
Als je de media van vandaag de dag mag geloven, dan is er 
alleen een leven mogelijk in de mainstream. Niets is minder 
waar. Juist in de marge gebeurt het. Daar is ruimte en durf voor 
experimenten. Daar laten mensen zich zien zoals ze durven te 
zijn; niet zoals ze denken dat van ze verwacht wordt te zijn.

In de marge vind je de kiem van de mainstream van morgen. 
De mainstream is vaak niets meer dan een verwaterde, gemak-
kelijk consumeerbare versie van het oorspronkelijke werk. 
Kunstkenners en intellectuelen weten dit. Zij richten zich niet 
voor niets op de marge, juist omdat hier de echt interessante 
kunstuitingen en ideeën worden bedacht. De korte films van 
makers die experimenteren met digitale technieken, zijn vele 
malen interessanter dan de uitgeklede Hollywoodversies – vol-
ledig glad geschaafd, omdat het publiek zich er anders wellicht 
aan zou kunnen storen, en volledig toegankelijk gemaakt voor 
alle leeftijden en voor een totaal gebrek aan intellect. Amuse-
ment wordt dit ook wel genoemd.

Om het werk in de marge te kunnen waarderen, moet je 
jezelf ontwikkelen. Je moet moeite doen om het te begrijpen, om 
mee te gaan in het denkkader van een ander. De dingen waar 
je de meeste moeite voor hebt gedaan, zijn je achteraf vaak het 
meest dierbaar.

De marge is van alle tijden en van alle culturen. Zij is bij-
voorbeeld te vinden op de kleine kunstexposities, waar lokale 
kunstenaars ongecensureerd hun eigen werk kunnen laten 
zien. Of in de kunstsalons en huiskamerconcerten die her en 
der uit de grond schieten. Deze marge wordt in stand gehouden 
door gepassioneerde kunstenaars en een oprecht nieuwsgierig 
publiek.Deze marge vind je niet in musea of op grote festivals, 
hoewel die af en toe wel de moeite nemen om deze kunst in 
de marge te laten zien. Maar zij is vaak zo ondergronds dat ze 
moeilijk te vinden is. En mocht je haar gevonden hebben, dan 
nog: wat ervan is echt de moeite waard? Dat is moeilijk, zo niet 
onmogelijk in te schatten. Het verleden leert ons dat wij het 
heden niet op waarde weten te schatten en we de toekomst  niet 
kunnen voorspellen. Zowel in de kunsten als in andere discipli-
nes. 
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Een van de meest interessante marginale stromingen uit de 
vorige eeuw was de Beat Generatie. Een groep jongemannen 
en vrouwen die opgroeide vlak na de Tweede Wereldoorlog in 
een maatschappelijk failliete wereld. De atoombom wierp een 
schaduw van totale vernietiging op, waarvan de gevolgen tot 
op de dag van vandaag te merken zijn. De kiem voor de Koude 
Oorlog was gelegd: de bondgenoten Rusland en Amerika waren 
hard op weg om elkaars vijanden te worden en zouden elkaar in 
Korea tegenkomen. Het was het begin van de strijd tussen twee 
ideologieën: Kapitalisme versus Communisme. In de heksen-
ketel van paranoia die hierdoor ontstond, konden mensen als 
McCarthy opstaan. Homoseksualiteit werd als een te genezen 
ziekte beschouwd en in de krankzinnigeninstituten werden 
elektrotherapie en lobotomie toegepast.

In deze periode groeide een groep jongeren op die op zoek 
ging naar haar eigen idealen en naar haar eigen vrijheden. Zij 
maakten hun eigen kunst. Zij uitten zich op hun manier, in hun 
eigen marge. Zij zochten naar zingeving in Zuid-Amerika in 
hallucinaties en openbaringen onder begeleiding van medicijn-
mannen. Zij leefden in Amerika in de grote steden, waar zij hun 
eigen verhalen vertelden en naar hun eigen muziek luisterden. 
Voor hen was dat de bebop jazz: de muziek van de zwarte man, 
maar in de hoogste versnelling gespeeld. Denk aan Charlie 
Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis. Beat rijmt niets voor niets 
op speed.

De bekendste leden van deze generatie zijn Jack Kerouac, 
die na zijn roman ‘On the Road’ (1957) uitgeroepen werd tot de 
Koning van de Beat Generatie,en Allen Ginsberg, wiens gedicht 
‘Howl’ (1956) onmiddellijk na publicatie aangeklaagd werd 
wegens obsceniteiten.Overigens heeft de roman ‘On the Road’, 
die binnenkort verfilmd wordt, zes jaar lang op een uitgever 
moeten wachten.

De term ‘beat’ heeft verschillende betekenissen die allemaal 
waar zijn. Er is de beat van de muziek, de basismaat van ieder 
ritme. Maar er is ook being beat, het down-and-out zijn, in de 
goot liggen. En juist daar wordt de beatification beleefd, de 
openbaring die zich pas op het dieptepunt laat ervaren. Want bij 
de Beat Generatie draait het om het ervaren van het leven.

Tien jaar later werden hun ideeën overgenomen door de 
Counter Culture van de jaren zestig. Sommige leden van de 
Beat Generatie stonden op om de Babyboomers te leiden in hun 
gevecht tegen de heersende massa. De marge was, wederom, 
mainstream geworden.

Dit tweede nummer van het Bulletin des Refusésvan Stich-
ting Nadorst vormt een eerbetoon aan deze jonge idealisten, die 
op hun eigen wijze zin zochten in hun leven in een uitermate 
zinloze tijd. 

Namens de stichting/uitgeverij
— Joris Lenstra
•

  NIEUWS  

Het lelijke meisje
Uitgeverij Nadorst presenteert ‘Het lelijke 
meisje’, de nieuwe roman van Ruben van Luijk 
op 18.2.12 om 20:00 in Café Oude Sluys, Delfs-
haven (Rotterdam).

Knullige romantiek, overvloedige seks en 
onoplosbare dilemma’s: dat zijn de tref-
woorden van  ‘Het lelijke meisje’, de nieuwe 
roman van Ruben van Luijk. In deze tragiko-
mische liefdesgeschiedenis legt de jonge, in Rotterdam geboren 
auteur opnieuw de krochten van de menselijke ziel bloot.

Uitgeverij Nadorst presenteert  ‘Het lelijke meisje’ aan het 
publiek tijdens een feestelijke avond op zaterdag 18 februari in 
Café Oude Sluis in Delfshaven (Rotterdam). Je bent van harte 
uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.

Joris Lenstra zal eigen vertalingen voordragen van poëzie 
van Beatlegenden Jack Kerouac en Allen Ginsberg. Ferdy Karto 
& Louis ‘Galletito’ Claxton van De la misma tierra zijn bereid 
gevonden de avond muzikaal op te luisteren met hun onverge-
lijkbare flamenco-brazilarabica-folk. Uiteraard zal de auteur 
voorlezen uit eigen werk en zijn nieuwe boek desgewenst voor 
je signeren.

Ruben van Luijk debuteerde in 2009 bij Uitgeverij Nadorst 

met ‘Groen’, een roman over ontluikende liefde in een bijbel-
studiegroep. ‘Het lelijke meisje’ kan als vervolg hierop gele-
zen worden, maar vertelt een afzonderlijk, op zichzelf staand 
verhaal. In deze roman schrijft Ruben van Luijk, voor het eerst 
wellicht in de wereldliteratuur, over liefde voor een lelijk meisje. 

Maar is ze wel zo lelijk? En wat is schoonheid 
überhaupt? Dat zijn vragen die zich onver-
mijdelijk opdringen naarmate de liefdesge-
schiedenis in dit boek zich ontvouwt.  

Café Oude Sluis vind je aan de Haven-
straat 7 in Rotterdam, direct bij het begin van 

het oude haventje van Delfshaven. Oude Sluis is vanaf Rotter-
dam centraal eenvoudig te bereiken met de metro (uitstappen 
op station Delfshaven en ’n stukkie teruglopen langs de Schie-
damseweg). Het café kent het mooiste uitzicht van Rotterdam, 
een karakteristiek bruin interieur, sfeervolle rookruimtes en 
betaalbare prijzen.

Het programma begint om 20:00 uur; de toegang is vrij.  Kun je 
er niet bij zijn? Reserveer het boek dan via:
http://www.uitgeverijnadorst.nl/taal/nieuwe_nederlandse_lite-
ratuur/het_lelijke_meisje

Vragen, opmerkingen, meer informatie? Stuur een mail naar 
info@uitgeverijnadorst.nl.
•

Knullige romantiek, 
overvloedige seks en 

onoplosbare dilemma’s
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  NIEUWS  

Jack Kerouac was here
Op 12 juni 2012 werd in de Centrale Bibliotheek 
te Amsterdam de allereerste bundeling van 
de poëzie, de haiku’s en de schetsen van Jack 
Kerouac gepresenteerd. Ze zijn uitgekozen en 
vertaald door de jonge vertaler en dichter Joris 
Lenstra. 
Deze vertaling is de allereerste wereldliteratuuruitgave van de 
kleine Uitgeverij Nadorst en is mede tot stand gekomen dankzij 
de vrijgevigheid van de Griekse schoonfamilie van Jack Kerouac, 
die zijn nalatenschap beheert. Met enige bravoure presenteerde 
de stichting deze uitgave buiten het eigen Rotterdam, in het hol 
van de grachtengordel.

