
Beste Piet van der Klis, 
je behoedzaam geformuleerde vraag over grammaticale missers, niet-lopende zinnen en nonsens beweringen in mijn 
-geschreven tekeningen-, is op eenvoudige wijze te beantwoorden met: 'ik laat ze staan'. 
Zo je tenen zich kromden in je schoeisel bij het lezen ervan, mij zijn ze evenzeer een gruwel. Hetgeen een nadere 
verklaring behoeft die ik gaarne zal geven. Waarbij aangetekend dat jij de eerste bent die er naar 
vraagt. Piet op z'n best ruikt lont. 
 
In het laten-staan is een keuze verstoken. Dat zit zo. 
Die geschreven tekeningen gaan over de ongemakkelijke verhouding tussen verwoorden en verbeelden. Hetgeen een 
eufemisme is voor de reeds eeuwen woedende strijd tussen die twee. 
Aan de ene kant zijn verwoordingen, verabsoluteerd tot -het woord- in wezen iconoclastisch (tien geboden, gouden 
kalf, beeldenstorm), aan de andere kant draaien verbeeldingen, verheven tot totem of zinnebeeld, 
uit op een botte vermaagschapping (swastika, wir haben es nicht gewusst, geen woorden maar dahaden). 
Nu moet je niet denken dat ik ooit met die geschreven tekeningen ben begonnen uit een promissie daartoe. Welnee, 
ik raakte erin verzeild. 
Mijn beweegreden was: de kale schoonheid van opsommingen. Bijvoorbeeld: Numeri 33 en volgend, het staccato 
van de scheepsnamen bij hun afvaart naar Troje, de eenendertig martelingen in de derde graad, 
waaraan De Sade toevoegde: 'Nagaan waarom het er geen tweeëndertig zijn', maar vooral de opsomming van 
gedecoreerde doden in de l'Illustrations van 1914-1918. Aanvankelijk een bladzijde, allengs drie en na 
Verdun en Ieper ineens zes, en toen, van de ene week op de andere: niets. Want het werden er teveel. 
Ik ging die namen overschrijven, eerst uit voornoemd blad, later ook van gedenkstenen, te vinden in elk Frans 
gehucht. Een allengs hallucinatorische bezigheid, want vroeg of laat schrijf je een naam 
waarvan je meent die al eerder geschreven te hebben. Maar een koortsachtig terugzoeken bleef zonder resultaat. 
Waaruit ik concludeerde dat ik de ene anonimisering bevestigde middels een andere. 
Gezien hun datering, zijn die geschreven tekeningen te plaatsen bij het seriële. Dus als een niet-ingrijpend -innen-, in 
antwoord op het unieke -uiten- van het expressionisme. Soms worden ze gerekend tot de 
zogenaamde 'conceptuele kunst'. Maar dit acht ik, zo geen kul-begrip, niet van toepassing. 
 
Waarmee ik in ene door mijn belangstelling voor serendipiteit verduidelijk, benevens mijn niet corrigeren van fouten. 
Zo ik daarin onzorgvuldig lijk, het tegendeel is juist. En om het nog een slag ingewikkelder te 
maken: er zijn ook tekeningen met tal van verbeteringen en doorstrepingen. 
Nochtans verklaart een en ander slechts ten dele mijn beweegreden. 
Ofschoon daarover uiteindelijk in het duister tastend, zal het te maken hebben met mijn linkshandigheid. Want van 
juffrouw Dingstee moest ik rechts schrijven. Nu lukt dat wel (gelijk jij je ooit een linkshandige 
triool leerde), maar ik lag daardoor voortdurend enige letters achter op de rest van de klas. En kan ik me nog goed 

herinneren, bladzijden met  a te moeten vullen terwijl de anderen al bij de prachtige  f  waren. 
Nadien leerde ik het mezelf links. Maar op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten kreeg ik letterschrijven 
met een rondschrift pen. Om het juiste dik-dun te verkrijgen, diende dat rechtshandig te 
geschieden. Zodat ik totaal-generaal, tweemaal rechts en eenmaal links heb leren schrijven. 
Daaraan ontleen ik geen rancune noch een artistieke waarde. Wel meen ik dat er een gecompliceerde verhouding met 
geschreven taal uit restte, te kenschetsen als mengeling van een vederlichte dyslexie en een bigotte 
betoogtrant. Geschreven taal ervaar ik niet als domein maar als nemein (nomade). 
Combineren we dat met de eerder gememoreerde, stroeve verhouding tussen verwoorden en verbeelden, dan 
verheldert het misschien mijn obstinate pogingen die twee te verzoenen. Maar gesteld voor een keuze 
daartussen, dan kies ik voor de verbeelding. Vandaar dat -laten staan-. 
De vervelendste tekeningen zijn die met een vooraf bekende tekst, resulterend in een rigide beeld. De beste zijn 
ontstaan uit een à l'improviste schrijven, gevoegd aan een vaag voornemen van plaatsing ervan. 
Waar de schrijfrichting bepaald is in een van-links-naar-rechts, gaat het om een geschreven oppervlak waarbij links 
altijd een scherpere contour zal geven dan rechts, door de conventie van het afbreken van woorden. 
Zo de schaal van schrijven goed is gekozen ten opzichte van de daaruit resulterende figuratie en zij, op haar beurt, 
ook nog een verrassend additief geeft aan de bewoording, is me dat tot troost. Want dan speel ik 
quitte. 
 



Met die geschreven tekeningen heb ik weinig tot geen belangstelling verworven in kunstzinnige kringen. De reacties 
erop varieerden van: 
- Wanneer houd je nu eens op met die strafregels?, over: 
- Je denkt toch niet dat ik het ook nog ga lezen?, en: 
- Er zit geen diepte in, tot en met: 
- ergernis om mijn exhiberen... ik bedoel, als je iets zoekt dat nog linker is dan het geven van onderwijs, kies dan voor 
het vervaardigen van kunstwerkjes en het tonen ervan. 
Ondertussen snap ik die reacties best. Want, hoewel men bij het beschouwen ervan vrij is in de keuze tussen veraf en 
nabij: dus ernaar kijken op enige afstand (al dan niet door de oogharen met een iets 
schuin gehouden hoofd), dan wel: in nabijheid te lezen (eventueel met een bril op) en er geen beletsel is tot een 
wisseling daartussen; kennelijk voelt men zich ongemakkelijk. Want betrapt op de meegebakken 
erkenning, dat verwoorden en verbeelden gescheiden circuits zijn. Waarbij in het ene geval de tekst spam is en in het 
andere geval het beeld logeerkamerbehang. 
 
Toch verwierf ik ooit een tentoonstelling ervan in het museum Henriëtte Polak te Zutphen. Waarna ik een groot 
aantal werken schonk aan dit museum. Een opsomming ervan staat hieronder. 
Toen ik ze kwam afleveren zei Carin Rijnders, de toenmalige directeur: 'Je hebt een doos besteld, maar het is een kist 
geworden'. 
'Wel zo toepasselijk', grapte ik, nog ongewis van het feit, dat er tot op de huidige dag nooit meer iets van getoond 
zou worden. 
Een en ander vertellend aan de predikante van ons dorp, antwoordde ze: 'De juiste vertaling van 'ark' is 'kist'. 
 
Tom van As 
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