziekenzaal werd gebracht en daar ter ruste gelegd, totdat hij uit de
narcose zou ontwaken, twijfelde geen der aanwezige medici en aspirant medici [...] of zij zouden hun
hooggeschatte en moedige professor in het leven èn als hoogleraar behouden.
Zelfs toen tegen de avond professor Leyden nog altijd niet uit de narcose ontwaakt was, maakten de
collega's, die hem behandelden zich niet ongerust. Want pols- en hartslag waren bevredigend, de
ademhaling was, de omstandigheden in aanmerking genomen, normaal te noemen en er bestond dus
geen vrees dat de operatie, in stede van de eeuwige jeugd, de eeuwige dood zou brengen.
Toen in de nacht professor Leyden nog altijd bewusteloos bleef, vonden de collega’s het toch geraden
een onderzoek in te stellen bij de dokter, die de professor had gechloroformiseerd. Maar deze
uitnemende specialiteit had alle voorzorgen genomen, welke de wetenschap slechts kon eisen en
zelfs in aanmerking genomen, dat hij een man van bijna zeventig jaren onder narcose bracht. En het
was op bevel van professor Leyden zelf geweest, dat afgezien was van locale anesthesie, daar
professor Leyden zich er te goed bewust van was geweest, dat hij, zo hij bij kennis de operatie op ’t
eigen lichaam had bijgewoond, niet de gewenste passiviteit zou hebben kunnen betonen en daardoor
de operateurs afgeleid of wellicht nerveus gemaakt.
De volgende morgen bleek professor Leyden nog altijd niet tot het bewustzijn teruggekeerd te zijn. De
verdoving hield aan en bleef aanhouden, tot grote ontsteltenis van de collega’s, de pleegzusters en
vele van professors patiënten, welke laatste van zijn beterschap hun beterschap verwachtten.
De medische wetenschap stond hier, als zo vaak bij de toepassing van nieuwe methoden, voor een
geheel nieuw feit waarvan voorlopig geen werkelijk wetenschappelijke verklaring was te geven.
Polsslag, haftslag, ademhaling en bloedsomloop waren bij de patiënt normaal. Er werd generlei
verzwakking geconstateerd, hoewel de bijna zeventigjarige patiënt vast noch vloeibaar voedsel
gedurende al die tijd genoten had. Maar het bewustzijn keerde niet terug.
Thans ging men er toe over, enige wetenschappelijke kunstbewerkingen toe te passen ten einde de
patiënt weer te doen ontwaken. Doch alle middelen faalden, ether noch ammoniak, wassingen noch
injecties, ritmische tongoefeningen, zuurstof, kamfer en elektriseertoestel noch lavementen hadden
enigerlei gunstig gevolg.
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De patiënt bleef rustig in zijn bedwelming voortslapen, zonder enig kenteken van verzwakking te
tonen. Integendeel, hij lag rustig en kalm, als iemand die in een diepe maar gezonde slaap is
verzonken en zijn waardig gelaat werd verhelderd door een uitdrukking van schier bovenaardse
tevredenheid. En tot verwondering van de medische faculteit, scheen het proces der verjonging zijn
gang te gaan. In stede dat professor Leyden, die toch generlei voedsel tot zich nam, steeds meer
vermagerde en verzwakte, schenen de ingeplante klieren haar werking te doen en zag men de
slapende grijsaard als het ware langzamerhand jonger worden. De rimpels van zijn gelaat slonken
weg. Hij kreeg een gezonde, jeugdige tint. De ademhaling werd krachtiger, de polsslag sneller. De
patiënt maakte geen ziekelijke indruk.
En als de pleegzuster nu en dan het ooglid optilde, was het blauwe oog van de professor helder en
scheen te blikken naar een ver visioen, dat hem verbaasde en verrukte tegelijkertijd.
En zo was professor Leyden zelf de meest interessante patiënt van zijn zo beroemde kliniek
geworden, werd hij het middelpunt en het studieobject van de meest vooraanstaanden onder zijn
collega’s.
Bernard Canter: Nieuw Utopia, Uitgave Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1922 (p. 6 - 11).
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C.R.133, Maurits Dekker

Van Maurits Dekker (1896 - 1962) werd in 1926 de roman C.R.133 gepubliceerd. ‘Een
toekomst-roman’ stond duidelijk op de voorkant.
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Hoofdpersoon is iemand die geen naam heeft en onder
nummer C.R.133 in het ziekenhuis wordt ingeschreven.
Daar maakt hij kennis met Don, de ingenieur. Als hij
voldoende hersteld is, wordt hij ingedeeld in de B-klasse
en krijgt een naam, Jozua.
Fragment
Jozua werd ingedeeld in de derde, laagste klasse der intellectuele
arbeiders. In de eerste klasse waren zij ingedeeld, die aan het
hoofd der grote bedrijven stonden of beoefenaars der wetenschap,
die zich op een of andere manier bijzonder hadden onderscheiden.
Tot de tweede klasse behoorden zij, die een academische graad
hadden behaald en in de derde klasse waren zij ingedeeld die,
hoewel intellectuele arbeid verrichtend, niet academisch geschoold
waren.
Ook studenten en kunstenaars, voor zover deze laatsten nog
noodzakelijk werden geacht, behoorden tot de laagste klasse.
Jozua kreeg een kleine, vrijstaande woning met drie kamers
toegewezen: een zitkamer, een slaapkamer en een kleine
badkamer. De inrichting van het huisje was kil en stijlloos, maar praktisch en streng logisch. Behalve
de stoelzittingen, waren de meubelen geheel van plaatstaal vervaardigd, de wanden waren
bronskleurig gemetaliseerd en de vloerbedekking bestond uit chudorine, een harde, doch elastische
stof, welke vervaardigd werd uit afval van de gummifabrieken, vermengd met zand en houtvezels. Er
was centrale verwarming en een centrale koelinrichting, twee draadloze elektrische klokken en een
toestel voor draadloze telefotofonie of radioscope. Dit toestel, dat in een hoek van het woonvertrek
stond, interesseerde Jozua in hoge mate. Het bestond in hoofdzaak uit een manshoge koperen
cilinder van ongeveer veertig centimeter diameter. Ongeveer in het midden van deze cilinder was een
matglazen plaat aangebracht, welke door middel van uiterst fijne platina draden, die er kruisgewijze
overheen liepen, in kleine vierkantjes verdeeld was. Verder had het toestel een bolvormige bekroning
van koperdraden, welke over porseleinen isolatoren waren gespannen en een groot aantal afsluiters
en schakelaars. Jozua, die reeds veel van de wonderlijke werking van dit toestel gehoord had,
probeerde het in te schakelen. Hij draaide een paar afsluiters om en al dadelijk begon er iets in het
apparaat te zoemen. Zijn onderzoek vervolgend, zette hij de grote schakelweerstand in en in het
kogelvormige net van koperdraden begon het te vonken en te knetteren. Vol spanning op de
matglazen plaat turend, greep hij een handvat, waarboven het opschrift ‘afstandsregulateur’ was
aangebracht en schakelde in. De machine bromde nu als de veiligheidskleppen van een overbelaste
stoomketel, de ruiten trilden in hun sponningen, maar nog steeds verscheen er niets op de
geheimzinnige matglazen plaat. Toen draaide Jozua de laatste afsluiter om, een ontzettende ontlading
volgde en hij sloeg, door de stroom getroffen, bewusteloos tegen de grond.
– Hoe kom je zoo idioot? vroeg een stem van heel uit de verte.
Jozua sloeg de ogen op en herkende de verbonden kop van Don, die over hem heen gebogen stond.
– Je mag van geluk spreken, vriend. Die aardigheid had je het leven kunnen kosten. Hier, drink eens
wat.
– Don, mompelde Jozua verward. Wat is er met me, waar ben ik?
– Je bent in je huis, lachte de ingenieur, maar thuis ben je hier nog niet. Wat doe je ook met je vingers
aan dingen waar je geen verstand van hebt?
– Ik wilde proberen.
– Er valt niets te proberen, viel Don in de rede. Weten moet je en anders afblijven. Toevallig heb je het
hoogfrekwentapparaat ingeschakeld, als dat niet het geval geweest was, zou je nu niet meer met me
praten. Eén millioen volt is geen aardigheid voor kinderen.
– Hoe kom jij dan hier?
– Toevallig kwam ik voorbij en al op honderd meter afstand hoorde ik je transformator te keer gaan.
Die zaak is niet in orde, dacht ik. Ik naar binnen, en daar zie ik jou, als een leeggelopen windkussen
over een stoel hangen. En sta nu maar op, het heeft lang genoeg geduurd.
– Ik was nieuwsgierig en wilde graag eens zien hoe dat ding werkte.
– Ik zal je wel eens laten zien hoe dat gaat, sprak Don. Voordat je hier kwam, heeft in dit huis de
directeur van de gevangenis gewoond. Daarom heeft deze radioscope, welke hij alleen voor de
uitoefening van zijn beroep gebruikte, een gezichtsveld dat beperkt is tot de gevangenis. Let op, dan
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zal ik je het apparaat verklaren. Deze wijzerplaat met beweegbare wijzer heeft, zoals je ziet, twee
honderd nummers. In de cellen, waarvan de nummers overeenkomen met deze op de wijzerplaat, zijn
tegen het plafond kleine ontvangers aangebracht die, ieder afzonderlijk, reageren op de verschillende
golflengten en perioden, welke door middel van deze wijzer op een bepaald cijfer worden
ingeschakeld. Op deze manier is het mogelijk in de cellen te kijken. Men ziet iedere ruimte onder de
gezichtshoek waarin de ontvanger geplaatst is. Begrijp je dat?
– Volkomen. Dat is niet moeilijk te begrijpen.
– Behalve dit toestel, de zogenaamde monoradioscope, welke dus een beperkt gezichtsveld heeft,
hebben we nog de multiradioscope. Dat toestel kan ingeschakeld worden op iedere ontvanger,
onafhankelijk van periodenaantal of golflengte.
– In de kamer waarin ik vroeger woonde, was tegen het plafond ook een kleine, metalen cilinder. Nu
wordt mij de betekenis van dat ding pas duidelijk, sprak Jozua nadenkend.
– Juist, dat was je controleur, antwoordde de ingenieur.
– Dat begrijp ik nu, vervolgde Jozua. Nu weet ik op welk een lafhartige manier de mensen, als zij
alleen denken te zijn, worden bespioneerd.
– Lafhartig is dat volstrekt niet. Men maakt slechts gebruik van dit toestel om mensen te controleren,
waarvan verondersteld wordt dat zij, als zij alleen zijn, dingen doen die anderen niet mogen zien en
horen.
– Men hoort dus met dit toestel ook? vroeg Jozua verbaasd.
– Natuurlijk vriend, lachte Don. Is dat zo wonderlijk? Zoiets kende men in de twintigste eeuw reeds.
Overigens kan het je misschien enige voldoening geven, dat niet alleen B-mensen op deze wijze
gecontroleerd worden. Iedereen, van hoog tot laag, behalve de concerndirecteuren en de allerhoogste
ambtenaren, staat onder controle. Zie je dat kleine ornament, in het midden van het plafond?
Nietwaar, het is daar volkomen doelloos; de kamer heeft geen enkele andere versiering dan dat ding.
Welnu, het is een algemeen bekend geheim, dat dit ornament het door jou gehate apparaat verbergt.
– Dus hier ook, sprak Jozua, een blik naar het plafond werpend.
– Ja, lachte Don, hem bij de arm nemend. Kom eens even mee, ik moet je nog iets laten zien.
Jozua volgde de ingenieur, tot in de kleine vestibule, waar zij staan bleven.
– Luister, sprak Don, zich tot Jozua overbuigend, hier kan niemand ons horen. Aan de kraan van je
wastafel zit een klem, waaraan een koperdraad, een aardverbinding, bevestigd is. Als je deze draad
losneemt, maak je je spion doof en blind. Begrepen?
– Dank je, riep Jozua, Don’s hand grijpend.
– Kom, kom, weerde Don af, men moet kinderen een kleinigheid toegeven. Spreek er overigens nooit
over, dat ik je dit verteld heb. En stel je er nu nog belang in, de radioscope in werking te zien?
– Helemaal niet, antwoordde Jozua, ik heb er nu genoeg van gehoord.
– Ik zal opdracht geven, dat men dat ding weghaalt, sprak Don. Jij doet er toch niets mee. Adieu.
Maurits Dekker: C.R.133, H.P. Leopold’s uitgevers-maatschappij, ’s-Gravenhage, 1926 (p. 46 - 50).
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Blokken, F. Bordewijk
In 1931 publiceerde F. Bordewijk de roman Blokken. Een
boek dat opviel door de stijl, door de vormgeving, maar
vooral ook door de inhoud. R. Breugelmans typeerde die
inhoud in zijn nawoord bij de heruitgave in 1986 zo: ‘Het
onderwerp van Blokken kan waarschijnlijk, zonder het
verhaal geweld aan te doen, het kortst aangeduid worden
als het reilen en zeilen van een heilstaat en het te
verwachten verval ervan.’ (p. 113)

