
6 C U LT U R E E L  S U P P L E M E N T N R C  H A N D E L S B L A D

6
V  R  I  J  D A G  1 7  J U L I 2 0  0 9

C U LT U R E E L  S U P P L E M E N T N R C H A N D E L S B L A D  7V  R  I  J  D A G  1 7  J U L I 2 0  0 9 7

HOFLAND

Heel vroeger

‘A
ls de hele wereld
tegen je is, vorm je
een front. Je staat
op dezelfde barri-
cade. Je kan het
dissident noemen,

je was bezig met een eigen cultuur
die buiten de samenleving stond.
Daar kwam bij dat allen waren gete-
kend door de oorlog. Ik sta met één
been in de elf jaar tot de bevrijding en
met het andere in de periode erna. (-)
Misschien zit er iets speciaals in men-
sen die in of kort na de oorlog volwas-
sen zijn geworden. Ze droegen én dat
verleden met zich mee, én waren
voortdurend bezig zich ervan te ont-
doen. Het verschil met mensen van
na de oorlog is: wij moeten leren door
de chaos heen te leven.” Dat zei Si-
mon Vinkenoog in 1992, in een inter-
view dat Tom Rooduijn en ik met
hem gemaakt hebben.

De dichter en denker, performer
en blower, activist en beschouwer
was een uitzonderlijk mens. Dat is in
de media al breed uitgemeten. Hij
was ook een dierbare metgezel in de
tijd. We horen tot dezelfde generatie,
waarvoor de oorlog de breuk in de
opvoeding is. Met de wereld van voor
1940, die van Hendrik Colijn, hadden
we niets te maken. Onze praktische
opvoeding hebben we gekregen in en
door de vijf jaar bezetting, terwijl het
burgerlijke Nederland langzaam
maar zeker uit elkaar viel, met als
apotheose de hongerwinter. En daar-
na, in de loop van 1945, kwam de res-
tauratie en het begin van de vierjari-
ge oorlog tegen Indonesië. Om het
heel kort te zeggen: dat wilde er bij
onze generatie niet in.

In en door de oorlog is de generatie
van de Vijftigers ontstaan. Deze dich-
ters, schrijvers en schilders hebben
kortweg geen zin meer in de ouwe
tijd en dat laten ze blijken. Een mar-
kante gebeurtenis waarbij het bewijs
wordt geleverd is de Podiumavond
op 1 maart 1951 in het Stedelijk Mu-
seum. Po d i u m was een literair tijd-
schrift, de nieuwe dichters zouden
uit eigen werk voorlezen. Het was
stampvol.

Lucebert verscheen op het toneel-
tje, legde voor zich op de lessenaar
een exemplaar van de dikke Van Dale
en begon. Hij had een zachte stem,
sprak met een bescheiden, licht ironi-
sche intonatie. Hij zei: „De minister-
president is een kanon. Piep. Piep.
P i e p. ” Het werd al een beetje onrus-
tig op de achterste rijen. Hij sloeg het
woordenboek open en zei: De Neder-
landse taal, voorgelezen door een
vandaal. Pik, pikje, mannelijk ge-
slachtdeel. Enzovoort. De eerste be-
zoekers verlieten de zaal. Hij pakte
het glas water dat voor hem stond,
gooide het over zijn hoofd leeg en
zei: Herfst. Tenslotte heeft hij een
paar vuurwerksterretjes aangestoken
waarop de politie ingreep. De volgen-
de dag sprak De Telegraaf er schande
va n .

In 1992 hebben Tom Rooduijn en
ik voor de radio een reeks interviews
met de dichters en schrijvers ge-
maakt. Vijf jaar later is uit de teksten
een boek ontstaan, Dwars door puinstof
heen, naar een regel uit een gedicht
van Remco Campert: „Het wordt tijd
dat we iets laten horen, een stem
dwars door puinstof heen.” Daarmee
is de opdracht, de ambitie van deze
generatie samengevat.

Tot slot nog een paar regels uit een
gedicht van Remco Campert:

De geur van gisteren hangt nog
aan me/ ik at met mijn vriend/ we
braken het brood/ en deelden de do-
den/ we zijn al bijna uit zicht/ wij la-
chen nog/ wat moet je anders?

We zijn een verdwijnende, bijna
verdwenen generatie.