De presentatie werd aardig bezocht. Het publiek werd ver-
rast op een optreden van het lokale jazztrio van Itai Weissmann 
en een paar voordrachten van Kerouac-fans.  De eerste verkoop 
verliep ook niet onaardig.

Inmiddels zijn een aantal recensies verschenen, waaronder 
een fraaie in de Poëziekrant. 

Ook heeft de vertaler samen met, en zonder, jazsaxafonist 
Pjotr Jurtschenko en bassis Paul Gerritse al een aantal fraaie 
voordrachten gehouden in Rotterdam en Amsterdam. 

In mei zullen zij nog op Ruigoord staan bij het Vurige Ton-
gen Festival, en in juni in Groningen bij hetmuziek-cross-over-
festival Groeten uit Grolloo.

‘Verzen, Schetsen, Haiku’s & Blues’ van Kerouac’ is te bestellen 
voor 12,50 euro (exclusief porto). Voor meer informatie zie:
www. uitgeverijnadorst.nl/taal/verzen,_schetsen,_haikus_&_
blues
•

  NIEUWS  

Nadorst in Nijmegen: Fuck maar mooi
Na een pauze van meer dan een jaar lanceerde Uitgeverij 
Nadorst op 1 december 2011 weer een nieuwe bibliofiele uitgave 
in de Eendagsvliegreeks. Onder de kraakheldere titel ‘Fuck maar 
mooi’ werd een selectie poëzie van de jonge Nijmeegse dichter 
Martin Berghoef aan het publiek gepresenteerd.

De presentatie vond plaats in Nijmegen, en dat betekende 
een lange treinreis naar oostelijk Fremdland. Daar aangekomen 
bleek de ruimhartig door Stichting Doornroosje ter beschikking 
gestelde zaal al snel te groot. De Nijmeegse poëziescene leek of- 
wel niet te bestaan ofwel geheel ongeïnteresseerd in andermans 
poëzie. Het driekoppig publiek bestond geheel uit Arnhemmers, 
een toevallig langsgelopen stamgast niet meegerekend.

Uiteraard was onze reactie hierop: fuck maar mooi. Na wat 
inleidende woorden van de uitgever, gaf Joris Lenstra vlammend 
stem aan Jack Kerouac en diens poëtische pleidooien voor jazz, 
vrijheid en het belang van de dichtkunst. Uitgever Ruben van 
Luijk vertelde iets over de wonderlijke manier waarop de derde 
Eendagsvlieg tot stand was gekomen. Martin Berghoef wist zijn 
vaak zeer minimalistische poëzie op verbazend welluidende 
wijze voor te dragen en onthulde bovendien enkele glimpen van 
het bijzondere persoonlijke verhaal dat achter sommige van zijn 
gedichten schuil blijkt te gaan.

Al met al was de avond underground pur sang. Stichting & 
Uitgeverij Nadorst bedankt Martin Berghoef, Stichting

Doornroosje, het barpersoneel, en natuurlijk het publiek dat 
er wél was.

 ‘Fuck maar mooi ‘is nog te bestellen voor 10 euro (exclusief 
porto). Voor meer informatie over de bundel en de Eendags-
vliegreeks, zie:
www.uitgeverijnadorst.nl/taal/eendagsvliegreeks 
•

Martijn Berghoef, foto Stichting Nadorst
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Kyra, wat bete-
kent kunst voor 
jou?
Ik hou van kunst 
omdat ze met 
zoveel dingen in 
het leven verbon-
den is: filosofie, 
wetenschap, de 
samenleving, 
politiek, dromen, 

angsten, verlangens... Ze biedt de mogelijkheid tot reflectie, 
bevragen, kritisch kijken of het vinden van houvast. Tegelijker-
tijd vind ik kunst ook iets heel moeilijks. Soms ben ik op een 
expositie en snap ik niets van waar ik naar sta te kijken. Maar 
dat vind ik ook juist het fascinerende ervan. Niets is zo gevari-

eerd, subjectief en soms ongrijpbaar als kunst. Dat ervaar ik ook 
bij het maken van mijn eigen werk. Soms weet je precies hoe je 
het wil hebben, maar een half uur later kun je compleet ver-
dwaald zijn en niet weten wat je ermee aan moet.

Wat moeten kijkers uit jouw kunst halen?
Het is een groot compliment wanneer een instelling met een 
goede kunstcollectie een werk van je aankoopt. Maar het raakt 
me evenzeer wanneer een ouder echtpaar zich een weg door de 
polder heeft gebaand om mijn werk te bewonderen, en al schui-
felend langs de werken opmerkt dat ze zoiets moois echt nog 
nooit hebben gezien. Omdat ik persoonlijk werk maak, is het 
voor mij een groot compliment als mijn werk anderen raakt. Dat 
zij voelen wat ik geprobeerd heb erin te stoppen. Schilderijen 
vragen tijd en observatie. Ik hoop mensen stil te kunnen laten 
staan voor een werk en iets bij hen los te maken.

Welke kunstenaars inspireren jou en waarom?
Wat leuk is aan het maken van beeldend werk, is dat je op een 
andere manier naar alles om je heen gaat kijken. Zo ook het 
werk van andere kunstenaars, waarvan je eigenlijk altijd wel iets 
meepikt. Soms is het alleen maar de kleur blauw die gebruikt 
is, het formaat van een doek of de manier van schilderen die 
je op ideeën brengt. Bewonderen doe ik heel veel kunstenaars, 
bijvoorbeeld Michaël Borremans met zijn verstilde schilderijen 
of de humoristische foto’s van Elliott Erwitt. Films van Bill Viola

‘Niets is zo ongrijpbaar als kunst’

  KUNSTENAARS IN DE KIJKER  

Interview met Kyra Sacks & Greet Steenland
door Joris Lenstra & Joris schreurs

en Pipilotti Rist kijk ik op een expositie het liefst tien keer achter 
elkaar en ik vergaap me aan schilderijen van Neo Rauch, Jenny 
Seville, Erick Odijk,  Marco Zamora, Santiago Ydañez, Chad Wys, 
Korehiko Hino en Li Songsong.

Als je je leven over zou mogen doen, zou je dan opnieuw voor 
kunst kiezen?
Het kunstenaarschap is in mijn beleving niet echt een vastom-
lijnd beroep. Hoewel schilderen nu mijn hoofdbezigheid is, zoek 
ik ondertussen steeds naar andere manieren om er iets mee te 
doen. En je moet ook wel, want het is niet iets waar je gemak-
kelijk een inkomen mee genereert. Het vak brengt onzekerheid 
met zich mee, maar aan de andere kant ook veel vrijheid. Naar 
je atelier gaan wanneer je maar wilt en daar ongestoord je gang 
kunnen gaan, is echt fantastisch.

Hoe ziet je ideale wereld er uit?
Oei, moeilijke vraag. In ieder geval heel kleurrijk!

www.kyrasacks.nl

Twee kunstenaars, twee generaties. De een staat aan het begin van haar loopbaan, de ander heeft 
al carrière gemaakt in de kunsten: Kyra Sacks, die in 2010 afstudeerde aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht, en Greet Steenland, die in 1982 afstudeerde aan dezelfde Hogeschool en al 
bijna dertig jaar met succes leeft van en met de kwast. We hadden met hen een gesprek over kunst, 
het kunstenaarschap en de ideale wereld.

Kyra Sacks  - Oil on Canvas

Kyra Sacks (1989) is een beeldend kunstenaar, afgestudeerd aan de 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en woont en werkt  momenteel in 

Amsterdam.  
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Greet, wat 
betekent 
kunst voor 
jou?
Kunst is het 
scheppen in 
vrijheid. Na 
de leraren-
opleiding 
Tekenen en 
Handvaardig-
heid (1982) gaf 
ik één jaar les, 

maar dat  benauwde mij zeer. Ik kwam tot het besef dat kunst-
onderwijs  voor mij weinig te maken heeft met kunst. Kunst ont-
staat in vrijheid. Het is een gedachtengang die geheel autonoom 
is. Daarom koos ik er alsnog voor om naar de Kunstacademie 
(afdeling Autonoom Schilderen) te gaan. Ik denk dat het schep-
pen in vrijheid en het avontuur tijdens het proces voor mij twee 
van de belangrijkste drijfveren zijn voor het maken van kunst.

Wat moeten kijkers uit jouw kunst halen?
Ik ben nooit van plan geweest commercieel te zijn. In mijn tijd 
was het not done dat kunst ook nog iets zou kunnen opleveren. 
Tegenwoordig exposeer ik regelmatig. Het is altijd weer een kick 
wanneer je een goede expositie neerzet. Dat positieve gevoel 
stimuleert mij ook om me steeds verder te ontwikkelen. Een van 
mijn galerieën gebruikt de term ‘beroemdheden boven de bank’. 
Daar moet ik altijd een beetje om lachen, maar ik merk wel dat 
mensen het fijn vinden om mijn werk in hun interieur om zich 
heen te hebben. Mijn schilderijen zitten vol energie, maar tege-
lijkertijd ook vol rust. Ze nemen de kijker mee op reis en geven 
hem of haar ruimte in de breedste zin van het woord.

Welke kunstenaars inspireren jou en waarom?
Ik ben geen aanhanger van een specifieke kunstenaar. Ik hou 
van Lyrisch-Abstract en het Abstract-Expressionisme in de 
Amerikaanse kunst. Bijvoorbeeld van Willem de Kooning: om
de grootsheid van zijn werk, het evenwicht van de emotie en zijn 
intellectuele discipline. Voor mij is de natuur een van de belang-
rijkste inspiratiebronnen.