Fragment
Onder het klapperen van de hemelvlag ontwaakte de hoofdstad tot
haar dag van ontspanning, - elke vijfde. In de woonkwadraten was
vertier, in de arbeidskwadraten ging niets om.
De stad was wijd en evenredig uitgelegd, de straten waren recht,
die in het midden breder dan die aan de buitenkant. Het asfalt was
uitgevloerd in verschillende kleuren, wit, bruin, grijs, zwart, in effen
banen naast elkaar, of met een Griekse rand, maar niet opvallend.
De eentonigheid moest worden gebroken, maar de aandacht niet
van de gebouwen afgetrokken.
De gebouwen muurden op in soortgelijke kleuren, in de
woonkwadraten vier vijf ramen hoog, in de arbeidskwadraten lager.
De straten waren nimmer lang, en aan hun einde onveranderlijk door bouwblokken afgedekt. In het
spel tussen ruimte en beslotenheid won de laatste. Aan alle zijden stond de stad óp om de
voetganger. Zij kondigde haar einde niet aan, het was altijd plotseling, om een hoek. Er werd weinig
meer bijgebouwd, de bevolking van de Staat was stationair, de trek naar de steden had opgehouden,
nu allen in steden waren ondergebracht. Uitwisseling tussen de steden was spaarzaam, nu alle naar
hetzelfde patroon waren opgetrokken. Het individuele der steden bestond in een enkele relikwie uit het
verleden. Zo een had er de hoofdstad, andere hadden er geen. Maar dat schaarse curiosum
daargelaten vond ieder in en om de eigen stad wat hij van het leven verlangde.
Het land werd bearbeid vanuit de steden. Voor enige vergelegen streken had men betonnen
Bijsteden, des zomers slechts bevolkt.
In de stad waren woon- en werkkwartieren zeer doelmatig naast elkaar gelegd. Niemand maakte een
verre gang. De auto was als vervoermiddel uitgestorven, de spoorwegen waren het reeds eerder. Het
oorlogsapparaat kende nog de auto. De voet had zijn oude rechten hernomen, de beste ontspanning
was de wandeling.
De gezinnen, die rustdag, zwermden reeds vroeg uit de woonkwartieren, de stad was vol optochten.
met vlaggen en lichte, nooit luide muziek. Wie als enkeling zich buiten begaf trok onmiddellijk de
duizenden blikken van wantrouwen op zich samen als de zonnestralen in een brandpunt, en liep
gevaar.
De kinderen die niet mee konden bleven onder toezicht in de wijde luwe binnenhoven, de ouderen
onder hen zouden later op den dag in kleine optochten gaan om de huizenblokken.
De stad verbeeldde den ernst der vier werkdagen in de strakke monumentaliteit harer bouwblokken,
maar de vreugde van de rustdag in de bloemen voor de ramen, de gazons in de binnenhoven, de
perken en de fonteinen. De Staat gebood liefde tot de natuur omdat zij blijheid schonk en rust.
De Staat gebood een bepaalde klederdracht, de mode had opgehouden. Tot 15 November werd wit
met rood gedragen, tot 15 Maart zwart met rood. Juli en Augustus waren herdoopt.
Dit was de laatste rustdag vóór de zwarte dracht, de dertiende November. De kleding was sportief,
licht. Het volk werd gehard tegen de koude.
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Het liep in gelederen in kleine armeeën. Tussen de strengheid der woonbouwsels was het
mensenbewegen vrolijk, van een massale vreugde. Het was niet het gewriemel der talloze enkelingen,
het was een stevig bewegen van massa’s, het had iets machtigs en onverzettelijks, en het was blijde
om zijn macht. De optochten beheersten de stad.
In gesloten colonnes ging het voorwaarts, de vrouwen en meisjes voorop meest. De armeeën
vormden onberispelijke vierkanten en rechthoeken. De korte witte rokken met een enkele rode baan
fladderden boven de knieën, de korte witte broeken met rood galon spanden om de bovenbenen. De
voeten staken in sandalen, de onderbenen waren onbedekt.
Er was zacht geneurie in de optochten. De gezichten vertoonden alle kracht en blijheid. Het trok
spoedig voorbij en had iets eentonigs. Alleen de zeer snelle opmerker peilde het individuele, en zag
dat in deze kloeke groepen veel stak dat verrassend schoon was.
De stoffelijke onbezorgdheid, het leven voor allen gelijk, hadden het volk tot grote bloei gebracht. De
universele mondverzorging had schitterende gebitten gekweekt, lach- en bijtgebitten. De blik was fel,
onderzoekend, bijna hard. De schedelinhoud was toegenomen, overheersend brachycefaal. Men
beschouwde het langschedelig type als etnologisch minderwaardig. Juk- en voorhoofdsbeen waren
wat zwaarder aangezet, en een raadsel voor het demografisch instituut, dat evenwel een toekomstige
verfijning der gelaatsbeenderen aankondigde.
Tot 15 november moest het hoofd onbedekt zijn. Haaruitval bestond niet meer, de haargroei,
weelderig meest, was uniform besnoeid.
Er waren armeeën van enkel jonge mannen, en deze waren het schoonst. Zij deinden en veerden als
een gruizige ijsgang in even bewogen water. Uit hun blik sprak de kantigheid hunner gedachte. Zij
transigeerden niet, nu niet en nooit, maar hun lijf ging soepel en rustig, en paste zich aan. Zij droegen
hun commune idealen in een rode orkaan van vlaggen boven hun hoofd.
Buiten de stad mocht worden gezongen. De kelen braken open in hymnen. De muziek was
teruggekeerd tot het bijna Gregoriaanse, maar te krachtig om somber of droef te wezen, te breed om
opstandig te zijn. Er bestonden slechts nationale liederen, over de Staat, de gemeenschap, de arbeid,
de sport. In de zang triomfeerden weer de jonge mannen, hun koralen klaroenden door de lucht.
De dag was zeer koud en zeer schoon. De wind, pal noord, tochtte door de tongen. De hemel zag
lichtblauw, de zon stond nog laag. Het uitspansel was bespikkeld van adelaars, waar een rotspunt
uitstak in de vlakte horstte (had een nest) een arend. Hun kweek was voorname overheidszorg, des
nachts werden kadavers vervoerd naar omrasteringen, tot hun buit. Zij vormden hele knekelhuizen
van zorgzaam afgekloven gebeente.
Om de vierkante stad was een vlakte van bos en weiland, lichtheuvelig. De ontspanningsgordel nam
de gehele bevolking gemakkelijk op. Sommige troepen bleven marcheren, uren lang, - andere
oefenden zich op de weiden in allerlei vormen van sport. De atletiek werd weder naakt bedreven, in
betonnen sportgebouwen en door beide sexen gelijktijdig en vaak ook gezamenlijk. De Staat kende
geen sexen, - de vrouw was de volkomen gelijke van de man geworden doordat zij zich aan diens
formule had aangepast.
Het onderscheid in kleding was een rest die de Staat niet gaarne zag. Maar bij alle vrijheid van
omgang erkende de Staat kuisheid als een factor van volkskracht: het onderlichaam bleef bedekt.
F. Bordewijk: Blokken, Uitgave Nijgh & Van Ditmar, ’s-Gravenhage, 1986 (p. 13 - 20).