H . J . A .  H O F L A N D

Gerard Brouwer Marleen Felius
Paul Jansen Corry Kooy Ruud Spil

WORKSHOP 25 JULI 9.00 - 17.00 u, buiten
koeien en landschap schilderen olv Ruud Spil

KOEIEN IN HET
LANDSCHAPPaul Jansen

3 t/m 26 juli

Amerongerwetering 13, 3947 NL Langbroek
Langs de weg Wijk bij Duurstede - Leersum
0343-592322 www.artoptions.nl

Open: mei t/m okt, vrij t/m zon 11.00-16.00 u

                       
                        
                         

          
                   

          
                        

                     
                        

           
         
       

   

twee meesterontwerpers
J A N J A N S E N

S W I P S T O L K

M U S E U M
H E T VA L K H O F
N I J M E G E N

07- 02-09

30-08-09

www.museumhe tva l kho f .n l

BREYTEN
BREYTENBACH

• Schilderijen
• Tekeningen

• Grafiek
• Poëzie

t/m 26 juliHengelo
www.raakruimtes.nl

PUNKLEGENDE IGGY POP OVER ZIJN CD PRÉLIMINAIRES

Ik wil rust

Na 40 jaar whoooaaggh-gitaren
en beng-beng-drums had ik
wel zin in iets rustigs”, zegt
Iggy Pop. Dankzij drie
Nederlandse filmers sloeg hij
een nieuwe weg in.

H E S T E R  C A R VA L H O

Iggy Pop: „De mensheid is fucked up, maar de hond is altijd zichzelf” Foto Christopher Morris/ VII / Hollandse Hoogte

G
oedheid, compassie, trouw en altruïsme
blijven ons dus vergezellen als ondoor-
grondelijke raadselen – die nochtans be-
sloten liggen in de beperkte ruimte van
het lichamelijke omhulsel van een hond.

Michel Houellebecq, Mogelijkheid van een Eiland

Drie Nederlandse filmmakers maakten in 2007
een documentaire over de Franse schrijver Michel
Houellebecq. Erik Lieshout, Reinier van Brumme-
len en Arno Hagers volgden Houellebecq tijdens
de opnamen van zijn eerste speelfilm; de verfil-
ming van zijn eigen roman Mogelijkheid van een ei-
land (2005). Voor de muziek bij hun film vroegen
ze Iggy Pop, een van Houellebecqs idolen. Ze wis-
ten niet hoe welkom hun verzoek was.

Iggy Pop had de afgelopen jaren getoerd met
zijn opnieuw opgerichte band The Stooges, die in
de oorspronkelijke vorm bestond van 1967 tot
1973. Deze reünie-tournee van de oervaders van
de punk duurde lang; overal wilden de liefhebbers
meemaken hoe zestiger Pop, met ontbloot boven-
lichaam en de spijkerbroek halverwege de bilnaad,
vanaf het podium het publiek indook, terwijl hij
klassiekers zong als No Fun en 1969, begeleid door
de brullende riffs van gitarist Ron Asheton.

Voor de muziek bij hun film boden Lieshout,
Hagers en Van Brummelen Pop carte blanche. „Ik
mocht maken wat ik wilde, het hoefde nu eens
niet ‘typisch Iggy’ te zijn”, zegt Iggy Pop vanuit
zijn huis in Miami, Florida, per telefoon. „Dus je
begrijpt, na veertig jaar op mijn hoofd te zijn ge-
beukt met whooooaaaggh-gitaren en beng-beng-

beng-drums, had ik wel zin in iets rustigs.” H ij
lacht hard.

Pop kende Houellebecqs toekomstvisioen Mo-
gelijkheid van een eiland al voordat de Nederlanders
hem benaderden. Hij las het een paar jaar gele-
den, gestrand in een Franse badplaats. „Ik was be-
nieuwd naar Houellebecq sinds ik had gehoord
dat hij in Frankrijk omstreden was. Dus ik zei te-
gen mijn assistent: Koop zo snel mogelijk een ver-
taling voor me.” Hij noemt Mogelijkheid van een ei-
land ‘cynisch en tegelijk humaan’: „Een van de
beste boeken die ik de afgelopen vijf jaar gelezen
h e b. ”

De nummers die Pop uiteindelijk opnam, en die
nu verschenen zijn als Pops nieuwe cd, Préliminai -
res (‘Vo o r s p e l ’), klinken verrassend ingetogen. De
wildeman die we kenden is nu een breekbare mij-
meraar die zijn teksten laat omhullen door een re-
petitieve piano en ijle orgelklanken, in bijvoor-
beeld I Want To Go To The Beach. In andere nummers,
zoals Je Sais Que Tu Sais, heersen broeierige instru-
mentaties als van Serge Gainsbourg, en soms komt
een schetterig jazzorkest de ballades van een
schommelende stuwing voorzien. Als zanger is Ig-
gy Pop nog de lepe verleider, maar vaker is hij de
oudere man die terugkijkt op zijn leven. Door het
lagere tempo van de nummers is er meer ruimte
voor de warme klank van Pops stem, al kraakt dat
machtige geluid soms als een herfstblaadje.

Een aantal liedjes was direct gebaseerd op het
boek van Houellebecq en de film van de drie Ne-

derlanders. Zo bracht de scene waarin Houelle-
becq honden aan het casten is, Pop op het idee
voor het nummer King Of The Dogs, en het beeld
van ‘sterven aan de Spaanse kust’, in Spanish
Coast, komt ook uit het boek.