Greet Steenland - Still moving

‘Indertijd vond ik het een bevrijding om 
op de afdeling Autonoom Schilderen te 
zijn. Het was een soort thuiskomen.’

Greet Steenland is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht en laat zich in haar werk vooral inspireren door de natuur.

‘Voor mij is de natuur een van de  
belangrijkste inspiratiebronnen

Als je je leven over zou mogen doen, zou je dan opnieuw voor 
kunst kiezen?
Ik zou zeker weer de kunstrichting op gaan. Ik kan me niets 
anders voorstellen. Het is een stijl van leven. Ik ben heel visueel 
ingesteld en beleef alles om me heen heel intens. Indertijd vond 
ik het een bevrijding om op de afdeling Autonoom Schilderen 

te zijn. Het was een soort thuiskomen. Schilderen kan een hele 
worsteling zijn, totdat het goed is. Des te groter is de blijdschap 
wanneer een schilderij weer geslaagd is.
‘Een dag niet geschilderd, is een dag niet geleefd’, is wat overdre-
ven, maar het zegt wel iets over de voldoening die het mij geeft.

Hoe ziet je ideale wereld er uit?
Jeetje, wat een lastige. Een mooie wereld lijkt mij een wereld 
waarin iedereen het beste in zichzelf naar boven kan halen en 
waarin iedereen autonoom, vrij en gelukkig kan zijn.
•. 

www.greetsteenland.nl
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Ik ben in San Francisco, maar heb geen idee waarom. Ik sta 
bovenaan de Telegraph Hill, kijk uit over de glooiende heuvels 
van de stad en probeer me voor te stellen wat de schilders, 
dichters en schrijvers zagen toen zij hier stonden en net als 
ik uitkeken over de San Francisco Bay. Het 
donkerrood van de Golden Gate Bridge gloeit 
nog na aan de horizon, zwelgend in de laatste 
stralen zon van een warme dag in mei. De 
avond komt vroeg, maar de koplampen van af 
en aan rijdende auto’s en de neonreclame op de gevels van de 
vele donkergrijze kantoorgebouwen vullen de eerste schaduwen 
die langzaam over de stad vallen onvermoeibaar op. Ik kijk uit 
over de schuin aflopende straat met bungalows en torenflats, 
uitkomend op de brede Embarcadero Boulevard, die de laatste 
scheidslijn tussen stad en oceaan lijkt te vormen. Een vissers-
boot meert aan in het midden van de baai bij de lange pier die 
ruimte biedt aan tientallen kleine winkeltjes en stalletjes. In 
mijn ogen een stad die ik nog nauwelijks ken. Ik adem de wind 
die langs mijn gezicht waait en denk aan the beat, the beat to 
keep. the beat of the heart, the beat die zo onverstoorbaar door het 
centrum van deze stad bonkte en alles voorgoed veranderde. Ik 
neem het uitzicht in me op en probeer me te herinneren hoe ik 
hier ben gekomen en waarom. Voorzichtig zet ik mijn voet op 
de bovenste trede van de steile Filbert Street Steps. Ik besluit af 
te dalen in de richting van North Beach. Ik heb de stad overzien, 
maar wil haar voelen. Ik wil verdwalen in haar charmes en 
mezelf verliezen in een slapeloze nacht. Genoeg getwijfeld. 

De treden naar beneden zijn omgeven door de tuinen van 
schilderachtige houten huisjes tegen de rug van de heuvel: 
boomhutten tussen het groen van de zachte berk en de linde. 
De slaphangende takken groeien hier en daar half over het pad 
en doen me bijna vergeten dat er een stad aan mijn voeten ligt. 
Halverwege de afdaling tref ik plots een oude man. Hij zit op 
een van de treden en staart dromerig voor zich uit. Ik herken de 
melodie van een Cole Porter-nummer, dat hij zachtjes neuriënd 
door de lucht laat zweven, en zing het nauwelijks verstaanbaar 
mee: ‘Fifty million Frenchmen can’t be wrong…’.  De man kijkt 
me met een schuin oog aan, zijn blik houdt me even vast. 

‘Wie bepaalt of je onsterfelijk wordt?’ vraagt hij, half op de 
melodie van het Cole Porter- nummer. Hij lacht een perfecte 
rij tanden bloot vanachter zijn dikke grijze baard. Ik haal mijn 
schouders op en kijk hem ietwat onbeholpen aan. Weet ik veel, 
denk ik bij mezelf. De man knipt met zijn vingers en neuriet 
verder. Ik ben eigenlijk te verbaasd over zijn hagelwitte tanden 
om er nog langer bij stil te blijven staan. 

Beneden aangekomen, wissel ik de groene rust van Tele-
graph Hill in voor de verhitte drukte van North Beach. De 
blauw-, roze- en paarsknipperende verlichting van de seks-
shops, stripclubs en nachtslijterijen, de stuwende rhytms van 
drums en saxofoon… Ze spelen naarstig met mijn goddeloze 
geest en sporen me aan de nacht te breken met drank en seks, 
met wildvreemden, ontketend, in een nietsontziende roes van 

zinsvervoering. Onrustig wandel ik langs het drukke verkeer 
van Broadway. Gele taxi’s rijden me toeterend voorbij. In de 
verte klinken sirenes en pas wanneer een groepje dronken café-
bezoekers zwalkend naar buiten komt en tegen me aan loopt, 

neem ik de tijd om stil te staan en om me heen te 
kijken. Het duurt even voor ik besef dat ik tegen de 
bescheiden gevel van café Vesuvio aankijk, welke 
flauw wordt verlicht door de etalage van de aan-
grenzende City Light Bookstore. Ik sta op de plek 

die ooit het centrum van de beat generation was. Hier kwamen 
schrijvers en dichters bij elkaar om te drinken, voor te dragen, 
naar jazz te luisteren en nieuwe inspiratie te vinden. Ik adem 
in, diep en langzaam, en laat de omgeving op me inwerken. De 
silhouetten van drukpratende, gebarende en drinkende mensen 
vormen een schaduwspel achter de lichtbeslagen ramen van het 
café. Ik loop op de zware eikenhouten deur af en trek deze met 
een harde ruk naar me toe. De geur en de warmte van dicht op 
elkaar gepakte, drinkende cafégangers komt me tegemoet. Hun 
gesprekken gonzen onverstaanbaar rond mijn hoofd. Ik kan 
het bier proeven zonder een druppel te hebben gedronken. Ik 
werk me door de massa in de richting van een houten trap die 
naar de vide op de eerste etage leidt. Daar is het minder druk en 
achterin tref ik een tafeltje waar nog plaats is. Ik kan er over de 
balustrade naar beneden kijken en de drinkende, drukpratende, 
lachende en lallende massa aanschou-
wen, touwtrek-
kend om de 
aandacht van 
toehoorders.

Aan de 
ronde tafel 
tegenover 
mij zijn 
drie oude 
mannen 
druk 
met elkaar in overleg. Ze zijn kaal, dragen alle drie een grijzige 
pantalon met bretels en een overhemd dat te wijd is. Een van 
hen spreekt met een rood aangelopen hoofd, driftig gebarend, 
de andere twee mannen toe. Hij lijkt zich ergens enorm over op 
te winden. Plotseling slaat hij woest met zijn vuisten op tafel, 
springt van zijn stoel en maait met één klap alle glazen van de 
tafel. 

‘De noodzaak ontbreekt!’ schreeuwt hij door het café. De 
glazen vliegen tegen de muur kapot. ‘De noodzaak ontbreekt!’ 
herhaalt hij schreeuwend, terwijl hij de tafel vastpakt, optilt en 
met een harde klap op de vloer laat belanden. De twee anderen 
zitten er een beetje verloren bij, terwijl hij opnieuw de tafel 
optilt en de handeling herhaalt. Ik aarzel even maar besluit dan 
op de tafel af te lopen. Op veilige afstand maak ik een sussend 
gebaar. Met de tafel in zijn handen kijkt de man me vertwijfeld 
aan. Hij lijkt even na te denken, laat de tafel dan uit zijn handen 

  KORT PROZA  

San Francisco
door Joris schreurs

    The beat to keep,                                                 
the beat of the heart...



/ 7Bulletin des Refusés . Nummer 2 .  Februari 2012 / 7

vallen en zakt terug in zijn stoel. Hij zucht en puft. Ik kijk zijde-
lings naar de andere twee, die nog steeds onbewogen tegenover 
hem zitten. 

‘Vinden jullie het goed als ik even aanschuif,’ vraag ik 
voorzichtig terwijl ik naar de lege vierde stoel wijs. De tafeltiller 
knikt instemmend. Hij wrijft met zijn gerimpelde handen over 
zijn gezicht. 

‘Excuses voor mijn tirade. Ik was het even kwijt,’ vervolgt 
hij met een diepe zucht. Zijn stem klinkt vermoeid en ik kan me 
nog maar moeilijk voorstellen dat zijn waterige oudemannen-
ogen net nog zoveel woede uitstraalden. Hij kijkt me vanonder 
zijn ronde hoed vertwijfeld aan. 

‘Het was allemaal Jacks idee. Hij begon ermee!’ zegt hij met 
zijn vinger naar de andere kant van de tafel wijzend. Ik volg zijn 
vinger en bezie de oude man tegernover hem. De man zijn ogen 
fonkelen met een soort jongensachtige ondeugendheid.  Hij 
grijnst naar de wijzende vinger. 