Opdracht 21
Vul in.
Welke veranderingen
voorspelt de schrijver?
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Opdracht 22
Vul in.
Argument of voorbeeld
pessimistisch / optimistisch
utopie / dystopie
verbetering / verslechtering in de natuur
verbetering / verslechtering in de cultuur
verbetering / verslechtering in de techniek
andere verbeteringen / verslechteringen

8

Afsluiting

Je hebt nu zeven fragmenten gelezen waarin toekomstige ontwikkelingen en
gebeurtenissen een rol spelen.
Opdracht 23
1
2
3
4
5

Welke schrijver vond je het meest idealistisch?
Welk fragment vond je het meest idealistisch?
Welk fragment vond je (te) ver van de werkelijkheid af staan?
In welk(e) fragment(en) ontdekte je ook iets van politieke keuzes?
Welk van deze fragmenten heeft je nieuwsgierig gemaakt naar de rest van het
boek?

Deel 3: schrijvers van na 1950 over de toekomst
1

Het reservaat, Ward Ruyslinck

Een veelgelezen boek uit de jaren zestig van de vorige eeuw is Het reservaat van Ward
Ruyslinck (1929 - 2014). In dit boek is de hele maatschappij gericht op winst, en dus ook
alleen maar op wat nuttig is om winst te maken. Er is een soort elite die de macht in
handen heeft en ervoor zorgt dat iedereen zich aan hun regels houdt. Voor kunst,
godsdienst e.d. is geen plaats: dat levert immers geen winst op?
Inleiding op het fragment
De leraar Basile Jonas probeert een meisje, Martha, te
helpen. Ze is lastiggevallen door een man met veel macht,
Johan Drexeler. Maar Jonas wordt ervan beschuldigd dat juist
hij Martha misbruikt heeft. Hij wordt veroordeeld. Een jaar
later is Martha de vriendin van Johan Drexeler. Samen
bezoeken zij de inrichting Paalberg, een reservaat voor
afwijkende, dus nutteloze mensen.
Fragment
Martha stond er met verdeelde aandacht bij. Zij was ongeduldig om de
gastenkamers te zien. Zij dacht aan de beschrijving die Mireille ervan
gegeven had en meende te hebben begrepen, dat ‘al die rare mensen
in die rare kamertjes’, (of hoe had ze het uitgedrukt?) voor de
bezoeker van het reservaat de grote attractie waren. Toen Stichler
toevallig even zijn blik op haar liet rusten, vroeg ze schuchter: ‘En de
gasten zelf, krijgen we die niet te zien?’
‘Die krijgt u zo dadelijk te zien, die befinden zich boven,’ zei de
bullebak. ‘Wilt u alstublieft mitkommen?’ Hij hield de deur voor hen
open en Johan, achter Martha’s rug, mompelde iets als ‘niet op het
officiële programma vooruitlopen’.
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De ‘rare kamertjes’ waar de gasten verbleven, kwamen alle op het portaal uit en deden onwillekeurig
denken aan hotelkamertjes, of aan de ziekenkamers in een hospitaalgang. Misschien had Mireille
alleen maar van ‘rare mensen’ gesproken, want Martha kon onmogelijk ontdekken wat er voor
ongewoons aan de kamers was, buitenaf bekeken althans niet. Tenzij Mireille de bordjes op de
deuren en de kijkvenstertjes erboven had bedoeld. Op alle deuren waren namelijk geel geschilderde
bordjes met zwarte opschriften bevestigd, die er als wapenschilden uit zagen en die Stichler zonder
een spier te vertrekken ‘de visitekaartjes van de logés’ noemde. Vlak daarboven, op manshoogte,
waren kleine ovale kijkvenstertjes in speciaal glas aangebracht waardoor je in de kamers kon kijken
zonder zelf gezien te worden. Het was bijna als in een kermistent, een van die spullen met kijkkasten:
je haalde een handel over en voor tien frank kon je naar een reeks griezelige of schunnige plaatjes
kijken. Hier hoefde je zelfs geen handel over te halen, je moest gewoon maar kijken, en het kostte
niets, want het spektakel was wetenschappelijk. Je moest alleen op de ‘typologische rubricering’ op
het bordje letten: de commentaar bij het tableau vivant.
Op uitnodiging van Stichler gluurde Martha door een van de glaasjes naar binnen, in de kamer van de
amans platonicus. Ze wist niet wat een amans platonicus was en ze durfde het ook niet goed te
vragen, maar ze was er min of meer van overtuigd dat ze een wonderlijk wezen te zien zou krijgen,
een menselijk monster met drie hoofden of met kreeftescharen op de plaats waar de armen hoorden
te zitten. In plaats daarvan zag ze, op de rand van een bed, een doodgewone, normale man op rijpere
leeftijd rustig krabbels zitten maken in een schetsboek dat op zijn knieën lag. Zijn bretels waren
losgeknoopt en hingen over zijn schouders af. Van het schetsboek - ze kon niet zien wat hij tekende keek Martha naar zijn gezicht. Met zijn lange hals, zijn droeve bruine ogen en afstaande oren zag hij
er als een giraffe uit; en dat was wellicht het enige opmerkelijke aan deze man: het feit dat hij op een
giraffe leek. Maar stel je voor dat ze iedereen zouden opsluiten die een lange hals, bruine ogen en
afstaande oren had. Of iedereen die op een aap leek - dat zou een aardige collectie worden. Ze
begreep er geen klap van. Waarom werden die mensen uitgestoten en in een hok te kijk gezet?
Waren het misdadigers? Of gevaarlijke gekken? Of waren ze alleen maar ‘raar’? Ze zocht vruchteloos
naar een aanknopingspunt, onder meer in de uiteenzetting die de directeur had gegeven en waarnaar
ze maar met een half oor had geluisterd. Reservaat, overlevingstypen, het bedreigde individu,
historische selectie - dat waren verreweg de enige woorden die haar waren bijgebleven, maar ze kon
ze op geen enkele manier in direct verband brengen met het vreedzame menselijke wezen, dat achter
de gesloten deur zijn eenzame verbeelding toevertrouwde aan de bladen van een schetsboek.
Ontgoocheld wendde ze zich af en terwijl Johan op zijn beurt een kijkje nam, kwam die naarling van
een Stichler met een paar smakeloze bijzonderheden uit de hoek. Hij vestigde er de aandacht op, dat
er tijdelijk twee kamers leegstonden: een van de gasten was enkele dagen tevoren bezweken aan een
slepende kwaal, en een ander werd na een mislukte ontvluchtingspoging verpleegd in de infirmerie.
‘De hoenden hebben hem gegrepen. Hij is lelijk toegetakeld,’ liet hij er met verbazende
onverschilligheid op volgen, op dezelfde laconieke toon waarop je zou hebben gezegd: een van onze
gasten is voor eigen rekening begonnen, en een ander heeft zijn hand opengehaald, aan een spijker.
Wat een vreselijk huis, dacht Martha. Ze was ontzet over wat ze zag en hoorde.
‘Wat tekent hij, weet u dat? U zoudt die schetsen moeten verzamelen, die hebben ongetwijfeld
documentaire waarde,’ zei Johan, een en al aandacht voor de amans platonicus. Hij wachtte Het
antwoord van Stichler niet af en stond alweer tegen de deur te praten, opmerkingen te maken die een
resonantieruimte moesten scheppen voor zijn intelligentie: ‘Wat me verwondert, is dat u ze in het bezit
laat van hun bretels. Is dat niet riskant? Bent u niet bang voor zelfmoordpogingen?’
Stichler schudde het hoofd.
‘Zelfmoord? Dat is uitgesloten. AI onze gasten worden aan een speciale behandlung onderworpen. Zij
worden regelmatig ingespoten met een nieuw produkt op basis van atarax. De uitwerking daarvan is
zeer doeltreffend en zou kunnen omschreven worden als berusting. Hun verlangens naar de
buitenwereld sterven geleidelijk af, hun behoeften schlummern in, ook hun erotische drang... Zij
fossiliseren, zoals dokter Ryckhoven dat noemt. Fossielen plegen geen zelfmoord, meneer Drexeler.’
‘Ach, u hebt werkelijk alles voorzien,’ glimlachte Johan.
Ze liepen naar de volgende deur en keken ook daar weer naar binnen, in de kamer van de
philanthropus jellibyisticas. Aangemoedigd door zijn eigen scherpzinnigheid, forceerde Johan zich
andermaal tot dat soort bespiegelingen, dat hij in zijn zeldzame buien van zelfkritiek ‘loodrechte
projecties op het psychische grondvlak’ noemde: ‘Zo zo, dat is dus een filantroop, wat een rare
waterchinees. De Neanderdalmens van morgen. Hij is er al helemaal naar gegroeid, naar zijn
mensenliefde. Als je zijn mond bekijkt bijvoorbeeld. Een echte tuitmond heeft die man, de lippen van
een kuise zoener. Kom eens kijken, Martha.’
[...]
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Martha had zich vergist: de grote attractie van Paalberg bleken niet de levende fossielen in de
kamertjes boven te zijn, maar de dode fossielen in het aangebouwde paviljoen. Dit werd haar
tenminste door meneer Puck verzekerd, terwijl ze om het huis heen naar het achtergebouw liepen.
Meneer Puck had een slap verwelkt gezicht, maar levendige brutale ogen; hij was heel lief voor haar
en probeerde, tussen de wetenschappelijke bedrijven door, een beetje te flirten.
‘Dode fossielen?’ vroeg zij verbaasd. ‘Bedoelt u dat er dode... mensen te zien zijn?’
‘Ja. Na hun dood worden onze gasten gemummificeerd en bijgezet in het paviljoen. Dat is van enorm
veel belang voor de wetenschap,’ zei hij. Martha haatte dit zinnetje: van enorm veel belang voor de
wetenschap. Zij had steeds gedacht, dat de wetenschap de kroon was op het hoofd van de mens,
maar het was blijkbaar heel anders: de mens was aardig op weg om een van de afvalprodukten van
de wetenschap te worden.
‘Eeuwen lang heeft men de gelukkige voorzorg genomen om de interessantste exemplaren van de
levende fauna en flora voor het nageslacht te bewaren, maar het is onbegrijpelijk dat men er nooit aan
gedacht heeft, hetzelfde te doen voor de mens,’ legde de verpleger uit. ‘Paalberg is zonder enige
twijfel een eerste stap in die richting.’
Martha gruwde.
‘Dit paviljoen is dus zoiets als... als een museum van menselijke fossielen?’
‘Inderdaad, een museum, of een permanente tentoonstelling als u dat liever hoort. Kijk, we zijn er al. Ik
hoop dat u niet van uw stokje zult vallen. Dat gebeurt in deze afdeling wel vaker, en het zijn heus niet
alleen teergevoelige jonge meisjes wie dit overkomt.’
Hij wil me alleen maar bang maken, dacht Martha, maar toch voelde ze zich beklemd om het hart toen
ze na Johan en de directeur de koepelvormige uitbouw betrad. Ze had, ooit maar één dode van
dichtbij gezien, haar grootmoeder, maar die had er bij leven al als een verschrompelde mummie uit
gezien en die eerste confrontatie met het grote levensmysterie was haar dan ook niet zo hard
gevallen.
‘... de kern van een unieke verzameling. Ere wie ere toekomt, het idee is in feite afkomstig van iemand
die u waarschijnlijk kent, of gekend hebt; professor Adams. Een man met een feilloze intuïtie, die
vijftien jaar geleden al gewezen heeft op de mogelijkheden...’
Een ogenblik had Martha de indruk, dat de stem uit een verborgen luidspreker kwam, maar toen
merkte ze opeens dat de woorden die ze hoorde gevormd werden door de mond van dr. Faes, die
Johan toelichtingen verschafte; zijn stem klonk in de gewelfde rotonde helemaal anders dan zoëven.
Johan en de directeur draaiden zich bijna gelijktijdig naar haar om en schenen haar door die beweging
uit te nodigen, wat dichterbij te komen. Weifelend gaf ze aan die uitnodiging gevolg en toen ze naast
hen stond en de verlichte vitrines zag, schrok ze. De verpleger had haar omzichtig voorbereid op wat
ze zou te zien krijgen, maar toch ging er nog een schok door haar heen. Langs de buitenmuur van de
rotonde – de muur waarachter de vogels in het park vrolijk kwetterden - waren, in een wijde halve
cirkel, een dozijn of wat grote glazen kasten opgesteld, en in die kasten lagen, zaten of stonden de
menselijke fossielen, de interessantste en zeldzaamste exemplaren van een verschemerende
generatie, opgezet als voorhistorische dieren: onbekende naakte mannen zonder leeftijd,
ongezwachtelde mummies met wasgele huid en blinde ogen. Hun geslacht was onbedekt en
instinctief, terwijl haar ontsteltenis overging in mistige verbazing, werd Martha’s aandacht dààrnaar
getrokken. Gefascineerd keek ze ernaar, want ze was op de leeftijd waarop ongezonde
nieuwsgierigheid gemakkelijk alle andere gevoelens verdringt. Het was of ze eerst alleen door een
klein gaatje keek, door een sleutelgat dat haar gezichtsveld begrensde rond de verstorven genitaliën.
Pas na enkele seconden duwde iemand de deur van haar bewustzijn open en omvatte haar blik de
volledige werkelijkheid. Zij huiverde en verdronk in een wirwar van stormachtige en tegenstrijdige
gevoelens. Zoiets vreselijks had ze nog nooit gezien, ze kreeg er kippevel van. EEN VERZAMELING
DODE MENSEN.
Ward Ruyslinck: Het reservaat, Uitgave Elsevier Manteau, Antwerpen / Amsterdam, 1964 (p. 181 - 186)