Toch ontstond de kiem van deze rustige stijl al
een paar jaar eerder, toen Pop het sobere I Want To
Go To The Beach schreef. „Ik bedacht het in mijn
eentje op een akoestische gitaar. Ik was er blij
mee; het had een goede sfeer en het ging echt er-
gens over. Namelijk over naar het strand gaan en
daar sterven.” Hij lacht even. „Maar ik dacht met-
een: dit nummer zal niemand ooit horen. Dit is nu
eenmaal niet het soort muziek dat ik doorgaans
maak. Dus ik zag er weinig in.” Totdat de Neder-
landse filmmakers aanklopten. „Ongeveer eens
in de twaalf jaar krijg ik de kans om iets te doen
wat ik zelf wil, en dat is doorgaans dankzij een
paar Europeanen”, zegt Pop. „Dankzij hen kon ik
besluiten die rustige stijl verder uit te werken.”

Op Pr é l i m i n a i r e s zingt Pop voor het eerst een
aantal nummers in het Frans. Heeft die taal zijn
manier van zingen beïnvloed? „Ik vond het een
zegen, vooral als ontsnapping aan de dictatuur
van het Engels. Ik weet niet of iedereen dat gevoel
heeft over zijn moedertaal, maar voor mij is En-
gels de taal van ambitie en productiviteit. Het is
een harde taal. Niet dat ik het Frans zo roman-
tisch vind als men altijd beweert, want de Fran-
sen zijn wat mij betreft behoorlijk bourgeois. Maar
ze hebben ook een bizarre kant die af en toe naar
buiten komt, en dan krijg je mensen als Godard,
Robespierre en Marquis de Sade.

„In het Frans kun je andere dingen uitdrukken
dan in het Engels. Ik had ooit al een versie van Les
feuilles mortes, het gedicht van Jacques Prévert, ge-
probeerd op te nemen. Maar dat was een Engelse
vertaling; die heet Autumn Leaves en de blaadjes
zijn ‘rood en goud’; terwijl ze in het Frans ge-
woon hardstikke dood zijn: ‘mortes’. Voor Préli-
minaires heb ik het in het Frans gezongen; dan
kun je een zin als ‘Sourit toujours et remercie la
vie’ benadrukken. In het Engels heeft ‘leven’
geen lidwoord, het is gewoon ‘life’, dat klinkt
toch anders.”

Volgens de 62-jarige Pop is de dood het the-
ma van Houellebecqs boek, én van zijn cd. Een
heuglijke scene in het boek draait om de dood van
het hondje Fox. De liefde tussen hoofdpersoon
Daniel en zijn hond geldt in het door moeizame
persoonlijke relaties gekenmerkte universum van
Houellebecq als een van de innigste. Over het ver-
lies van Fox schreven Houellebecq en Pop samen
het nummer A Machine For Loving, met de regel
‘What else is a dog but a machine for loving?’.

Hier eert Pop, zelf eigenaar van drie maltezers,
de hond om zijn onvoorwaardelijke liefde voor
zijn baas: ‘However ugly, perverse, deformed, or
stupid this human being might be, the dog loves
him.’ Om te concluderen: ‘Through these dogs
we pay hommage to love’.

De hond is al veertig jaar een terugkerend on-
derwerp in Pops oeuvre: van de cd Naughty Little
Doggie uit 1996, tot het liedje Dog Food uit 1980, en
de klassieker I Wanna Be Your Dog, dat hij in 1969
voor de eerste lp van The Stooges schreef.

Gebruikt Pop de hond als symbool? „Ik denk
het, al weet ik niet precies waarvoor”, zegt hij.
„De hond is in ieder geval een archetype; iedereen
weet wat een hond is. Ik benijd honden om hun
ongecompliceerdheid, en hun vrijheid. De mens-
heid is fucked up, maar de hond is altijd zichzelf.

„Wat hem bovendien aantrekkelijk maakt is
dat ‘dog’ het omgekeerde is van ‘god’. Ik weet nog
dat ik in de jaren zestig door het Midwesten
zwierf, high van lsd, op zoek naar een onderwerp
voor een songtekst. Ineens realiseerde ik me
‘Dog, dat is god achterstevoren! Dat is het!’. Zo
ontstond I Wanna Be Your Dog.

„Ik had een fantasie over mezelf als Franse poe-
del. Dan liep ik heen en weer over de Champs-
Elysées, aan de riem van een bazin met lange be-
nen en een korte rok, en ik sprong tegen haar be-
nen zoveel ik wilde.” Door de telefoon klinkt zijn
gebarsten lach. „Soms zou ik wel een hond willen
zijn. Of beter: soms voel ik me een hond.”

De cd Préliminaires van Iggy Pop is nu uit bij EMI.
Op www.lieshouthagersvanbrummelen.com zijn
fragmenten te bekijken uit de film Laatste Woorden.