‘Hou toch op, William. Wat ben je toch ook een verzuurde 
nicht af en toe. Alsof ik er wat aan kan doen!?’

De derde man aan tafel schuift ondertussen ongemakkelijk 
op zijn stoel en legt zijn in grijze sandaal gestoken voet schuin 
op zijn bovenbeen. Zijn grote teen bloedt. Hij heeft deze blijk-
baar opengehaald aan een van de kapotgevallen bierglazen. Hij 
weet maar slecht raad met de situatie. 

‘Laten we vooral niet naar elkaar gaan wijzen,’ jammert 
hij zenuwachtig, terwijl hij onhandig het bloeden probeert te 
stelpen.

‘Het heeft geen enkele zin elkaar aan te wijzen als de schul-
dige… Ik bedoel… Wie bepaalt  of je onsterfelijk wordt?’

Ik veer op en kijk hem vragend aan. 
‘Wat bedoel je met onsterfelijk,’ vraag ik nieuwsgierig. Ik leg 

uit dat die vraag me eerder die avond ook al is gesteld.
Jack lacht weer nonchalant en kijkt me met pretoogjes aan. 
‘Dat was dan waarschijnlijk Bertus Aafjes,’ antwoordt hij. 

‘Die doet niets anders.’ 
Ik kijk hem verbaasd aan. Bertus Aafjes? In San Francisco? 

Die man is al jaren dood en die zou hier midden in de stad op 
een trapje liedjes van Cole Porter zitten te neuriën?

Ik heb geen idee over wie deze man het heeft, maar als hij 
denkt mij wijs te kunnen maken dat die oude man op de trap 
Bertus Aafjes is, heeft hij toch de verkeerde voor zich. 

Mijn blik gaat van Jack naar Allen en William.
‘Jack kwam er als eerste achter,’ vervolgt William na een 

korte stilte. ‘Hij zette zijn eigen dood in scene in 1967. De 
begrafenis werd gehouden met een dode Mexicaan in zijn kist. 
Gevonden op een werkplaats langs het spoor in Hilsburough. 
Een goedkope truc die volgens hem nodig was om zijn inspiratie 
terug te vinden.’

De pretoogjes van Jack verdwijnen. Hij buigt zich over de 
tafel en vervolgt op serieuze toon:  

‘Ik had roem en aandacht, maar het leidde me af en zoog 
me leeg. Je weet niet wat het met je doet totdat het je overkomt. 
Het ontneemt je rust en laat je zweven tot een hoogte waar geen 
enkele ruimte meer is voor nieuwe inspiratie. Je zweeft daar 
maar, tussen al die andere opgevijzelde ego’s, open en bloot, 
voor het oog van iedereen. Ze staren je aan met hun onnozele 
blikken, schreeuwen hun verwachtingen luidkeels ten hemel en 

het enige wat je nog wil is verdwijnen.’     
‘Dat was dan een aardig kutidee van je!’ schreeuwt William 

plotseling. Hij begint opnieuw met zijn vuisten op de tafel te 
slaan. Deze keer schiet Allen uit zijn stoel. Hij grijpt Williams 
linkerarm en legt hem gestrekt op tafel. Hij klikt zijn bretels los 
en draait ze strak om de bovenarm. Voor ik goed en wel doorheb 
wat er gebeurt, haalt Allen een spuit uit het borstzakje van zijn 
overhemd en drukt deze zonder aarzeling in een van Williams 
fluweelgroene aders. Stomverbaasd kijk ik toe hoe het rood-
aangelopen hoofd van William wit wegtrekt en hoe hij met een 
vredige blik terugzakt in zijn stoel. Ik sta met mijn mond vol 
tanden en staar Allen en Jack verbijsterd aan.

‘Heroïne,’ zegt Allen. ‘Dat is het enige dat nog werkt.’ 
‘Weet je…’ vervolgt hij. ‘Het heeft me dertig jaar gekost om 

op hetzelfde idee te komen als Jack. Dertig jaar! Ik heb mijn kist 
vol zand geflikkerd en ben vertrokken. William volgde een paar 
maanden later. Wisten wij veel dat het geen zak zou uitmaken. 
Jack was van de aardbodem verdwenen. Meneer zat al die tijd in 
Mexico. Op zoek naar nieuwe inspiratie. Maar niemand van ons 
heeft sindsdien nog maar een fatsoenlijke letter op papier gekre-
gen. Niemand! Ik bedoel… Wie bepaalt of je onsterfelijk wordt?’

Het verhaal wordt er voor mij niet duidelijker op. Ik heb ook 
nog steeds geen idee waarom ik eigenlijk in San Francisco ben. 
Ik besluit dat ik maar beter kan zorgen hier zo snel mogelijk weg 
te komen, voordat ze ontdekken dat Allen met heroïnespuiten 
in de weer is geweest en we allemaal het haasje zijn.

‘Als iets nog dodelijker is voor inspiratie dan roem, dan is 
het wel onsterfelijkheid,’ zegt Jack opeens. 

William lijkt uit zijn eerste roes te ontwaken. Zijn oogleden 
hangen slap naar beneden en zijn tong hangt half uit zijn mond.

‘De noodzaak ontbreekt,’ voegt hij er mompelend aan toe. 
‘De noodzaak ontbreekt.’

‘Sommige mensen sterven niet!’ schreeuwt Allen. Hij 
springt op zijn stoel, legt in gehurkte pose zijn hoofd in zijn nek 
en begint met lange uithalen een huilende wolf te imiteren. 

‘Hoooowwwllll,’ klinkt het door het café, terwijl William 
het gehuil ritmisch stampend  ondersteunt. Ik zit nog steeds op 
mijn stoel en kijk nu naar Jack. Hij biedt me een sigaret aan, die 
ik weerloos accepteer. Hij houdt lachend een vuurtje vlak voor 
mijn gezicht en probeert het wolvengehuil van Allen te over-
stemmen. 

‘Je moet weten…’ zegt hij aarzelend, terwijl hij de sigaret-
tenrook uitblaast. ‘Wij kunnen onze dood wel ensceneren, maar 
niet realiseren. Ik ging met een leugen en de zondvloed mocht 
me nemen en verdrinken, ware het niet dat het was terugge-
bracht tot het misselijkmakend kleine pisbuitje dat uiteindelijk 
uit de lucht viel. Net voldoende om de roem en eerzucht van me 
af te spoelen, maar te gering om de mensen te doen vergeten wie 
ik ben. En zo banjer ik al veertig jaar onsterfelijk door de mod-
der. Tot mijn knieën in de blubber. Ongeïnspireerd… Omdat alle 
noodzaak ontbreekt wanneer je niet meer sterven kunt...’

Ik kijk naar Jack, dan naar Allen en William en ik geloof dat 
ik het zo langzaamaan begin te begrijpen. Wij verstaan elkaar 
hier… Ik wenk een serveerster, bestel een fles whisky met vier 
glazen en sla met mijn vlakke hand op de tafel. 

‘Ik ben Harry, ontdekker van de hemel,’ stel ik mezelf voor.  
‘Leuk jullie te ontmoeten!’   •
.
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  POËZIE 

Peter van Lieshout
In Nederland hadden we geen beat in de jaren vijftig. Wij had-
den de Vijftigers, jammer genoeg. Toch waren er dichters als 
Simon Vinkenoog die hun best deden om de poëzie toch nog 
iets goeds te brengen. Een andere beat- & jazzadept is Peter van 
Lieshout. 

Op 10 januari 1946 kwam hij ter wereld als eerste rimpeltje 
van  dé geboortegolf. Peter van Lieshout is geen beatgeneratie-
genoot maar een babyboomer. Begin 1965 debuteerde hij in de 

tijdschriften Podium, Maatstaf, De Gids, Vandaag en Hollands 
Maandblad. Er volgden twee prozaboeken en drie dichtbun-
dels. Hij was recensent bij Elsevier, Groene Amsterdammer en 
De Volkskrant. Samen met Jos Knipscheer heeft hij het literair 
tijdschrift Mandala opgericht, evenals het evenement One 
World Poetry. Hij heeft onder andere ook werk van Kerouac en 
GInsberg vertaald. Hij woont in Amsterdam waar hij als vrijwil-
liger werkzaam is als redacteur van MUG Magazine.

Spiritual, and all that jazz

Zachtjes: zoals ‘s morgens vroeg
De zon opdoemt, geur van cacao,
En zand erover, in je ogen

Levend: een dorpse voorhoede
Onder eigen stoom, tijd klokt
Weg, herfstige stad wordt kale stad, in stilte

Dit alles in groeven gebeiteld:
In plastic, je voorhoofd en steen.

Coltrane en Dolphy zijn dood. Impulsief
Baan jij je terug, hardleerse school,

Maar straks is alles sluitend en dicht, en
Enkel wat rest

Eert het grote.
•

Allen Ginsberg, Meikoning

Ik stel me nu Allen Ginsberg voor,
zonder kleren aan grinnikend
in het grote bagagedepot
van het Centraal Station in Munchen.

Net als in het dure fotoboek
van Richard Avedon en James Baldwin
zou hij daar dan staan,
nat en naakt en met gespreide tenen,
tegen het lijf geplakt hoofd-
en lichaamshaar, de handen beschermend
om het blote Dichterslid gevouwen.