Opdracht 24
1
2
3
4
5

Wat voor soort mensen worden er in Paalberg opgesloten?
Wat is hun uiteindelijke lot?
Martha wordt beheerst door twee tegenstrijdige gevoelens. Welke?
Welke gevoelens overheersen bij Drexeler?
Zie je in dit fragment vooral kenmerken van een utopie of van een dystopie? Geef
een korte motivering.
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De verwoesting van Hyperion, Hugo Raes

In De verwoesting van Hyperion beschrijft Hugo Raes (1929 - 2013) hoe een kleine
groep mensen de verwoesting van de aarde heeft overleefd. Die groep heeft zich
ontwikkeld tot een technische hyperbeschaving. Deze Hyperianen zijn onsterfelijk
geworden. Ook ratten en haaien hebben de verwoesting overleefd.
Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het verhaal
van een mensenpaar, Tmektra en Mandux en speelt in de stad
Hyperion.
Proloog
De ballade van Hyperion
Tmektra schakelde over op een ander Multi Dimensional-kanaal, waar het
gezongen programma liep van de Ballade van Hyperion. Waar was de tijd
dat ze de balladezanger die nu zo’n succes had, als knaap nog gekend
had? Een der hunnen, een dromer, een zoeker ook, Kyprios de Zanger.
Ze kwam onmiddellijk terecht in een ruimtesituatie en herkende van grote
afstand Hyperion, terwijl de balladezanger de geschiedenis ervan
verhaalde en bezong. In zijn gedicht van 10.000 verzen. Vanuit het heelal
kon zij de aardbol onderscheiden, en zij zag die naderbij komen. De
bijzonderheden werden duidelijker, zodat ze alles kon herkennen, en
vooral dan:
...Hyperion!
roze parel in het groen/
Enige schittering zichtbaar op de wereld,/ vanuit het neerdalend heelalschip / ziet de reiziger Haar, de
Bekoorlijke,/ en weet van haar ontstaan/ in verre verre tijden, toen zij een eiland werd in de stilte, / een
eiland van de geest,/ de bron van overleven,/ door een der oudsten van ons ras/ nog indertijd
genoemd Robinsonia...
Hier wisselde het beeld, slechts even. en Kyprios de Zanger was nu bij hen aanwezig en onderbrak
zijn zang even en tokkelde een overgang op zijn zeventien-snaren-instrument. Vervolgens bevonden
zij zich in een heel andere sfeer. en vlogen traag en op geringe hoogte over woeste landschappen.
...Na de uiteindelijke Ramp
verkenden de onzen met zoekmachines/ de wereld op zoek naar tekens van leven./ Zo waren onze
expedities/ op weg naar alle windstreken, volbrachten de cirkel,/ de driehonderd zestig graden,/ maar:
niets dan verkoolde puinen./ Geen mensenstem, geen diergeluid,/ geen beweging van leven./ O
waterplassen, zee en lucht en wolken./ Heuvels, dalen, bergen en valleien, /vlakten.
Zouden ooit daar nog gewassen gedijen?/ En angst en ook droefenis was in hen,/ want levenden te
zijn/ in het spooklandschap van de dood,/ de laatste stilte die de harten prangt,/ is tegelijk een straf,/
een bedreiging en een dank.
Toen eens op een dag in de bloeimaand/ van zeven zeven zeven,/ Zoekmachine Negen/ ongelovig
wezens zag,/ ontdekte een soort dier,/ en toch een mens,/ maar kleiner, en nooit bestaand tevoren/in
de geschiedenis, o, vergeboekstaafd verleden./
Wie waren zij en waar vandaan gekomen?/
Zij leefden in een oerwouddrang/ en noemden zich achteraf de Eersten./
De ratmensen/zij floten slechts in het begin,/ en gaven blijk van hoog verstand/ en ja, hoe vreemd wij
het ook vonden,/ het Nieuwe Ras, het was er om te blijven./ Door wie gezonden. weet men niet./ Door
stralingen en door/ mutatie van tienduizend generaties in enkele jaren,/ een oertijd overbrugd.
En sommigen van de onzen gingen naar hen toe,/ en zagen dat zij alles begrepen,/en leerden hen te
spreken./
Hyperion, Hyperion, Poort tot het Weten,/ later bouwden wij de natuur naar onze wil,/ en bloemen
werden bomen,/en bomen werden bergen./ En de mensratten werden onze vrienden/ en helpers.
Begaafden waren er en leefden rondom Hyperion./ Rensadia noemden zij hun land/ en hun stad,
City,/ bij de Hoofdstad van de Aarde./ O Gouden Stad,/ Robijn in de morgenzon.
Wij, oppermensen. wij die/ de macht beheersen om de zee te vergrendelen,/ het heelal te verkennen,/
stormen op te wekken/ en een bliksem- en donderbaan tot dreiging/ van wie ons schaden wil,/ en tot
bescherming van ons zelf./ Wangedrochtelijk in zee leven nog de haaien/- de vijanden, die alles
overleefden. soms scheefgebekt, misvormd, eenogig./ met één kieuw, zwemmend op één zij/ of op
hun rug./ Slechts deels ontwikkeld. verschrompeld, klein./
zwak en traag, zijn zij/ het eerste keuzevoedsel van de grotere beesten.
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Terwijl in het Schitterend Rijk/ het verjongingselixer werd uitgevonden, dat/ zo vaak kon worden
toegepast als/ wenselijk is. Zodoende ook overbodig nu het baren,/ de pijn, de moedersmart,/ de
ziekten en ellende./ De dood werd afgeschreven,/ tenzij voor wie het Belieft,/maar slechts door
doding,/ niet door vanzelf sterven/ kan het einde worden bereikt.
En de plantengroei werd opnieuw geschapen,/ grootse resultaten werden geboekt,/ de meest gebalde,
de kleinste energiebron gevonden,/ de bevrijding van allerlei stoffelijkheid,/ de ontheffing ervan
bereikt./ En groeide niet zo, groeide niet zo,/ dit lieve leven van droom en poëzie/ in het Hart van de
Wereld...
Dr. Tmektra Godda liet het programma van de ballade van Hyperion langzaam wegtrekken en
overvloeien in een geheel andere Multi Dimensional-situatie. Zij zag haar koperen stadland van groot
naar klein veranderen, en langzaam als een schitterende edelsteen een puntje worden.
Een uitgestrekt, nog wazig landschap vloeide er overheen. Een ongerept oerlandschap, een
onbewoonde natuur.
Een oranje zon stond laag bij een verre kim, als bij dageraad of zonsondergang, zag Mandux, toen hij
de wand tussen de kamer, waarin hij zich bevond en die van zijn vrouw, liet openglijden. Hij trad
binnen in het landschap dat Tmektra had geschapen. De verre schijf van de geelwordende zonbol
tekende zich af tegen een turkooizen achtergrond. Hij zag riet zover het oog reikte, en ondiepe
plassen met een zandige bodem.
Vooraan stond Tmektra in dit arcadisch landschap en waadde een paar pasjes verder in het water van
de onregelmatige badvijver, dat gekleurd werd door de opgeroepen zon en lucht en door het
landschap van de Multi Dimensional dat ze had gekozen. Langs de rand van hun vijver groeiden
