
De écriture automatique van Ilona Verhoeven 

door Cor Gout 

De écriture automatique komt niet automatisch tot stand. Er moet een 

motortje zijn om de geest in beweging te zetten. Een beeld dat je intrigeert, 

een gedachte waarvan je niet los komt, een woord dat in zijn woordbeeld voor 

je geest blijft dwarrelen, een idee die om uitwerking vraagt. Zodra het motortje 

de gedachtenstroom heeft gestart, kan de schrijver de ogen sluiten en dromen, 

associatief dromen van geheel naar deel, van deel naar verwant deel, van deel 

terug naar geheel, van geheel naar groter geheel, van hoofdstroom naar 

zijstroom, van zijstroom terug naar hoofdstroom. Op papier zien we die 

bewegingen terug in een vloedgolf van metoniemen, van 

betekenisverschuivingen. 

Het motortje dat Ilona Verhoeven’s gedachtenstroom telkens in beweging zet 

is een foto. Een foto van iets gewoons dat bij nader (in)zien toch niet zo 

gewoon is en daardoor vragen oproept, ideeën voortbrengt, nieuwe beelden 

vormt. 

Een foto van boomtoppen die naar elkaar zijn toegegroeid en de hemel 

afdekken. Tussen de takken en blaren zou een nachtegaal kunnen schuilen. 

Misschien heeft Ilona die gezien of gehoord toen ze de foto nam. Misschien 

had ze hem daar alleen maar gedacht. Bij ‘nachtegaal’ denkt ze dan eerst aan 

de tijden wanneer we de vogel kunnen aantreffen in Berlijn, waar de foto 

genomen is, en in welke tijd van het jaar ze vandaar verder trekken naar 

zonnige streken en wanneer ze weer terugkomen. En waar we ze kunnen 

vinden. ‘De’ nachtegaal maakt vervolgens plaats voor individuele nachtegalen, 

die samen een concert ten gehore brengen, het liefst in het pikkedonker. Wat 

houdt zo’n concert precies in, vraagt Ilona zich af. En waar bevinden de 

koorzangers zich op zulke momenten? Dan begeeft ze zich schrijvend middenin 

dat concert en vertelt ze wat ze hoort: de variaties, de klanken, de melodieën, 

de uithalen. Een volgende stap is die van het individuele naar het 

overkoepelende, van de nachtegalen en hun zang naar de poëzie van de straat. 

Dat is de categorie waar ze in passen. We komen dan als vanzelf bij het 

klankgedicht uit en de belangrijkste Duitse vertegenwoordiger van dit genre: 

Kurt Schwitters, die in 1946 een ‘lautgedicht’ schreef dat was geïnspireerd op 



vogelklanken. ‘Obervogelsang’ heet het gedicht. Die Obervogel moet de 

nachtegaal zijn geweest, de klanken die het gedicht vormen bewijzen dat. Een 

Nederlandse dichter die de virtuositeit van de nachtegaal beschreef was J.C. 

Bloem. ‘[…] In de koude voorjaarsnacht/Zingen de onsterfelijke nachtegalen’ 

(‘De nachtegalen’). Maar de nachtegalen zingen niet voor de mens, weet Ilona. 

De vogelmannetjes zingen voor de vogelvrouwtjes, ze roepen hen. Het gezang 

is dus een middel. ‘Is zijn missie geslaagd, dan duikt het mannetje pijlsnel op 

zijn doel af en kan het grote gevogel beginnen’. Het doel en het grotere doel, 

dus. 
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