Geflankeerd door ruwhouten rekken
volgestapeld met genummerde valiezen,
rugzakken en glimmende aluminium koffers
zou hij daar dan wijdbeens staan,
met glanzende brillenglazen de Mens wezen,
Lijden, Er Zijn.

Allen Ginsberg, Koning van de Mei,
Walpurgisnacht een bezemsteel in Praag,
een boodschappentas tomaten opeisend
in het bagagedepot te Munchen.
•

Brief aan Maatstaf

(...)
Free Jazz, daar houden ze daar nog van,
en van de opgehangen schilderijen
kun je niet zien wat ‘t voorstelt.
Een tijdreis, alweer een tijdreis,
van West naar Zuid, maar wie ben ik
dat ik dat zeggen kan, amper week geleden
godzijdank terugverhuisd van Amsterdam
(dode stad na ‘t midden van de jaren zestig)
naar ‘s-Hertogenbosch, magisch centrum,
bolwerk, korsten historie aangekoekt
in vestingwallen, eigen terrein, oude stad
gehurkt rondom de romen kathedraal,
Gods eigen theelichtje, waar Jeroen Bosch
indertijd zopas verlicht door heksenbrouwsels
van doornappel en belladonna genoot
van grote zweterige parels-in-de-reet
visioenen, kristallen stad vol haren

goeie gemeente waar, nu taling weer
overwiekt en kou al mindert het gewone
straatgras Poa Annua geheten tussen puin
en stukken van de gevallen RK kerk ontspruit,
de lente zich aankondigt,

met beloftes waar we paf van staan.
•
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De eigenlijke hoofdpersoon van de Beat Generatie is geen 
schrijver, kunstenaar of muzikant. Eigenlijk wilde hij schrijver 
zijn, maar hij is het niet geworden. Er is uiteindelijk één boekje 
van hem gepubliceerd, maar dat geniet amper bekendheid. Toch 
was hij een zeer belangrijke inspiratiebron voor zijn schrijvende 
vrienden. 

Kerouac heeft   zijn  
vloeiende, muzikale 
schrijfstijl  ontleend aan  
een  van  diens  brieven, 
waarin  hij  zijn  relatie 
beschreef  met  twee 
vrouwen: hoe hij van de 
een naar de ander  wist 
te gaan en omgekeerd, 
zonder dat de vrouwen 
van elkaars bestaan afwisten.De briefschrijver,Neal Cassady, 
is de verpersoonlijkingvan de Beatgeest. Hij was de zoon van 
een zwerver en alcoholist. Hij stal vele auto’s en zwierf vaak 
berooid en ‘beat’ over straat. Hij had een tomeloze levenslust, 
een fascinatie voor filosofie en literatuur, een hang naar het 
criminele en duidelijke hang naar promiscuïteit. Hij had de 
gespierde, knappe All-American rough-guy looks, die in die tijd 
zo populair waren.

Kerouac schreef over hem in ‘On the Road’. Ginsberg gaf 
hem een hoofdrol in ‘Howl’. Ginsberg en Cassady beloofden 
om elkaar volledig te vertrouwen en elkaar oprecht en volledig 
de waarheid te vertellen. Cassady was 
de eerste man die met hem de liefde 
bedreef en die Ginsberg het geluk van 
zijn homoseksuele gevoelens open-
baarde. Jarenlang was Ginsberg verliefd 
op hem, tot wanhoop van Cassady’s 
vele vrouwen. Neal kon namelijk geen ‘nee’ zeggen wanneer de 
liefde op zijn deur klopte, of wanneer die hem op straat diep in 
de ogen keek. Het leven van Neal Cassady eindigde jammerlijk 
in de jaren zestig, net als dat van Jack Kerouac. Maar in de jaren 
vijftig waren de mannen nog in de bloei van hun leven.

jack kerouac

Jack Kerouac werd in 1922 in het Amerikaanse plaatsje Lowell 
geboren. Hij kreeg een Scholarship van de Columbian Univer-
sity in New York, vanwege zijn kwaliteiten in het American 
football. Daar ontmoette hij Allen Ginsberg en William S. Bur-
roughs. Gedrieën zouden ze de kern vormen van een nieuwe 
generatie schrijvers in de jaren vijftig: de Beat Generatie.

In zijn lange, jazzy zinnen vatte Kerouac de levenstoon 
van een nieuwe generatie samen. Hij schreef over reizen, over 
vriendschap, over jazzmuziek, over zijn land – Amerika - en hoe 
het was om daar te mogen leven.

Maar Jack was ook een eenzaam schrijver. Hij was een 
gevoelige kunstenaar in de negentiende-eeuwse zin van het 
woord. Hij voelde dat zijn boeken en zijn levensstijl niet begre-
pen werden. Hij wilde de wereld niet veranderen zoals de hip-
pies. Hij wilde het oude, hardwerkende, bierdrinkende Amerika 

van zijn vader en zijn 
jeugd vastleggen. 
Hij wilde het leven 
beschrijven zoals 
dat op hem afkwam. 
Zoals hij het beleefde, 
zo moest het op het 
papier terechtkomen.

De dood heeft 
voor hem altijd een 
zeer belangrijke rol 

gespeeld. In zijn jeugd overleed zijn oudere broertje, Gerard. 
Hij hield zich verantwoordelijk voor diens dood op een manier 
die alleen kinderen kunnen bedenken. Later stierf ook zijn 
vader, aan wie hij beloofde om goed voor zijn moeder te zorgen. 
Kerouac was diep geïnspireerd door het boeddhisme en het 
katholicisme. In beide neemt de dood een centrale plek in met 
betrekking tot het vergaren van kennis over het leven. Ook zijn 
werk is van een diep doodsbesef doortrokken. Zelf zei hij dat 
hij een oeuvre wilde schrijven dat leek op een kathedraal, zoals 
Proust had gedaan met zijn ‘A la Recherche du Temps perdu’, 
maar dan als een eerbetoon aan zijn overleden broer.

Wat Kerouac bovenal uniek 
maakt als schrijver is de persoon-
lijke, eigenzinnige, muzikale wijze 
waarop hij het leven bekent. Of, 
zoals hij zelf zegt in zijn Biogra-
fische Samenvatting uit 1957: ‘Ik 

wil dat iedereen in de wereld de volledige bekentenis van zijn 
eigen leven vertelt en dat doet op zijn of haar eigen manier, 
want dan hebben we met zijn allen nog iets te lezen op onze 
oude dag, in plaats van de aarzelingen en het mierengeneuk van 
de zogenaamde Geletterde Individuen met waterige ogen die 
alleen maar de woorden veranderen die de Engel hen gegeven 
heeft.’ Hier klinkt ook de stem van Whitman in door, van begin 
tot eind.

De vertaalde  teksten van Jack Kerouac komen uit de bundel: 
‘Verzen, Schetsen, Haiku’s & Blues’, vert. Joris Lenstra,  Uitge-
verij Nadorst, 2011. Deze bundel is hier te vinden: www.uitgeve-
rijnadorst.nl/taal/verzen,_schetsen,_haikus_&_blues
•

  POËZIE 

De Beats in vertaling: Jack Kerouac
door Joris Lenstra

Hij wilde het oude, hardwerkende, 
bierdrinkende Amerika van zijn 
vader en zijn jeugd vastleggen.
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Jack Kerouac
vertalingen Joris Lenstra

Erdoorheen bladerend
—Chinees Gedichtenlied

      O ik ben zo droevig,
vandaag strompelde ik
als Chu Yuannaar de winkel toe
    in de kokende oktobermaand van Florida
 ochtendhitte vloekend
    om mijn wijn, zwetend
    als de regen & kwam zwak 
& trillend bij mijn stoel
& vroeg me af of ik eindelijk gek geworden was
—O Chu Yuan! Nee!
    Geen zelfmoord! Wijn alsjeblieft neem wijn!
 Wat zouden we anders allemaal doen,
als we wisten dat we doodgingen,
   zonder wijn die ons laat
     knipogen naar de dood
& ook naar het leven—
      Mijn hart behoort toe
      aan de Chinese dichters
& hun papierrollen—
         We kunnen niet gewoon sterven
             —Mannen hebben op z’n 
minst wijn &
poëzie nodig
              O Mao, dichter Mao,
              niet Baas Mao,
              hier in Amerika
              wordt er om wijn gelachen
              en is poëzie een grap
   —Dood is een wrede herinnering
        aan iedereen die al dood is
 autobotsingen hier overal—
  Hier fronsen mannen & vrouw droog
          over de bedroevende pogingen van dichters
               om ons lot
                  een heel stuk minder erg
                    te laten zijn—
                Ik, een dichter, lijd
                  zelfs voor de insecten
                  die ik ondersteboven stervend
                   in het gras vind—
                   Dus drink ik wijn
                           in mijn eentje—
                        Ik huiver als ik bedenk
                           hoe dood
                               de astronauten
                                         gaan
                                    naar een dode
                                             maan
                                             zonder wijn
       