papyrussen en waterlelies in hun aparte groeizone die onopvallend kunstig in het geheel opgenomen
was. Hun waterplanten en vijver vormden het natuurlijke begin van het door de MD geschapen
landschap.
Toen ze merkte dat Mandux ook in dit toneel was verschenen, keerde Tmektra zich traag naar hem,
kneep haar knieën kuis tegen elkaar, vouwde een arm voor haar borsten en hield de andere voor haar
onderbuik.
Hij herkende het onderwerp dat zij doelbewust schertsend uitbeeldde: een zeer oud, romantisch
Amerikaans schilderij waarvan vele reproducties verspreid waren in de woningen van die wereld lang
geleden. Hij glimlachte en schreed verder naar de totaalspiegel, terwijl Tmektra zich in het meertje
neervlijde.
Voor hem stond zijn rijzige gestalte. Mager, rozig en met lange, zilvergrijze haren. Hij staarde een
beetje afwezig naar zichzelf alsof hij een vreemdeling zag. Toen hij zijn blik verplaatste en hij zijn ogen
voelde bewegen, kreeg hij de gedaante van de bezoeker van terzijde en van achteren in beeld. En
boven hem zag hij zich in de gecorrigeerde bolspiegel vanop kleine hoogte, en onder zich, van de
voeten af naar boven toe.
De huid van de oude man was slap. Mandux wist, dat hij nog slechts weinig energie bezat.
Met trage gebaren oliede Tmektra zich in met de beschermende vloeistof die haar reinigde en zij ging
opnieuw in het ondiepe water liggen. Haar huid was nog gespannen en glad. Haar lange hals en het
hoofd met het opgebonden haar staken boven water uit. Toen ze zich iets dieper liet glijden, kwamen
haar tepels als roze koraaleilandjes boven de waterspiegel uitsteken.
Mandux wist dat zo’n beeld vroeger de verre oerdrift in hem wakker riep en dat ze elkaar dan traag en
lang streelden tot zij het van ver komend genot ervoeren. Maar dat was al een hele tijd geleden. En in
zijn verre herinnering wist hij hoe de mensen en de wereld om hen heen ooit sterk verschilden van wat
ze nu waren. Heel, heel lang geleden waren de vrouwen niet dicht. Later maakte de wetenschap aan
hun moeilijkheden, pijn en ellende die daarmee samenhingen, een einde. Zo waren de eerste
generaties gesloten vrouwen tot stand gekomen. Nu geleken ze wat het geslacht betreft op de man,
maar ze hadden nog borsten.
En hun stemgeluid was nog steeds veel lichter en fijner.
Tmektra Godda zag hoe haar man terugwandelde, weg uit het badlandschap. Net als hijzelf besefte zij
dat hij aan een nieuwe verjongingskuur toe was. Maar ze zei niets. Ze kende hem. Ze wist dat hij vaak
zijn beste ideeën kreeg in zijn bejaarde, meditatieve periodes. Zijn afwezigheid, zijn verstrooidheid
stoorden haar niet. Was hij niet een van de beste uitvinders van Westwereld?
Ze staarde in het van oranje tot lichtgeel geworden landschap, en naar de wazige blauwe lucht. Ze
zag uitgestrekte gebieden voor het geestesoog voorbijtrekken, alsof ze er overheen vloog. Ze
onderscheidde vagelijk mensen. Ze was in de buurt van een grote massa. Panoramische beelden die
zij had laten oproepen door de Multi Dimensional Beeldcomputer voor haar verhalende programma’s
over de afkomst van de taal. En voor haar studie-arbeid, haar onderzoekingen. Haar obsessie, haar
levensdoel: het speuren naar de oertaal waaruit ooit, in de verste voorhistorie, de eerste talen zijn
voortgekomen.
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Ze onderscheidde schimmige gedaanten, mensen in witte gewaden. Ze beeldde zich in dat ze klanken
opving, taaltekens. Haar gedachten gingen nu over op de vreemdsoortige oerwezens die sinds kort
waren verschenen als spoken in de superbeschaving van Hyperion. Bastaarden die er haast als
mensen uitzagen. Het curieuze verschijnsel van tot absurde grootte, tot menselijke gestalten
geëvolueerde ratachtigen. Die ze aanvankelijk van op afstand verwonderd had geobserveerd. Ze
werden geduld, op aandringen van een minderheid binnen Hyperion, die totale eerbied voor het leven
predikte. Ze kon het extremistische streven van deze groepering historisch en psychologisch duiden:
na het grote cataclysme, de Oorlog der Twee Werelden, was er bijna geen leven meer op aarde
overgebleven.
Bliksemsnel was de evolutie van de mensratten gegaan. Deze zonderlinge bastaards, buiten
proporties gegroeide halfmensen, hadden zich met elke generatie verder en verder ontwikkeld.
Overvloed aan voedsel, beïnvloeding van de genen door stralingen hadden de groei en de afmetingen
van deze prehistorische knaagdieren monsterachtig beïnvloed. En de intelligentie die hun al eigen
was in de voorhistorie was uitgegroeid tot een menselijk verstand.
Tmektra overwoog hoe de eersten slechts hoge geluiden konden voortbrengen, terwijl de volgende
generaties de taal der Hyperianen al konden begrijpen en orders uitvoeren, die aanvankelijk
experimenteel bedoeld waren. Hoe verbazingwekkend snel waren de generaties elkaar opgevolgd en
hadden zij zich de spreekklanken van het Tmeterlands en een kleine, eenvoudige woordenschat eigen
gemaakt. De situatie overpeinzend in haar natuurlijk vijverbad nam ze zich voor, zodra ze tijd vrij kon
maken als MD-programmatrice, zich naar Rensadia City te begeven.
Zij wist dat er onder de verstandigsten van de ratmensen, genoemd rensen, reeds waren die zich bijna
als volwaardige mensen konden uitdrukken. Onvermoede horizonten konden misschien opdoemen.
Hoewel taalraffinement en poëzie toch wel altijd een menselijk voorrecht zouden blijven, overwoog ze.
Ze vroeg zich af in hoeverre de communicatie met het Nieuwe Ras in de toekomst nog kon evolueren.
En het was met een rustige zelfverzekerdheid dat ze hierover mijmerde: ze hadden alle tijd om zich
aan dit uitzonderlijk verschijnsel te wijden. Tijd speelde geen rol meer voor de Hyperionmens.
Voorzichtig stond zij uit de vijver op en stapte uit het water, aan de oever waar een opening was
tussen de planten. Ze schakelde de warme drooglucht in, en keek toe in de spiegel hoe haar gladde,
soepele lichaam zijn natte glans verloor en melkachtig zacht werd. Aandachtig nam ze zichzelf op van
alle zijden. Toen drukte ze de MD-schakel uit. De zon en de blauwe, koepelachtige hemel trokken
langzaam weg en het riet achter de kunstmatige vijver verdween, net als het landschap van de
ongerepte natuur op de achtergrond.
Hugo Raes: De verwoesting van Hyperion, Uitgave De Bezige Bij, Amsterdam, 1978 (p. 11 - 17).

