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Voorr Ben en Jan 

Surely,Surely, surely, 
HeHe hath borne our griefs and carried our sorrows... 

(Uitt G.F. Handel, Messiah) 



Cf Cf 

HetHet geheim van vervelend zijn is alles zeggen, 
heeftheeft Voltaire geschreven. Wat moet hij in dat 
gigantischegigantische oeuvre van hem allemaal hebben 
verzwegen.verzwegen. Schrijven moet te raden geven. 
SprekenSpreken ook. Alles zeggen is vaak ook hetzelfde 
tweetwee keer zeggen. Ik begin aan een boek. In de 
tweedetweede zin staat met andere woorden hetzelfde 
alsals in de eerste. Ik sla het boek dicht. 
IkIk lees een zin in een wetenschappelijk werk. 
AanAan het eind wordt naar een noot verwezen. En 
diedie begint met 'cf', 'confer', 'vergelijk', en dan 
weetweet ik het al: daar staat hetzelfde nog een keer 
inin de woorden van een ander. Cf, de letters zijn 
dede kortste aanduiding van conformisme. En 
conformismeconformisme is herhaling. Ik heb altijd zin de 
cf-passagecf-passage op te zoeken, om te ontdekken dat 
ookook daar weer cf. voor staat. 
DeDe beginnende wetenschapper zegt alles drie 
keer.keer. En daarom zijn proefschriften vaak zo dik. 
HijHij  schrijft eerst wat hij allemaal gaat doen. Dat 
doetdoet hij dan vervolgens. En ten slotte schrijft hij 
opop wat hij heeft gedaan. Men is zijn eigen con-
formist.formist. Het zal wel een heel oude academische 
gewoontegewoonte zijn. En die moeten we natuurlijk 
eerbiedigen.eerbiedigen. Maar ik moet bij het lezen van die 
drievuldighedendrievuldigheden altijd denken aan kookboeken. 
WatWat gaan we bakken? Nu gaan we bakken. Kijk 
eenseens wat we hebben gebakken. 
VolledigheidVolledigheid is een dekschild. Tegen de moge-
lijkelijke kritiek van vakgenoten, want die zoeken 
meteenmeteen naar hun naam achter een cf. Ik ken een 
geleerdegeleerde met de schitterendste ideeën. Als hij 
'vrij''vrij'  schrijft (of spreekt) sprankelt zijn taal en 
elkeelke zin is gevormd naar zijn geest. En naar wat 
eeneen geest en ideeën laat hij zich vervolledigen! 
MaarMaar als hij 'gebonden' is, lijkt hij zijn geest te 
wantrouwen.wantrouwen. Hij zegt alles. Ook van anderen. 
Briljant.Briljant. Dat wel. Maar waar is het gat en dus 
hethet raadsel?' 

cf.cf. Skakespeare, 'Your mystery, your mystery'. 

K.K. Fens 
DeDe Volkskrant, 3 augustus 1996 