 Al onze besten mannen
        worden uitgelachen
       in dit nachtmerrieland waar de kranten deugdzaamheid
pronken—In de hele
   wereld zijn links & rechts,
   het oosten & westen, allebei wreed—
   De oude, vrolijke wijnslurper is verdwenen—
   Ik wil dat hij weer opduikt—
     Want Modern China pronkt
               ook met zijn deugden
                maar is geen haar beter
                   dan Amerika—
     Niemand respecteert de slapende
          kat en ik val hopeloos
                  uit de toon in dit gedicht
                   —Niemand heeft respect
                       voor de zelfzuchtige
                       onverantwoorde wijninvalide
                       —Iedereen wil vastgegespt worden
                         in een hopeloos ruimtepak
                            waarin je niet kunt bewegen
                            —Ik druk je het op je hart, China,
                                   keer terug
                                      naar Li Po &
                                         Tao Yuan Ming
       Waar heb ik het over?
       Ik weet het niet,
           ik ben ziek vandaag—
     De hele nacht niet geslapen,
 Liep struikelend door het veld
     om wijn te halen en nu drink ik hem op,
      ik voel me beter en slechter—
      ik heb iets te zeggen tegen Mao
& de dichters uit China
           die zich verborgen houden—
          Het gaat er allemaal om hoezeer Amerika
           poëzie & wijn negeert
& China evenzeer
& ik ben een dwaas
                zonder een rivier & een boot
& een bloemrijk pak—
                   zonder een wijnzaak in de ochtend
                   —zonder zelfrespect—
                             —
                      —Zonder de waarheid—
                         maar ik ben een betere man
                           dan jullie allemaal—
                              dat is wat ik
zeggen wilde

•
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239e Chorus

Charlie Parker Leek op Boeddha
Charlie Parker, die pas gestorven was
lachend om een jongleur op teevee
na een wekenlang uitputtend ziektebed,
werd wel de Perfecte Muzikant genoemd.
En de uitdrukking op zijn gezicht
was vredig, mooi en diepgaand
net als de afbeelding van Boeddha
uit het verre Oosten, ogen met wimpers
waarin de uitdrukking ligt dat Alles Goed is
—want dat is wat Charlie Parker
zei als hij speelde: Alles is Goed.
Net als een heel vroege morgen,
de vreugde van de kluizenaar of
de perfecte kreet
van een wilde groep tijdens een jamsessie
‘Wee, Wop’— Charlie blies bijna
zijn longen op om de snelheid te bereiken
waar de speedsters om vroegen
en wat zij verlangden
was zijn eeuwigdurende vertraging.
Een grootse muzikant en een grootse
schepper van vormen
die tenslotte gestalte kregen
in de volksaard en in jou.
•

Haiku’s

Er is geen zonde—
ik heel goed
waar ik nu ben
•

  Ik trapte naast
    de ijskastdeur
  hij sloot toch
	 	 •

 In de medicijnkast
   is de wintervlieg
 van ouderdom gestorven
	 •

Jack Kerouac

Gregory Corso bij begrafenis Jack Kerouac
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Het proces tegen zijn dichtbundel ‘Howl’ heeft van Allen Gins-
berg overnight een bekende dichter en een publieke persoon-
lijkheid gemaakt. In tegenstelling tot Kerouac wist hij wel met  
de roem om te gaan.

In de jaren veertig en vijftig stelde hij een eigen spiritueel 
programma op en nam hij elke gelegenheid te baat om dat te 
promoten. De basis van dit programma was gelegen in een 
spontane openbaring op zijn bed, in zijn kleine kamer in de wijk 
Harlem, NY. Dat was in 1948. God had tot hem gesproken met 
de stem van William Blake en opeens had hij de achterliggende 
spirituele boodschap van de gedichten van Blake begrepen. Hij 
had om zich heen gekeken en de wereld gezien zoals die was: 
vol eenzame zielen, bang om hun ware spirituele gevoelens te 
tonen. In zijn ogen was iedereen te bang om die spirituele een-
heid te realiseren. In de weken die volgden op deze openbaring 
was de stem van Blake nog een aantal keren teruggekomen en 
had hij opnieuw deze spirituele wereld gezien.

De poëzie van William Blake was voor Allen Ginsberg zo 
belangrijk dat hij tot aan het einde van zijn leven diens poëzie 
heeft onderwezen. Dat is opmerkelijk omdat het werk van Blake 
weinig lijkt op dat van Ginsberg. Blake’s werk is hermetisch, vol 
verborgen symboliek, rijmt overal en is zeer achttiende-eeuws. 
Blake sprak overigens zelf vaak met Engelen en sprak daar ook 
openlijk met andere over.

De ouders van Ginsberg waren Russisch-Joodse emigranten 
die in Amerika een beter bestaan zochten. Zijn vader was een 
eenvoudige leraar die verzen schreef. Ook zijn oudere broer, die 
later advocaat is geworden, schreef. Alleen Allen schreef niet. 
Hij wilde advocaat worden om de rechten van de arbeiders te 
verdedigen. Zijn moeder was even idealistisch. Zij was vrijwil-
liger van de communistische partij en schreef idealistische 
verhaaltjes over een betere wereld. Haar wankele geest werd 
echter geknakt door de paranoia van de Koude Oorlog, door 
de haat tussen Rusland en Amerika en door het onbegrip en 
de maatschappelijke angst die er heerste. Naomi Ginsberg, de 

moeder van Allen Ginsberg, werd langzaam gek. Zij doorliep 
alle tragische stadia die de psychotherapie in die tijd kende, 
inclusief de elektrische shocks.

Dichterlijk als Ginsberg was, zag hij in de teloorgang van 
zijn moeder de teloorgang van zijn land. Onder andere in zijn 
gedicht  ‘Amerika’ heeft hij het hierover. Allen Ginsberg maakte 
de overstap van Rechten naar Engels, en van het zich inzetten 
voor de arbeider naar het verslaan van de waanzin van de tijd 
waarin hij leefde. Zijn doorbraak kwam in 1956 toen hij in de 
kunstgalerie Six Galleries in San Francisco voor het eerst ‘Howl’ 
voordroeg. Er kwamen zoveel toeschouwers uit de alternatieve 
scene op af dat de galerie bomvol zat. Kerouacwas er ook bij, 
hoewel hij niet voordroeg. Wel is de avond in ‘On the Road’ 
beschreven. Toen Ginsberg voordroeg, raakte het publiek opge-
zweept door de onstuimige, lange regels, de vervreemdende 
beeldspraak en het ritme van zijn gedicht. Na afloop stapte Law-
rence Ferlinghetti op hem af. Hij wilde dolgraag het manuscript 
uitgeven.

De rest is geschiedenis, inmiddels verfilmde geschiede-
nis. De uitgever werd aangeklaagd. De aanklacht werd slecht 
voorbereid door een middelmatige advocaat, die een huisvrouw 
liet verklaren wat fatsoenlijke literatuur was. In het kamp van 
Ginsberg huisden bekende schrijvers, onder wie Norman Mailer, 
de latere Pullitzer-prijswinnaar. De rechtszaak en de daarop-
volgende vrijspraak zorgden voor een ongekende publiciteit. 
De anonieme dichter Ginsberg kwam met een knal het literaire 
landschap in. Howel hij in de tijd daarvoor niet volledig onop-
gemerkt is gebleven. Hij had een eerdere dichtbundel geschre-
ven, waarvoor hij geen uitgever voor vinden. Op een gegeven 
moment verloor hij het papieren manuscript uit het oog, om 
het jaren later terug te krijgen uit de handen van Bob Dylan. Een 
vriend had het aan Dylan gegeven, omdat die dacht dat hij er 
zich voor zou interesseren. Bob Dylan heeft het al die tijd bij zich 
gehouden.
•

Allen Ginsberg
vertalingen Joris Lenstra

Aan Tante Rose 

Tante Rose—nu—kan ik u misschien zien
uw magere gezicht en hazentandenglimlach en reuma-
  pijn—en lange zwarte zware schoen
   aan uw bottige linkerbeen
   slepend door de lange zaal in Newark op het doorlopende tapijt
  langs de grote zwarte piano
   in de dagzaal
    waar de feesten werden gehouden

Pauze tijdens het filmen van de cultklassieker 

  POËZIE 

De Beats in vertaling: Allen Ginsberg
door Joris Lenstra
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 en ik zong Spaanse loyalistische liederen
  met mijn hoge piepstem
   (hysterisch) terwijl het comité luisterde
  en u zich de zaal door sleepte
   en geld ophaalde—
   Tante Honing, Oom Sam, een vreemdeling met een stoffen arm
  in zijn zak
     en de grote jonge kale kop
   van de Abraham Lincoln Brigade

—jong, langgerekt, droef gezicht,
 uw tranen van seksuele frustratie
  (het gesmoorde gesnik en de bottige heupen
   onder de kussens aan OsborneTerrace)
   —de keer dat ik ontbloot op de toiletbril stond
 en u mijn dijen met zinkoxide bepoederde
  tegen de Gifsumak—mijn teder
   en beschaamd pril zwart krullend schaamhaar,
   wat dacht u toen steels in uw hart
  in het besef dat ik al een man was—
   en ik als een onbenullig meisje in familiestilte op het iele voetstuk
  van mijn benen in de badkamer— Newark Museum.