Opdracht 25
1
2
3
4
3

In dit fragment lijken de mensen Utopia toch echt te hebben bereikt. Noem een
aantal heel positieve kenmerken van dit leven in Hyperion.
Laat de schrijver zich in dit fragment kennen als een optimist of als een pessimist?
De titel van het boek verraadt min of meer de afloop van deze geschiedenis.
Welke mogelijke gevaren voor Hyperion zie je in dit fragment al opdoemen?
Wat denk je, moet je dit boek typeren als utopie of als dystopie? Geef een korte
uitleg.
Recente toekomstromans
In de afgelopen paar jaar zijn er nogal wat romans verschenen die in de
toekomst spelen. Toevallig? Misschien. Maar het kan ook zijn dat die
schrijvers zich echt zorgen maken over de wereld van nu.
Lieke Marsman (1990) schreef een roman over de klimaatverandering,
Het tegenovergestelde van een mens (Uitgeverij Atlas Contact,
Amsterdam, 2017). In haar artikel Mensen met een missie, in Het Blad
bij NRC november 2017 vroeg ze drie andere schrijvers wat hen
bewoog toen ze hun boek schreven.
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Auke Hulst zei over zijn boek Slaap zacht, Johnny Idaho (Uitgeverij
Ambo/Anthos, Amsterdam, 2015): ‘Dat is ontstaan vanuit een aantal
thema’s waar ik me zorgen over maak: de toenemende macht van de
multinationals, afkalvende privacy en het groeiende verschil tussen arm
en rijk. Dit boek gaat over mensen en de wijze waarop ze – tot welke
klasse ze ook behoren – door de moderne maatschappelijke en
technologische context tot eenzaamheid zijn veroordeeld.’
Hierna vind je van vijf boeken de flaptekst en de eerste en de laatste
alinea’s. Lees ze en maak de bijbehorende opdrachten.
1

Efter, Hanna Bervoets

Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2014
www.hannabervoets.nl
Flaptekst
Efter speelt in een nabije toekomst waarin artsen en wetenschappers
verliefdheid als psychische aandoening zijn gaan beschouwen. De medische
industrie springt gretig op de nieuwe diagnose in. Er openen klinieken tegen
liefdesverslaving, en farmaceut Fizzler wil als eerste een geneesmiddel tegen
verliefdheid op de markt brengen: Efter.
In Efter volgen we negen personages die ieder op hun eigen manier met de
introductie van het medicijn te maken krijgen. De pr-man die Efter in de markt
moet zetten, een pubermeisje dat voor het eerst verliefd wordt, een journaliste
die onraad ruikt. Wat zij niet weten, is dat hun individuele keuzes en
beslissingen een noodlottige reeks gebeurtenissen in gang zetten.
Hanna Bervoets schreef een gelaagde, schrijnende roman over de verhalen
die we vertellen om met onszelf en elkaar te kunnen leven. Het oudste
verhaal van allemaal – De Liefde – wordt in Efter grondig herschreven.
Eerste alinea’s
*103
22 DECEMBER
Laat me jullie vertellen over #ro3.
18 december, kwart voor negen ’s ochtends: Roya LaFayette loopt het Rheinpark in. Ze draagt een
donkerblauwe jas met capuchon en duwt een kinderwagen. Haar tred houdt het midden tussen de
zelfverzekerde gang van een wandelaar en de haastige passen van iemand die een trein moet halen:
Roya LaFayette stapt stevig door, maar lijkt eerder vastberaden dan bang om te laat te komen.
Over de kinderwagen zit een kap die haar dochtertje, net negen maanden oud, moet beschermen
tegen de kou. De baby heeft een muts op; het hoofddeksel bedekt beide oren.
Om negen uur wordt Roya verwacht op haar werk, een verzekeringsmaatschappij in het centrum van
Keulen. Wanneer haar manager haar blauwe jas om kwart over negen niet aan de kapstok ziet
hangen, probeert hij contact op te nemen met Roya.
Ze blijkt haar Seos te hebben uitgeschakeld.
Op dat moment staat Roya voor de deur van een huis, vijf woonblokken van het park.
Ze belt aan.
Heike Ratz ligt in bed wanneer ze haar deurbel hoort. Ze opent haar ogen, kijkt recht in het verbaasde
gezicht van Hamid LaFayette: de man met wie ze de nacht doorbracht. (p. 7)
Laatste alinea’s
Glimlachend steekt Silver het plein over, de verse sneeuw kraakt onder zijn laarzen Verbeeldt hij zich
het, of ruikt hij zijn parelhoen? Rozemarijn, rozenolie, tijm... Hij omklemt de sleutel in zijn jaszak. Voelt
het ijzer in zijn handpalm warm worden.
Het hekje staat open. Voorzichtig stapt hij over het gladde tuinpad, prikkende takjes van de heester
ontwijkend.
Op de deurmat stampt hij de ijsklompen van zijn zolen. Klopt hij de vlokken van zijn jas, steekt hij de
sleutel in het slot. Hij draait: een halve slag.
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De smalle gang is donker, maar de warmte slaat meteen in zijn gezicht. En de geur van dennenboom,
gevogelte, geroosterde walnoten. Er brandt licht in de woonkamer. De deur staat op een kier: de
contouren van een gedekte tafel.
Hij ziet een schaaltje boter staan. Een kannetje muntwater, mandje broodjes, brandende kaarsen. En
twee wijnglazen, zilveren bestek, twee borden; op ieder bord een rood servet.
Hij bukt zich om zijn laarzen uit te trekken. Dan hangt hij zijn jas op. Aan de kapstok, maar een aantal
haakjes verwijderd van Narco’s trenchcoat.
Hij wil niet dat die óók nat wordt. (p. 312)
Opdracht 26
Welke veranderingen vergeleken met nu zie je?
Verandering
in of door de natuur

in of door de techniek

in of door regels en
wetten

In
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s

Voorbeeld

Opdracht 27
1

2
3

Auke Hulst zei dat zijn boek Slaap zacht, Johnny Idaho ontstaan was rond een
aantal thema’s waarover hij zich zorgen maakt: de toenemende macht van de
multinationals, afkalvende privacy en het groeiende verschil tussen arm en rijk.
Over welke thema’s zou Bervoets zich zorgen kunnen maken als haar die vraag
was gesteld?
Welke elementen van een utopie zag je in de alinea’s die je gelezen hebt?
Welke elementen voor een dystopie zag je?

2

Schaduw en vuur, Dimitri Bontenakel

Uitgeverij Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2017
www.dimitribontenakel.com
Flaptekst
Schaduw en vuur is een bij vlagen ijzingwekkend verhaal over het menselijk
tekort. Op jonge leeftijd koesteren de broers Leon en Max en hun stiefzus
Nora hun dromen. Op volwassen leeftijd zijn ze vrijwel alles verloren.
Aan de teloorgang van de onverbrekelijke band tussen Leon, Max en hun
stiefzus Nora ligt een noodlottige gebeurtenis ten grondslag waarop ieder van
hen op zijn eigen manier reageert. Nora trek zich terug in haar fantasiewereld,
Max reist af naar een oorlogsgebied in het Midden-Oosten en Leon slijt zijn
jaren op een stoffige zolder, waar hij een enorm archief van herinneringen
aanlegt. Wanneer Leons geheugen hem in de steek begint te laten, dringt een
jonge vrouw zijn leven binnen, maar hij weet niet of zij een reddende engel is
of een schikgodin.
Een verhaal over schuld en verzoening, over verborgen plannen, misverstanden en wraakgevoelens.
Met aan het slot de schok als het duidelijk wordt waarom de levens van Max, Leon en Nora zo
gelopen zijn. Was dat echt de enige mogelijkheid?
Schaduw en vuur ontrolt zich als een spannende film, of explodeert als een verborgen handgranaat.
Het is maar hoe je het leest.
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Eerste alinea’s
Ze kwamen uit de zon gestapt. Een voor een overbrugden ze de kloof tussen het platform van de
schaarlift en de brede, houten balustrade rondom het dakterras. Schaduwen waren het, afstekend
tegen de bleke lucht, schimmen van mannen die zich traag vooroverbogen en voetafdrukken
achterlieten op de gebarsten zitkussens van de smeedijzeren bank waarlangs ze zich op de
terrasvloer lieten zakken. Kolossen, alle drie, met een huid zo zwart dat zelfs het zonlicht er geen vat
op kreeg. De achterste twee droegen kaki flakvesten, legerbottines en zwarte baretten. Om hun
rechterbeen zat een machetemes gebonden. De voorste knoopte zijn kostuumvest over zijn buik, tikte
een vliegje van zijn mouw en nam een trek van een dun sigaartje. Hun ogen waren verborgen achter
krachtige zonnebrillen.
Met een hand boven haar ogen bestudeerde Deedee de mannen die zo plots in haar gezichtsveld
waren verschenen, hoestend, pratend, grapjes makend, alsof ze alle tijd van de wereld hadden, alsof
het normaal was om onaangekondigd op iemands terras te verschijnen nog voor de ochtendzon zich
door de smogsluiers had gebrand. Ze had de nacht op de slaapkamervloer doorgebracht, haar rug
tegen de muur haar blik gericht op het terras en de rokende Brusselse daken. Haar hand betastte het
beurse plekje op haar elleboog. Pogingen om de bloeddoorstroming weer op gang te krijgen waren
tevergeefs gebleken. Ze had net zo goed een stuk zeep kunnen masseren.
Naast haar op de vloer kwam de matras tot leven. Stan draaide zich op zijn buik en loste een
rochelende kreun. Het laken had zich tijdens zijn slaap strak om zijn kuiten geschroefd. De deuk
waarin hij zo-even nog had gelegen, was donker van het zweet, de kamer doordrongen van zijn geur.
Als Deedee haar tong uitstak, zou ze de stinkende moleculen zo uit de lucht kunnen scheppen. Ze
rukte het snoertje uit het stopcontact, stak het weg, kwam in één vloeiende beweging overeind en
vroeg zich af of ze hem moest wekken. (p. 9, 10)
Laatste alinea’s
Max haalde zijn schouders op. ‘Doet dat ertoe? Voor hem was die zolder een verhalenmuseum. Voor
iemand anders een verzameling dozen.’ Hij zag dat Nora het daar niet mee eens was. ‘Jij vindt van
niet?’
‘Braggadoccio was op zoek naar schoonheid. Dat heeft hij zelf gezegd.’
‘Je hebt blijkbaar goed naar hem geluisterd.’
‘Omdat ik later wil doen wat hij deed.’
‘En dat is?’
‘Binnenstebuiten zandkastelen bouwen.’
‘Wat heeft dat met het museum te maken?’
‘Ze zitten nog altijd in die dozen, Max. Alleen zal het verhaal dat jij of ik of Leon eruit haalt een ander
verhaal zijn dan Braggadoccio erin heeft gestoken.’
Max fronste de wenkbrauwen. ’Denk jij altijd zo diep na over de dingen?’
Leon vroeg zich af of hij voortaan ook van alles moest verzamelen. ‘Veel te veel werk,’ zuchtte hij.
‘Trouwens, wat moet ik met al die dozen als ik later tussen de grizzly’s ga wonen?’
Nora legde haar arm om zijn nek. ‘Voor je naar Amerika verhuist, Leon, ga je met mij eerst op reis.’
‘Waarnaartoe?’
‘Naar de Noordkaap. Jij en ik en Max.’ Ze keek omhoog. ‘Ik wil dat groene gordijn in de lucht zien
hangen.’
Zwijgend staarden ze naar buiten. Een gonzende hommel, takken die kreunden, het fluisterende
bladerdak.
Geen blaffende honden.
De rode bol hing pal in het midden van het deurgat toen de kinderen afscheid namen van de boomhut.
Leon vertrok als eerste, Nora volgde, Max stapte als laatste de zon in. (p. 299)
Opdracht 28
Welke veranderingen vergeleken met nu zie je?
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In
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s

Voorbeeld

Opdracht 29
1

2
3

Auke Hulst zei dat zijn boek Slaap zacht, Johnny Idaho ontstaan was rond een
aantal thema’s waar hij zich zorgen over maakt: de toenemende macht van de
multinationals, afkalvende privacy en het groeiende verschil tussen arm en rijk.
Over welke thema’s zou Bontenakel zich zorgen kunnen maken als hem die vraag
was gesteld?
Welke elementen van een utopie zag je in de alinea’s die je gelezen hebt?
Welke elementen voor een dystopie zag je?

