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Beeldhouwers gaan een steen te lijf om het kunstwerk dat er al is vrij te hakken. 
Elisabeth Tonnard is een beeldhouwer. 
Niet steen is haar materiaal, maar een oud gedicht. En ze hakt niet met een beitel, maar lakt 
met tipp-ex nieuwe poëzie vrij. 
Het gedicht Let us go then, you and I bleek niet minder dan 64 poëtische kleinoden te 
herbergen. Eliot vermoedde vast het bestaan van enkele van deze juwelen, maar van het 
merendeel had hij geen weet. Dit is dan ook niet meer zíjn poëzie, maar van Elisabeth 
Tonnard. 
De kunstenaar is degene die het kunstwerk in de steen herkent. 

Vooruitstrevende schrijvers pakken alles aan om de literatuur te vernieuwen. Is het niet via 
de vormtaal van de beeldende kunst, de beelden van de psychologie, de gedachte achter de 
wetenschap of de logica van de techniek, dan is het wel door middel van fotografie, de 
computer, de dobbelsteen of een potje tipp-ex. Elisabeth schaart zich zonder moeite met dit 
boek onder een bonte stoet taallaboranten als Joyce, Duchamp, Aragon, Apollinaire, Tzara, 
Perec, Queneau, van Ostaijen, Battus, Schwitters en vele anderen. Vernieuwers met een 
klein publiek, die tegen de klippen op naar de andere weg zochten. 
Ik zie weinig meer van deze experimentelen, het literaire lef lijkt doodgebloed. Eén van de 
laatste stuiptrekkingen was de Franse groep OuLiPo, een afkorting van Ouvroir Litterature 
Potentielle, waarachter grootheden als Perec en Queneau schuilden. Zij streefden literaire 
vernieuwingen op een systematische en wetenschappelijke manier na, en beschouwden het 
opleggen van beperkingen als stijlelement voor creativiteit. Een mooi voorbeeld is La 
Disparation, de verdwijning, een novelle van Georges Perec van 300 pagina’s, waarin de 
letter e in zijn geheel ontbreekt. Niet mals, als je bedenkt dat driekwart van de Franse 
woorden niet zonder een e kan.
Ik pleit voor een Nederlandse heropleving van Oulipo, een soort Werkplaats voor Mogelijke 
Literatuur. Het kussen van de Nederlandse literatuur mag best eens opgeschud. Ik weet 
zeker dat Elisabeth meedoet.



Elisabeth stuurde haar werk naar Tortuca, een tijdschrift dat regelmatig een lans breekt voor 
experimentele literatuur en de uitdaging met onverkoopbaarheid al jaren met succes aangaat. 
Tortuca is een zorgvuldig boekje voor een gekoesterd hoekje boekenkast, dat drie keer per 
jaar uitkomt en onlangs door Trouw is uitgeroepen tot het mooiste tijdschrift van Nederland. 
Tijdens een late redactieavond zaten de vijf redacteuren om de tafel en bladerden door 
Elisabeths’ pagina’s tipp-expoëzie. 
Het plan was als volgt. We drukken alle bladzijden op uiterst dun, doorzichtig papier en 
zorgen dat de tekst op elke nieuwe pagina perfect op de goede plaats zit. Een sterke lamp 
achter het uiteindelijke boek zou dan het hele Eliot-gedicht vertonen, met een diepte van 65 
pagina’s. Driedimensionale poëzie, met alle lagen zichtbaar. Proeven wezen echter uit dat 
het plan slechts 6 pagina’s werkt. Het moet perfect of niet, vonden we, en we hadden het 
idee dat Elisabeth Tonnard er net zo over dacht. 
Er was echter een prachtig alternatief: Elisabeth stuurde ons ook een aantal silhouetten, 
gevormd naar aanleiding van oude Engelse grafschiften. In Tortuca nummer 15 hebben we 
er hier drie van geplaatst.

Maar hoe nu verder met die Nederlandse tak van Oulipo, die literaire vernieuwing op 
systematische wijze? Hoe kunnen we dit moment, hier in Buddenbrooks, een begin laten 
zijn van een dergelijke, verontrustende, nieuwe stroming? 
Ik heb een voorstel. Een samenzwering van ons allen, hier aanwezig. We gaan het volgende 
doen. U koopt allen het boek Let us go then, you and I en kiest één pagina uit. De woorden 
op deze pagina vormen de basis van uw gedicht. U stuurt uw werk naar Boekhandel 
Buddenbrooks. Daar verzamelen we alles en maken onder de titel Let us go and make our 
visit, de laatste regel van TS Eliot’s gedicht en duidelijk een oproep tot deze actie, de eerste 
uitgave van de Nederlandse Oulipotak. 

Maar mocht het zover komen, laten we dan nooit vergeten dat het oerboek van deze 
stroming dit boek van Elisabeth Tonnard is geweest. Besef dat goed, want u bent er bij 
geweest.

Dank u wel.

Bas Kwakman
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