    Tante Rose
   Hitler is dood, Hitler is in de Eeuwigheid; Hitler is met
  Tamburlane en Emily Brontë

Hoewel ik u nog steeds zie lopen, een geest op OsborneTerrace
  door de lange donkere zaal naar de voordeur toe
 slepend een beetje en met een samengeknepen lach
  in wat een zijden bloemetjesjurk voor
     moet stellen
 
 terwijl u mijn vader welkom heet, de Dichter, op bezoek in Newark
  —ik zie u de woonkamer betredend
   dansend op uw manke been
  en klappend in uw handen omdat zijn boek
   door Liveright is geaccepteerd
Hitler is dood en Liveright is failliet gegaan
De Zolder van het Verleden en de Eeuwigdurende Minuut worden niet meer 
herdrukt
  Oom Harry heeft zijn allerlaatste zijden pantie verkocht
 Claire is gestopt met de interpretatieve dansschool
  Buba zit als een gerimpeld monument in het Oude
   Dames Tehuis te knipogen naar nieuwe baby’s

de laatste keer dat ik u zag was in het ziekenhuis
 bleke schedel die schuurde onder de asgrauwe huid
  blauwe aderen bewusteloos meisje
   in een zuurstoftent
 de oorlog in Spanje is al lang voorbij
   Tante Rose

Parijs, juni 1958
•

San Francisco  



/ 14Bulletin des Refusés . Nummer 2 .  Februari 2012 / 14

Lawrence Ferlinghetti is van vitaal belang geweest voor de Beat Generatie. Hij was naast dichter ook boekhandelaar en 
uitgever. Hij was de heraut die het woord Beat verkondigde én  zelf een aanzienlijk woordje meesprak. Allen Ginsberg is zijn 
uitgever tot ver in zijn beroemde leven trouw gebleven. Zelfs toen grote uitgevers met dure cheques bij Allen aanklopten om 
zijn werk uit te mogen geven. De roman ‘Big Sur’ van Jack Kerouacspeelt zich af in de berghut van Lawrence Ferlinghetti

Lawrence Ferlinghetti
vertalingen Joris Lenstra

Een Coney Eiland van de Geest
Deel 1

In de meest sublieme scènes van Goya’s grootste zien we
                                                                           de mensen van de wereld
        exact op dat moment dat
               ze wellicht voor het eerst omschreven kunnen worden als
                                                                                              ‘de lijdende mensheid’
            Ze kronkelen op het blad
                                                 in een oprechte woede
                                                                                         vol tegenslagen
            Op elkaar gegooid
                      kermend tussen baby’s en bajonetten
                                                                   onder een hemel van cement
            in een landschap abstract met vervagende bomen
                   kromgetrokken standbeelden met vleermuisvleugels en snuiten
                              glibberige galgen
                   kadavers en vleeseten vechthanen
                samen met alle krijsende monsters van het laatste moment
                       van de
                                  ‘verbeelding van de rampspoed’
                Het is allemaal zo verschrikkelijk echt
                                                 dat is alsof het nog steeds bestaan
    En dat is ook zo

                  Alleen het landschap is anders 

Ze staan nog steeds langs de wegen
            geteisterd door beroepssoldaten
                                             valse windmolens en verweerde hanen

Het zijn dezelfde mensen
                                           alleen verder van huis
  op snelwegen vijftig banen breed
                                   op een betonnen continent
                                          opgedeeld door apathische billboards
                            waarop de imbeciele illusies van geluk staan afgebeeld.

De scène laat minder karren met gevangenen zien
                            maar meer verminkte burgers
                                                  in geschilderde wagens
       met vreemde kentekens
en motoren
                  die heel Amerika verzwelgen  •City Light Bookstore

  POËZIE 

De Beats in vertaling: Lawrence Ferlinghetti
door Joris Lenstra

waar Jack zich had teruggetrokken om 
de verlichting te bereiken. Ferlinghetti 
woont tegenwoordig in San Francisco.
Zijn boekhandel, City Light Bookstore, en 
uitgeverij bestaan nog steeds. In de jaren 
vijftig gaf hij de bundel ‘A Coney Island of 
the Mind’ (1958) uit. Coney Island is een 
immens pretpark in Brooklyn.
Tot op de dag van vandaag is het een 
beatklassieker.
•
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Een ConeyEiland van de Geest
Deel 8 

Ze had een gezicht dat in een oogwenk door de duisternis
   kon worden omgelegd
 een gezicht dat zo gemakkelijk gekwetst werd
  door gelach of het licht

    ‘We denken ‘s nachts anders’
   zei ze me eens 
en leunde terloops achterover

  En dan zou ze Cocteau citeren

‘Ik voel dat er een engel in mij zit’ zei ze dan
  ‘die ik constant de stuipen op het lijf jaag’

   Dan zou ze lachen en wegkijken van mij
 een sigaret voor me aansteken
   en zuchtend overeind komen

en haar
        zeer fraaie anatomie uitstrekken

en een kous laten vallen
•

 Broadway San Francisco 

In front of the City Lights Bookstore, SF, 1955

Een ConeyEiland van de Geest
Deel 20

In het snoepwinkeltje net na de El
werd ik voor het eerst
  echt verliefd
   op het onwerkelijke
Zuurtjes gloeiden in de vage schemering
van die mooie middag in september
Een kat sloop over de counter langs
   de dropstengels
  en de repen met chocola
 en Oh Jammie Kauwgum

Buiten gingen de bladeren neer terwijl ze stierven

De zon was weggewerkt door de wind

Een meisje rende naar binnen toe
Met haren vol regen
Twee borsten buiten adem in dat bedompte, iele hol

Buiten gingen de bladeren neer.
ze riepen ons toe:
Te snel! ’t Is te snel gegaan!
•
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Several months ago, a national magazine 
ran a story under the heading ‘Youth’ 
and the subhead ‘Mother Is Bugged At 
Me.’ It concerned an eighteen-year-old 
California girl who had been picked up 
for smoking marijuana and wanted to 
talk about it. While a reporter took down 
her ideas in the up-tempo language of 
‘tea,’ someone snapped a picture. In view 
of her contention that she was part of a 
whole new culture where one out of every 
five people you meet is a user, it was an 
arresting photograph. In the pale, atten-
tive face, with its soft eyes and intelligent 
mouth, there was no hint of corruption. 
It was a face which could only be deemed 
criminal through an enormous effort of 
righteousness. Its only complaint seemed 
to be: ‘Why don’t people leave us alone?’ 
It was the face of a beat generation.

That clean young face has been 
making the newspapers steadily since the 
war. Standing before a judge in a Bronx 
courthouse, being arraigned for stealing 
a car, it looked up into the camera with 
curious laughter and no guilt. The same 
face, with a more serious bent, stared 
from the pages of Life magazine, repre-
senting a graduating class of ex-GI’s, and 
said that as it believed small business to 
be dead, it intended to become a com-
fortable cog in the largest corporation it 
could find. A little younger, a little more 
bewildered, it was this same face that the 
photographers caught in Illinois when 
the first non-virgin club was uncovered. 
The young copywriter, leaning down the 
bar on Third Avenue, quietly drinking 
himself into relaxation, and the energetic 
hotrod driver of Los Angeles, who plays 
Russian Roulette with a jalopy, are sepa-
rated only by a continent and a few years. 
They are the extremes. In between them 
fall the secretaries wondering whether to 
sleep with their boyfriends now or wait; 
the mechanic berring up with the guys 
and driving off to Detroit on a whim; the 
models studiously name-dropping at a 
cocktail party. But the face is the same. 
Bright, level, realistic, challenging.

Any attempt to label an entire 
generation is unrewarding, and yet the 
generation which went through the last 
war, or at least could get a drink easily 
once it was over, seems to possess a uni-
form, general quality which demands an 
adjective. It was John Kerouac, the author 
of a fine, neglected novel The Town and 
the City, who finally came up with it. It 
was several years ago, when the face was 
harder to recognize, but he has a sharp, 
sympathetic eye, and one day he said, 
“You know, this is really a beat genera-
tion.” The origins of the word “beat” are 

obscure, but the 
meaning is only 
too clear to most 
Americans. More 
than a mere 

weariness, it implies the feeling of having 
been used, of being raw. It involves a sort 
of nakedness of mind, and, ultimately, 
of soul; a feeling of being reduced to the 
bedrock of consciousness. In short, it 
means being undramatically pushed up 
against the wall of oneself. A man is beat 
whenever he goes for broke and wagers 
the sum of his resources on a single num-
ber; and the young generation has done 
that continually from early youth.

Its members have an instinctive 
individuality, needing no bohemianism 
or imposed eccentricity to express it. 
Brought up during the collective bad 
circumstances of a dreary depression, 
weaned during the collective uprooting 
of a global war, they distrust collectivity. 
But they have never been able to keep the 
world out of their dreams. The fancies of 
their childhood inhabited the half-light 
of Munich, the Nazi-Soviet pact, and the 
eventual blackout. Their adolescence 
was spent in a topsy-turvy world of war 
bonds, swing shifts, and troop move-
ments. They grew to independent mind 
on beachheads, in gin mills and USO’s, 
in past-midnight arrivals and pre-dawn 
departures. Their brothers, husbands, 
fathers or boy friends turned up dead one 
day at the other end of a telegram. At the 

four trembling corners of the world, or 
in the home town invaded by factories 
or lonely servicemen, they had intimate 
experience with the nadir and the zenith 
of human conduct, and little time for 
much that came between. The peace they 
inherited was only as secure as the next 
headline. It was a cold peace. Their own 
lust for freedom, and the ability to live 
at a pace that kills (to which the war had 
adjusted them), led to black markets, 
bebop, narcotics, sexual promiscuity, 
hucksterism, and Jean-Paul Sartre. The 
beatness set in later.