3

Weerwater, Renate Dorrestein

Uitgeverij Podium, Amsterdam, 2015
renatedorrestein.nl
Flaptekst
Na de ramp waren onze verliezen niet te tellen. Geen familie was meer
compleet, intacte gezinnen ware er vrijwel niet meer. Kinderen bleven
achter als wezen. Nog talrijker waren de jonge weduwes. En met dat
laatste begon het vrouwenoverschot. Maar nu loop ik op de zaak vooruit.
In Almere overleven vijfduizend vrouwen een wereldwijde calamiteit.
Mannen zijn er niet meer, behalve een paar honderd ontsnapte
gevangenen. Samen moeten zij een nieuwe maatschappij inrichten, met
nieuwe familieverbanden. Beslissingen worden voortaan genomen per
loterij, zelfs als op een dag een baby wordt gevonden...
Weerwater is een ongeëvenaarde Dorrestein-vertelling over
uitzichtloosheid en hoop, over egoïsme en opoffering, maar vooral over de
liefde en ons verlangen naar verbinding.
Spannend, teder, ontroerend en geestig.
Eerste alinea’s
Vlak voordat Nederland van de kaart geveegd zou worden, was ik een weekend in Maastricht. De
terrassen op het Vrijthof zaten stampvol. Iedereen praatte, lachte, flirtte. Kleine kinderen stapten op
zongebruinde blote voetjes rond. Hun ouders zaten met glimmende wangen achter grote stukken vlaai
en dronken bier uit glazen die vonkten in de zon. Niets wees erop dat het einde der tijden nabij was.
Ook aan mijn tafeltje was de stemming vrolijk. Ik was in het gezelschap van Maarten, de man van mijn
leven, zijn dochter Noor, in de wandeling mijn leasekind geheten, en mijn nepnichtje Elisabeth, wier
naam we altijd afkortten tot E. Ik zat daar zorgeloos gelukkig te zijn met mijn eigenhandig in elkaar
geknutselde familie.
Zou ik nog meer van het uitje hebben genoten als ik had geweten dat we voor het laatst met z’n vieren
op stap waren? Had ik het wíllen weten? Eerlijk gezegd was ik tijdens dat weekend alleen maar in de
ban van het nieuwtje dat ik te vertellen had.
Ik wachtte totdat iedereen een keuze uit het menu had gemaakt, wat tamelijk snel ging, omdat we
allemaal Vlaams stoofvlees wilden. De wijn werd ingeschonken en we toostten, zoals altijd, op de
toekomst. Je gaat er blindelings van uit dat je een toekomst hébt. Waarvoor smeden we anders
plannen, bedenken we projecten, overwegen we baby’s te maken? E. was bijna afgestudeerd, Noor
was klaar om weer eens serieus verliefd te worden, Maarten ging zijn huis verbouwen. En ik had een
uitnodiging gekregen waar niemand nog van wist. (p. 7)
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Laatste alinea’s
Thuis pakte ik mijn pen. Zonder lang na te denken schreef ik iets op wat ik aanzag voor mijn
afsluitende alinea. ‘Er is ons in Almere een kind geschonken en we weten niet hoe, net zomin als
mensen in de prehistorie wisten hoe de natuur te werk ging, toen zelfs het wassen van de maan en
het rollen van de donder nog als wonderen golden. Meer moeten we er ook nu niet achter willen
zoeken: het is alleen maar een wonder.’
Maar wat komen die woorden me opeens als hol voor na Aktans bezoekje. Sinds wanneer ben ik zo
berustend? Plotseling weet ik wat me te doen staat.
Op een draf ga ik naar de vuilnisbelt in de Klokkeluiderstraat, waar de dichtgeschroeide petflessen
voor het oprapen liggen. In De Fantasie zaag ik ze met mijn broodmes open. Ik rol mijn volgeschreven
schriften tot strakke bundels, prop ze in de flessen en brand die secuur weer dicht.
Het is nooit meer dan een hypothese geweest, een vermoeden, een beredeneerde gok. In essentie
natuurlijk gewoon een schot voor de boeg. Maar het zou nog steeds waar kunnen zijn.
Vanavond, als het donker is, zal ik de flessen in het Weerwater gooien. Misschien vinden zij via
Almeres waterwegen een weg naar buiten. Misschien ook niet. Er is maar één ding zeker: ik heb me
pas definitief gekweten van mijn taak als Almeres stadsschrijfster wanneer de wonderbaarlijke historie
van deze stad elders lezers heeft bereikt. Of dat ons isolement zal beëindigen, weet ik niet. Maar als
er buiten ons nog een wereld bestaat, zal die in elk geval met stijgende verbazing kennisnemen van
wie wij waren en wie wij zijn, van wat we deden en wat we doen, in een stad waarin vroeger niemand
dood gevonden wilde worden. Maar die tot dusverre alles heeft overleefd. (p. 298/299)
Opdracht 30
Welke veranderingen vergeleken met nu zie je?
Verandering
in of door de natuur

in of door de techniek

in of door regels en
wetten

In
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s

Voorbeeld

Opdracht 31
1

2
3

Auke Hulst zei dat zijn boek Slaap zacht, Johnny Idaho ontstaan was rond een
aantal thema’s waar hij zich zorgen over maakt: de toenemende macht van de
multinationals, afkalvende privacy en het groeiende verschil tussen arm en rijk.
Over welke thema’s zou Dorrestein zich zorgen kunnen maken als haar die vraag
was gesteld?
Welke elementen van een utopie zag je in de alinea’s die je gelezen hebt?
Welke elementen voor een dystopie zag je?

4

En ik herinner me Titus Broederland, Auke Hulst

Uitgeverij Ambo/Anthos, Amsterdam, 2016
www.aukehulst.nl
Flaptekst
De tweelingbroers Broederland wonen in een afgelegen bos, in een koninkrijk van twee, waar ze zich
bezighouden met verboden boeken en gitaarmuziek. Tot een catastrofe hen van huis verjaagt. Ze
trekken een vijandige wereld in, een gemythologiseerd, vooroorlogs platteland, waar alles draait om
religie en de winning van grondstoffen. Maar waarin schuilt het grootste gevaar? In de opengebarsten
aarde, in andere mensen of in henzelf?
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Met En ik herinner me Titus Broederland toont Auke Hulst zich andermaal een
meester in het oprekken van literaire grenzen en dringt hij diep door in de
belevingswereld van jongeren die buiten de samenleving staan.
Eerste alinea’s
VERGEET
... en dan denk ik zelfs met weemoed aan de bloedzuigers in de beek.
Ja, die bloedzuigers, wat een galgebroed was dat, zwart, glad en volgezogen,
met tientallen op je huid, tot je ze loswipte met een roestig mes. Vergeet ze
toch. Vergeet die dagen. Vergeet het zwemmen en het vlot en het tot een
balletje gerolde brood dat bungelde aan een hengel van touw en tak. Vergeet
het huis dat is opgeslokt, de gaard en het bos, vergeet het water dat
wegvloeide in de gapende aarde. De muziek die we maakten. En hem.
Soms is het alsof ik van buitenaf naar mezelf kijk. Daar ga ik, de gitaartas op
mijn rug, de plunjezak over mijn schouder, een strohoed boven een door de
zon gelooid gezicht. Ik roep iets, alsof Titus nog steeds een stukje voor me uitloopt, de springveer in
zijn stap, de sigarettenrook rond zijn hoofd. Wacht nou! We moeten bij elkaar blijven! Maar hij hoort
me niet en ik ben te moe om te rennen.
‘Iedereen heeft de ogen dicht,’ zei hij, ergens, ooit. ’Zelfs jij.’
‘We zijn broers,’ zei ik. Hij keek me sceptisch aan. Het licht van het kampvuur speelde over trekken
die identiek waren aan de mijne en toch zo veel verborgen hielden.
Hoeveel dagen zijn sindsdien verstreken? Ze zijn aaneengeregen tot jaren en ingedikt tot een fractie
van hun oorspronkelijke volume. O, dat eindeloze gaan over zandpaden die de wereld dooraderen, tot
aan een zee waarin alleen hij en ik geloofden – geloof ik nog in die zee? In tarwevelden zag ik
kinderen sprinkhanen vermalen tussen eeltige vingers. Ik zag voorgangers de oogst zegenen en
kofferknechten vroom de handen vouwen waarmee ze ook vochten en ergere dingen deden. Ik
herinner me hoe mannen uit het onderaardse klauterden, hun hemden rood van het aardbloed – ze
rolden vaten op een kar en begrepen niet wat ze teweegbrachten. Ik zag een gitaarman bungelen als
fruit, vaders dode ogen, Titus in ...
Genoeg.
In de schaduw van een populier doe ik mijn schoenen uit. Ik sla het vuil van mijn voeten, peuter het
dode vel los. In de verte trekt een ploeg een spoor van stof en kraaien. Knechten keren het hooi. Een
tijdje werk ik aan een couplet dat zich hardnekkig tegen me verzet. Sla dan kwaad mijn opschrijfboekje
dicht.
Wanneer voltooide je voor het laatst een lied, jij schoft, jij halfling?
Wanneer? Hm? Je speelt de oude en dat is het wel. Je neemt de fooi die je ervoor krijgt, de zouteloze
maaltijd, en trekt verder, voor het zinkgat komt en ook dit stukje land opeist. En met elk lied dat je
speelt, houd je hem in leven. Maar hij is dood. Snap dat dan. (p. 7/8)
Laatste alinea’s
Bij het eerste licht blijkt het vlot nog aan drie van de vier palen vast te zitten. Ik verricht
herstelwerkzaamheden en duw het dan het rustige water in. Ik gooi mijn spullen op het plat, spring
erbij en begin te peddelen met de gitaar. Eerst kijk ik nog achter me, waar de tijd uiteenvalt in
brokstukken – sommige momenten lijken scherp en groot, als gezien door de juiste kant van het
oculair, andere zijn ver weg, de kijker verkeerd om aan het innerlijk oog gezet. Als een mens de som
van zijn herinneringen is, dan zijn we allemaal door onszelf bedacht; uit momenten aaneen gelijmd.
Maar dan kijk ik voor me, naar de eilanden. Er vloeit iets uit me wat zwart en zwaar is, en ik adem, ik
leef. Ik neurie Titus’ lied en opeens begrijp ik de woorden:
Brae doi doi brae / naëz ma iloné / naëz aldé
Broer, dwaze dwaze broer / vergeet mij niet / niet nog een keer
Ik overnacht halverwege, waar ik het vlot rustig op een zandbank laat zakken. Slapen doe ik niet. Nu
zie ik duidelijker vuur. Dan, nog voor het krieken van de dag, zet de vloed op, komt het vlot los en
peddel ik verder, punterend met de gitaarhals waar het water nog te ondiep is, zoals Titus punterde,
zo eindeloos lang geleden, op de beek in het bos. Het vroege zonlicht ontsluiert een kampement op
een strandje. Er zitten mensen in een cirkel op het strand te zingen, begeleid door drie gitaristen.
Iemand wijdt, een man staat op en zwaait, uitgelaten, zo te zien – hij draagt weinig kleren en heeft
veel lichaamsbeharing. Ik zwaai, op mijn gezicht de vriendelijkste uitdrukking die dit gehavende gelaat
me toestaat.
Wat zal ik ze straks vertellen? En wie zal ik dan zijn? (p. 266/267)
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Opdracht 32
Welke veranderingen vergeleken met nu zie je?
Verandering
in of door de natuur

