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Tim van der Heijden ‘Voor ik vergeet’.
Spinvis en het potentieel van reflexieve technostalgie

Voor ik vergeet dat hier een kerk heeft gestaan
Voor ik vergeet dat ik jarig was
En een tic-tac in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan
Voor ik vergeet Koninginnedag
En wie toen mijn vrienden zijn geweest
En ik niets meer weet van straten en examens en vakanties en ruzie
Op een feest ergens in de Biltstraat waar ik toch niemand kende Voor
ik vergeet en later alles anders heet
Voor ik vergeet en ik de feiten en de cijfers en de namen van de
schrijvers niet meer weet
De hele dag en alle woorden en elk uur de hele dag
En ook de nacht en de zomers en de handen van mijn vader vergeet ik
op den duur
Voor ik vergeet vergeten ben van die hersenscan en van die toestand
met dat huis
Voor ik vergeet
En dat ik zo iemand was die van alles wou
En niets begreep van de film waarin hij speelde
En de lafbek die hij was
Ik hou van jou
Ik hou zoveel van jou
Tot ik vergeet
Ik jou vergeet
Jou vergeet
Jou vergeet
En nog alleen maar lijk te dromen
spinvis
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Kenmerkend voor de poëtische teksten en dromerige, neopsychedelische muziek van de Nederlandse muzikant en liedjesschrijver Erik de
Jong, beter bekend als Spinvis, zijn de terugkerende elementen van
herinnering, geheugen en nostalgie. Ook in zijn videoclips maakt
Spinvis stevig gebruik van deze elementen door expliciet te verwijzen
naar tijdgebonden mediatechnologieën als Polaroidfoto’s (‘Voor ik
vergeet’), (Super) 8mm film (‘Smalfilm’, ‘Aan de oevers van de tijd’,
‘Wespen op de appeltaart’) en video (‘Het voordeel van video’). In dit
essay verken ik het ‘reflexief technostalgisch’ potentieel van Spinvis’
werk, waarmee ik wil bijdragen aan de actuele discussie over de
dwarsverban-den tussen cultureel geheugen, mediatechnologie en
nostalgie. Daarbij vertrek ik vanuit een heuristiek die zich het best laat
omschrijven met de aankondiging van Spinvis’ multimediale
theatershow Tot ziens, Justine Keller uit 2012: ‘een polaroid die zich in
je hand ontwikkelt, waarmee we stapje voor stapje iets dichter bij
komen zonder ooit alles te weten’.
De videoclip bij ‘Voor ik vergeet’ bestaat uit één take van 4 minuten
en 25 seconden, waarin een hoeveelheid (Polaroid-)foto’s en andere losse
objecten (floppy disks, cassettebandjes, platenhoezen, ansichtkaarten,
etc.) één voor één en op elkaar op tafel worden gegooid. Al deze objecten
hebben met elkaar gemeen dat ze dragers van herinneringen zijn, zowel expliciet (als bij een Polaroidfoto) als impliciet (als bij een ansichtkaart). De videoclip roept in combinatie met de tekst van het liedje,
waarin de zin ‘voor ik vergeet’ steeds terugkeert, een sterk nostalgisch
gevoel op. De verschillende dragers van impliciete en expliciete herinneringen zorgen ervoor dat de verteller even terug kan reizen naar de
mensen, plaatsen en gebeurtenissen uit zijn verleden – opdat hij deze
niet vergeet:

Voor ik vergeet dat hier een kerk heeft gestaan
Voor ik vergeet dat ik jarig was
En een tic-tac in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan
Voor ik vergeet Koninginnedag
En wie toen mijn vrienden zijn geweest
Nostalgie, herinnering en verbeelding zijn vaak sterk met elkaar verbonden. Het woord nostalgie is afgeleid van het Griekse nostos en algia:
terugkeer en verlangen. Literatuurwetenschapper Svetlana Boym maakt
een onderscheid tussen ‘restoratieve’ en ‘reflexieve’ nostalgie, waarin
de relatie tussen heden en verleden op verschillende manieren wordt
gedefinieerd (Boym 2001). Restoratieve nostalgie legt vooral de nadruk
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op nostos, de terugkeer van het oorspronkelijke. Deze meest reactionaire
vorm van nostalgie streeft naar een zo nauwgezet mogelijke reconstructie van de zogenaamd verloren gegane wereld, zoals het geval was bij de
omstreden restauratie van de Sixtijnse Kapel in de jaren tachtig. Bij
reflexieve nostalgie ligt de nadruk vooral op algia, het verlangen. Dit
verlangen is echter niet kritiekloos. Reflexieve nostalgie beschouwt het
verleden niet als statisch en absoluut, waardoor ruimte bestaat voor
historische flexibiliteit en een besef van de onherroepelijkheid van het
verleden. De relatie tussen heden en verleden is bij reflexieve nostalgie
zodoende minder eenduidig, maar staat open voor verschillende interpretaties en vormen van individueel en cultureel geheugen. Daaraan
komt volgens Boym geen technologie te pas, deze ontstaat vanuit
men-selijke vrijheid en creativiteit (Boym 2001, p.50).
Boyms typologie van nostalgie is bruikbaar, maar laat weinig ruimte
voor de mediërende rol die technologie kan spelen in het oproepen van
nostalgie en het bewerkstelligen van de nostalgische ervaring. Binnen
het veld van memory studies is de laatste jaren een groeiende interesse in
de relatie tussen technologie en herinneringspraktijken (Van House &
Churchill 2008, Sturken 2008, Van Dijck 2007). In haar meest actuele
vorm is nostalgie vaak sterk verbonden met de technologieën die haar
bewerkstelligen. De term ‘technostalgia’, voor het eerst gebruikt door
de melodische pop-band T-Minus Band voor hun gelijknamige album
uit 2001, staat voor het hergebruik van oude technologieën in hedendaagse praktijken (Pinch & Reinecke 2009). Een bitterzoet verlangen
naar het verleden kan worden ingelost met behulp van deze tijdgebonden technologieën, variërend van het spelen van oude computergames
tot het gebruik van analoge technologie in hedendaagse muziekproducties (Fickers 2009). De samensmelting van technologie en nostalgie is
ook waarneembaar in de audiovisuele praktijk. Digitale mediatechnologieën maken het mogelijk het heden vast te leggen en vorm te geven in
de look & feel van het analoge verleden, zoals in razend populaire applicaties als Instagram, iSupr8 en Hipstamatic. Een foto of filmpje gemaakt
met een mobiele telefoon kan met behulp van deze software eenvoudig
bewerkt worden tot iets wat lijkt op een Polaroid of Super-8 film uit de
jaren zeventig. De populariteit van deze toepassingen zegt iets over de
hedendaagse cultuur, waarin we met een vleugje nostalgie (en ironie)
terugkijken naar oude technologieën en deze op creatieve wijze hergebruiken en ons toe-eigenen. Nieuwe media vervullen zo niet langer een
rol van transparantie en immedialiteit (Bolter & Grusin 1999), maar
spelen in hun vormgeving expliciet met wat hun analoge ‘voorgangers’
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zo karakteristiek maakt: beeldruis, lage framesnelheid, filmstroken en
specifiek kleurgebruik.
In Spinvis’ videoclips voor ‘Smalfilm’, ‘Aan de oevers van de tijd’,
‘Wespen op de appeltaart’ en ‘Het voordeel van video’ wordt in de vormgeving expliciet verwezen naar een verleden tijd. Door gebruik te maken
van origineel (Super) 8mm film- en videomateriaal roepen de beelden
onvermijdelijk een gevoel van nostalgie op. In ‘Smalfilm’ worden verschillende beelden – zowel film als video – door elkaar heen gesneden,
waaronder een onmiskenbaar Super-8 beeld van een panfluit spelende
Erik de Jong.
De videoclip voor ‘Wespen op de appeltaart’ is op een 8mm camera
geschoten en toont de band op een verjaardagsfeest, waarbij de tekst
opvallend letterlijk wordt verbeeld in de videoclip (‘De koffie komt voorbij’). De videoclip bij ‘Aan de oevers van de tijd’ bestaat uit een compilatie van (Super) 8mm filmbeelden, waarop verschillende op het eerste
gezicht willekeurige familie- en vakantiebeelden te zien zijn: een kind
schommelend in de zon, een familie op een boottocht, reisbeelden
gefilmd vanuit de auto of het vliegtuig. Ook de tekst van ‘Aan de oevers
van de tijd’ heeft een zekere nostalgische lading:

Aan de Oevers van de tijd
Hing ik maar wat rond
In het zachte dode licht
Van de vreemde grijze zon
Zocht ik naar die ene dag
Naar een juli in een zomer in een jaar
Hoewel de combinatie van muziek, tekst en beeld bij velen nostalgische
gevoelens oproept, wil Spinvis ironisch genoeg juist ontsnappen aan
iedere vorm van nostalgie. In een interview met Nieuwe Revu stelt De
Jong: ‘Tijd is een onuitputtelijke bron van inspiratie, het is de kern van
dit bestaan. Maar ik leef absoluut niet in het verleden. Ik heb dan ook
moeite met het woord nostalgisch dat mijn werk vaak wordt toegedicht.
Hetzelfde geldt voor het stempel melancholisch’ (Stubbe 2007).
Hoewel de nostalgische ervaring altijd op de loer ligt bij Spinvis, bij
wie muziek, tekst en beeld impliciet dan wel expliciet verwijzen naar een
herinnering of verleden, is deze nooit geaard in het verleden. We kunnen concluderen dat Spinvis’ werk een derde type nostalgie aanboort
naast Boyms restoratieve en reflexieve nostalgie, waarin tijdgebonden
herinneringstechnologieën een zekere ‘reflexieve technostalgische’
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ervaring teweegbrengen. Spinvis refereert op niet-eenduidige wijze aan
een verleden waarin de herinnering en haar drager onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden. De songtitel ‘Voor ik vergeet’ lijkt daarmee voor
meerdere interpretaties vatbaar. Op het einde van het nummer wordt
gezongen:

Ik hou van jou
Ik hou zoveel van jou
Tot ik vergeet
Ik jou vergeet
Jou vergeet
Jou vergeet
En nog alleen maar lijk te dromen
Een eerste lezing van deze slotregels zou het beeld schetsen van een al
dan niet dementerende man die zijn geliefde niet wil vergeten. In een
alternatieve lezing behelzen deze regels echter geen lofrede aan de herinneringen aan een geliefd persoon, maar een liefdesverklaring aan de
oude mediatechnologieën, getoond in de videoclip, als dragers van deze
herinneringen. Met de culturele her(be)leving van Polaroid, Super-8 en
video – al dan niet in een digitale vorm – wordt het zelfreferentiële en
‘technostalgische’ potentieel van deze media als herinneringstechnologieën blootgelegd: niet alleen dragen mediatechnologieën herinneringen in en met zich, andersom dragen herinneringen ook altijd hun
ge(re)medieerde vorm met zich mee (Barthes 1980, Van Dijck 2007).
Ik concludeer dat hedendaagse digitale mediatechnologieën als Instagram, iSupr8, Hipstamatic, evenals hun analoge voorgangers, niet alleen
dragers van herinneringen maar ook dragers van herinneringen aan de
herinneringstechnologieën zelf zijn, en daarmee intrinsiek zelfreflexief,
intertekstueel en bovenal ‘technostalgisch’ van aard. ‘Voor ik vergeet’
en andere videoclips van Spinvis verwoorden en verbeelden dit inzicht
zeer letterlijk. Opdat niet vergeten wordt dat de herinnering en haar
drager onlosmakelijk één zijn.
noten
1 De fotoanalogie komt regelmatig terug in interviews, waarin De Jong zijn debuutplaats Spinvis uit 2002 omschrijft als ‘een eerlijke foto […] van de tijd waarin hij is
gemaakt’ (Spinvis 2009). Zijn liedjes omschrijft hij bovendien als ‘een soort foto’s
of dagboekfragmenten’ (Engelshoven 2011).
2 Over ‘Aan de Oevers van de Tijd’ schreef Maria Barnas: ‘De manier waarop Josefien en Mike verschijnen naast de bruine Citroën en daar blijven staan, zou even134

goed de beschrijving van een foto kunnen zijn als het ophalen van een herinnering’
(Barnas 2006). Met de videoclip zou aan deze beschrijving evengoed (Super-8) film
als herinneringstechnologie kunnen worden toegevoegd.
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