It is a postwar generation, and, in a 
world which seems to mark its cycles by 
its wars, it is already being compared to 
that other postwar generation, which 
dubbed itself ‘lost’. The Roaring Twenties, 
and the generation that made them roar, 
are going through a sentimental revival, 
and the comparison is valuable. The Lost 
Generation was discovered in a roadster, 
laughing hysterically because nothing 
meant anything anymore. It migrated to 
Europe, unsure whether it was looking 
for the ‘orgiastic future’ or escaping from 
the ‘puritanical past.’ Its symbols were 
the flapper, the flask of bootleg whiskey, 
and an attitude of desperate frivolity best 
expressed by the line: ‘Tennis, anyone?’ It 
was caught up in the romance of disil-
lusionment, until even that became an 
illusion. Every act in its drama of lostness 

was a tragic or ironic third act, and T.S. 
Eliot’s The Waste Land was more than the 
dead-end statement of a perceptive poet. 
The pervading atmosphere of that poem 
was an almost objectless sense of loss, 
through which the reader felt immedia-
tely that the cohesion of things had disap-

  ARTIKEL  

This is the Beat Generation

door cLeLLon hoLmes

“You know, this 
is really a beat 
generation.”

Its symbols were the flap-
per, the flask of bootleg 
whiskey, and an attitude 
of desperate frivolity best 
expressed by the line: 
‘Tennis, anyone?’

NY Times, 16 November 1952
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peared. It was, for an entire generation, 
an image which expressed, with dreadful 
accuracy, its own spiritual condition.

But the wild boys of today are not 
lost. Their flushed, often scoffing, always 
intent faces elude the word, and it would 
sound phony to them. For this generation 
lacks that eloquent air of bereavement 
which made so many of the exploits of 
the Lost Generation symbolic actions. 
Furthermore, the repeated inventory of 
shattered ideals, and the laments about 
the mud in moral currents, which so 
obsessed the Lost Generation, do not con-
cern young people today. They take these 
things frighteningly for granted. They 
were brought up in these ruins and no 
longer notice them. They drink to ‘come 
down’ or to ‘get high,’ not to illustrate 

anything. Their excursions into drugs or 
promiscuity come out of curiosity, not 
disillusionment.

Only the most bitter among them 
would call their reality a nightmare 
and protest that they have indeed lost 
something, the future. For ever since they 
were old enough to imagine one, that has 
been in jeopardy anyway. The absence of 
personal and social values is to them, not 
a revelation shaking the ground beneath 
them, but a problem demanding a day-to-
day solution. How to live seems to them 
much more crucial than why. And it is 
precisely at this point that the copywri-
ter and the hotrod driver meet and their 
identical beatness becomes significant, 
for, unlike the Lost Generation, which 
was occupied with the loss of faith, the 
Beat Generation is becoming more and 
more occupied with the need for it. As 
such, it is a disturbing illustration of Vol-
taire’s reliable old joke: ‘If there were no 
God, it would be necessary to invent him.’ 
Not content to bemoan his absence, they 
are busily and haphazardly inventing 
totems for him on all sides.

For the giggling nihilist, eating up 
the highway at ninety miles an hour and 
steering with his feet, is no Harry Crosby, 
the poet of the Lost Generation who 

planned to fly his plane into the sun one 
day because he could no longer accept 
the modern world. On the contrary, the 
hotrod driver invites death only to outwit 
it. He is affirming the life within him 
in the only way he knows how, at the 
extreme. The eager-faced girl, picked 
up on a dope charge, is not one of those 
‘women and girls carried screaming 
with drink or drugs from public places,’ 
of whom Fitzgerald wrote. Instead, with 
persuasive seriousness, she describes 
the sense of community she has found in 
marijuana, which society never gave her. 
The copywriter, just as drunk by mid-
night as his Lost Generation counterpart, 
probably reads ‘God and Man’ at Yale 
during his Sunday afternoon hangover. 
The difference is this almost exaggerated 
will to believe in something, if only in 
themselves. It is a will to believe, even in 
the face of an inability to do so in conven-
tional terms. And that is bound to lead to 
excesses in one direction or another.

The shock that older people feel at 
the sight of this Beat Generation is, at its 
deepest level, not so much repugnance 
at the facts, as it is distress at the attitu-
des which move it. Though worried by 
this distress, they most often argue or 
legislate in terms of the facts rather than 
the attitudes. The newspaper reader, 
studying the eyes of young dope addicts, 
can only find an outlet for his horror and 
bewilderment in demands that passers 
be given the electric chair. Sociologists, 

with a more academic concern, are just 
as troubled by the legions of young men 
whose topmost ambition seems to be 
to find a secure birth in a monolithic 
corporation. Contemporary historians 
express mild surprise at the lack of orga-
nized movements, political, religious, or 
otherwise, among the young. The articles 
they write remind us that being one’s 
own boss and being a natural joiner are 

two of our most cherished national traits. 
Everywhere people with tidy moralities 
shake their heads and wonder what is 
happening to the younger generation.

Perhaps they have not noticed that, 
behind the excess on the one hand, and 
the conformity on the other, lies that 
wait-and-see detachment that results 
from having to fall back for support more 
on one’s capacity for human endurance 
than on one’s philosophy of life. Not 
that the Beat Generation is immune to 
ideas; they fascinate it. Its wars, both 
past and future, were and will be wars of 
ideas. It knows, however, that in the final, 
private moment of conflict a man is really 
fighting another man, and not an idea. 
And that the same goes for love. So it is 
a generation with a greater facility for 
entertaining ideas than for believing in 
them. But it is also the first generation in 
several centuries for which the act of faith 
has been an obsessive problem, quite 
aside from the reasons for having a parti-
cular faith or not having it. It exhibits on 
every side, and in a bewildering number 
of facets, a perfect craving to believe.

Though it is certainly a generation 
of extremes, including both the hipster 
and the radical young Republican in its 
ranks, it renders unto Caesar (i.e, society) 
what is Caesar’s and unto God what is 
God’s. For the wildest hipster, making a 
mystique of bop, drugs and the night life, 
there is no desire to shatter the ‘square’ 
society in which he lives, only to elude it. 
To get on a soapbox or write a manifesto 
would seem to him absurd. Looking at 
the normal world, where most everything 
is a ‘drag’ for him, he nevertheless says: 
‘Well, that’s the Forest of Arden after all. 
And even it jumps if you look at it right.’ 
Equally, the young Republican, though 
often seeming to hold up Babbitt as his 
culture hero, is neither vulgar nor mate-
rialistic, as Babbitt was. He conforms 
because he believes it is socially practical, 
not necessarily virtuous. Both positions, 
however, are the result of more or less the 
same conviction -- namely that the value-
less abyss of modern life is unbearable.

For beneath the excess and the con-
formity, there is something other than 
detachment. There are the stirrings of a 
quest. What the hipster is looking for in 
his ‘coolness’ (withdrawal) or ‘flipness’ 
(ecstasy) is, after all, a feeling on some-

Their excursions into 
drugs or promiscuity 
come out of curiosity, not 
disillusionment.

Sociologists, with a more 
academic concern, are just 
as troubled by the legions 
of young men whose top-
most ambition seems to be 
to find a secure birth in a 
monolithic corporation. 
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whereness, not just another diversion. 
The young Republican feels that there is 
a point beyond which change becomes 
chaos, and what he wants is not simply 
privilege or wealth, but a stable position 
from which to operate. Both have had 
enough of homelessness, valuelessness, 
faithlessnes.

The variety and the extremity of their 
solutions are only a final indication that 
for today’s young people there is not as 
yet a single external pivot around which 
they can, as a generation, group their 
observations and their aspirations. There 
is no single philosophy, no single party, 
no single attitude. The failure of most 
orthodox moral and social concepts to 
reflect fully the life they have known is 
probably the reason for this, but because 
of it each person becomes a walking, self-
contained unit, compelled to meet, or at 
least endure, the problem of being young 
in a seemingly helpless world in his own 
way.

More than anything else, this is 
what is responsible for this generation’s 

reluctance to name itself, its reluctance 
to discuss itself as a group, sometimes its 
reluctance to be itself. For invented gods 
invariably disappoint those who worship 
them. Only the need for them goes on, 
and it is this need, exhausting one object 
after another, which projects the Beat 
Generation forward into the future and 
will one day deprive it of its beatness.

Dostoyevski wrote in the early 1880’s 
that ‘Young Russia is talking of nothing 
but the eternal questions now.’ With 
appropriate changes, something very like 
this is beginning to happen in America, 
in an American way; a re-evaluation of 
which the exploits and attitudes of this 
generation are only symptoms. No single 
comparison of one generation against 
another can accurately measure effects, 
but it seems obvious that a lost genera-
tion, occupied with disillusionment and 
trying to keep busy among the broken 
stones, is poetically moving, but not very 
dangerous. But a beat generation, driven 
by a desperate craving for belief and as 
yet unable to accept the moderations 

which are offered it, is quite another mat-
ter. Thirty years later, after all, the gene-
ration of which Dostoyevski wrote was 
meeting in cellars and making bombs.

This generation may make no bombs; 
it will probably be asked to drop some, 
and have some dropped on it, however, 
and this fact is never far from its mind. 
It is one of the pressures which created 
it and will play a large part in what will 
happen to it. There are those who believe 
that in generations such as this there is 
always the constant possibility of a great 
new moral idea, conceived in despera-
tion, coming to life. Others note the self-
indulgence, the waste, the apparent social 
irresponsibility, and disagree.

But its ability to keep its eyes open, 
and yet avoid cynicism; its ever-incre-
asing conviction that the problem of 
modern life is essentially a spiritual pro-
blem; and that capacity for sudden wis-
dom which people who live hard and go 
far possess, are assets and bear watching. 
And, anyway, the clear, challenging faces 
are worth it. 
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Kun jij Nadorst aan?