in of door de techniek

in of door regels en
wetten

In
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s

Voorbeeld

Opdracht 33
1

2
3

Auke Hulst zei dat zijn boek Slaap zacht, Johnny Idaho (uitgeverij Ambo/Anthos,
Amsterdam 2015) ontstaan was rond een aantal thema’s waar hij zich zorgen over
maakt: de toenemende macht van de multinationals, afkalvende privacy en het
groeiende verschil tussen arm en rijk.
Welke thema’s zou hij hier op die vraag genoemd kunnen hebben?
Welke elementen van een utopie zag je in de alinea’s die je gelezen hebt?
Welke elementen voor een dystopie zag je?

5

In alle steden, Aukelien Weverling

Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 2017
www.meulenhoff.nl/nl/p4c36fcf32b2f4/14858/in-alle-steden.html
Flaptekst
Hoe ziet de toekomst eruit van een angstmaatschappij die geen compassie meer kent, waarin de een
wint en de ander niet?
In alle steden vertelt het verhaal van rasoptimist Bennie: ontslagen, alcoholist, maar vol goede moed.
In een samenleving waarin de scheiding tussen arm en rijk steeds scherper is geworden, zoekt hij zich
een weg langs illegale dranklokalen. Hij beweegt zich opgewekt door een maatschappij waarin nog
maar twee soorten onderwijs mogelijk zijn, gezondheid een eigen verantwoordelijkheid is en religie
verenigd is tegen een gemeenschappelijke vijand. Met zijn maatschappelijke status op nul zwerft hij
van baan naar baan. Hij probeert een weg terug te vinden naar een beter bestaan, waarin een bont
gezelschap van lotgenoten hem bijstaat.
In alle steden is een vrolijke dystopie over een wereld waarin het recht van de sterkste geldt. Met
meesterlijke hand schetst Weverling het leven van een man die tegenslag na tegenslag te verwerken
krijgt, maar weigert bij de pakken neer te zitten.
Eerste alinea’s
PROLOOG
En die Matthedeus zei: ‘Kom op, Baseltje, wij gaan een stukkie rijden, gewoon een stukkie rijden,
man.’ Echt iedere simpele denker met een beetje neus voor onraad had begrepen dat het geen
pleziertochtje de wijken in ging zijn, maar Basel, goed als ie was, lichtte zo zijn poten het café uit. En
of ie misschien voorin mocht zitten, vanwege zijn lange kuierlatten, maar Matthedeus schudde zijn
hoofd fermer dan ie geboren was en wees naar mij, van daar zit hij al. En ik dacht nog, knappe jongen
die mij die wagen in krijgt want niks dan slechts dat ervan gaat komen, en dat ik niet half gestikt
geboren was, dus dat het wel eens even zo zou zijn dat ik naar mijn gezonde hersentjes luisterde nu
de kans daarvoor me zo gratis in de schoot geworpen werd. Verdomd als het niet zo was. Maar het
liep al tegen vieren en bij Oiseau Bleu waren ze de tent aan het leegvegen, dus toen Matthedeus zo’n
beetje aandrong van: ‘Kom op, één ritje, man, gewoon een klein ritje... wat heb je nou helemaal
anders te doen, we gaan gewoon een eindje de wereld in en daarna rijd ik je zo voor je huis af. Geloof
me maar, ik ben er goed voor...’ stapte ik toch zo’n beetje weifelend van verstand die roestbak in.
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En meteen toen het contact was omgedraaid, zette Matthedeus zijn voet
strak op het pedaal van dat we het maar snel achter de rug hadden, dat
stukkie rijden van hem. Het was zo’n ouwe bak, die je nog zelf de baas was.
Ik overdrijf niet dat we zo’n vaart maakten dat de dood ons tegemoet stoof,
dus ik zei van: ‘Hela, kalm aan, man, we komen er ook wel zonder zoveel
toeren te draaien, je rijdt de elektriciteit nog uit je wagen, man’, maar het was
praten naar God met hem.
En ik dacht nog op dat moment, hij zal het er wel voor over hebben dat ie er
alles voor riskeert, maar dat ik er niks voor voelde om nu het loodje om te
gaan, zo aan het eind van wat in mijn ogen toch een gezellige avond
genoemd kon worden, dus: ‘Daar, daar, ouwe, laat je voet eens vieren’, maar
Matthedeus hadden ze zijn oren niet gewassen, dus luisteren ho maar. (p.
9/10)
Laatste alinea’s
En ik dacht aan Alfi en al dat gedonder met die jongen. Aan dat moedertje dat nu in haar lege huis
naar buiten zat te kijken. Aan dat schimmige hok waarin ie lag en de dagen voorbij zag komen als
eenheidsworst. Ik dacht aan Basel en hoe dat allemaal gegaan was, hoe het nooit is hoe je het denkt.
Nooit. Aan mijn eigen moedertje dat ik goed had laten creperen toen de schaamte het van het
mantelzorgen gewonnen had.
‘U bent van De Verbetering?’
Ze knikte, ze was het echt, het meidje van de maandagochtend, met haar goede zorgen en haar tas
vol krentenbrood. Ze sprak met die rotzak die niks met me te maken had: ‘Hij was ons ontglipt, zat op
de staart van zijn c-verzekering in de F op Thuisverbetering. Hij is er een paar weken geleden vandoor
gegaan. Ik had zijn signalement al aan het blauwkorps doorgestuurd.’
Ze streek mijn haar naar achter. ‘Gelukkig hebben we hem nu weer. Arme man.’ Ze knikte nog een
keer: ‘Hij is beter af intern. Het wordt nog een hele klus om hem echt helemaal te Verbeteren. Ik denk
dat we hem moeten vragen om het zwaarste programma te volgen.’ Ze was voor me door de knieën
gegaan, zat op haar hurken en zei: ‘Het is teleurstellend, maar het geeft allemaal niks, pak mijn hand
maar, je koffer staat al klaar, dat had ik je toch doorgegeven, we lappen je er wel weer bovenop.’
En ik lag daar onder die jas, stukgebeten door de vlooien en met het vuil van dagen op mijn huid, en
dacht: het loopt me goed af. (p. 249/250)
Opdracht 34
Welke veranderingen vergeleken met nu zie je?
Verandering
in of door de natuur

in of door de techniek

in of door regels en
wetten

In
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s
flaptekst
eerste alinea’s
laatste alinea’s

Voorbeeld

Opdracht 35
1

2
3

Auke Hulst zei dat zijn boek Slaap zacht, Johnny Idaho ontstaan was rond een
aantal thema’s waar hij zich zorgen over maakt: de toenemende macht van de
multinationals, afkalvende privacy en het groeiende verschil tussen arm en rijk.
Over welke thema’s zou Weverling zich zorgen kunnen maken als hem die vraag
was gesteld?
Welke elementen van een utopie zag je in de alinea’s die je gelezen hebt?
Welke elementen voor een dystopie zag je?
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Opdracht 36
Als je een van deze vijf boeken zou moeten lezen, naar welk boek zou dan jouw voorkeur
uitgaan?
Maak een keus en schrijf een beknopte motivering, waarbij je in ieder geval ingaat op
onderwerp, thema’s, personen en manier van vertellen.
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