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Gerd de Ley

‘Als ik groot ben wil ik

een kleine jongen zijn.’

– Joseph Heller
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Woord vooraf

Het aforisme is een oud genre dat juist in onze tijd zijn versprei-
ding vindt. Het is kort, bondig en origineel. En het komt dicht 
bij de one-liner, een woord dat in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
nog niet werd gebezigd, toen de Vlaamse acteur en schrijver 
Gerd de Ley (1944) begon met het verzamelen van aforismen 
en citaten. Geen krant of weekblad bleef ongelezen, en boeken 
werden op geestige, speelse en vinnige uitspraken doorgevlooid. 
Naar mate de berg met citaten groeide, nam De Ley’s interesse 
voor het aforisme als literair genre toe. In grotere taalgebieden 
als het onze bestond dit genre als vanzelfsprekend, maar in het 
Nederlands heeft De Ley decennia moeten vechten totdat het 
aforisme op de literaire waarde werd geschat. Daarna vonden 
schrijvers als Carmiggelt, Bomans, Jeroen Brouwers en  Gerrit 
Komrij het een eer dat Gerd uit hun werk aparte bundels met 
aforismen en citaten samenstelde.

Gerd de Ley is nationaal en internationaal erkend als dé gro-
te kenner van het aforisme. Decennia werkte hij week na week 
aan de opbouw van zijn archief. Dat deed hij naast zijn werk 
van acteur en van artistiek leider van de toneelgroep Paljas. Er 
ging een nieuwe wereld voor hem open toen hij de tienduizen-
den aforismen- en citatenfiches kon gaan digitaliseren. Het re-
sultaat is dat hij bij wijze van spreken op afroep thematische 
bundels kan samenstellen over welk onderwerp dan ook. De 
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hoeveelheid  publicaties van De Ley nadert de 370, en dat is voor 
een zeventig jarige een aanzienlijk aantal. Dat hijzelf aforismen 
is gaan schrijven ligt voor de hand. Een van zijn aforismen is: 
‘Er zijn meer onderwerpen om over te zwijgen dan om over te 
praten.’

Dat geldt dan niet voor mijn vriend Gerd de Ley die over élk 
onderwerp wel wat te zeggen heeft. Als ik hem in Antwerpen 
of Blankenberge bezoek, of op het Griekse eiland Naxos, kost 
het hem geen moeite om mijn soms zorgelijke gedachten te ver-
zetten. ‘Als ik je één goede raad mag geven: Luistert nooit naar 
goede raad,’ antwoordde hij mij toen ik hem eens om goede raad 
vroeg. Op deze manier relativeerde hij een probleem dat plots 
geen probleem meer was. En Gerd voegde er bij een goed glas 
whisky aan toe: ‘Goede raad kost niets, behalve als men hem 
 opvolgt.’ Toch geef ik Gerd de goede raad om nog veel te snuffe-
len in boeken.

Mag ik hem in dit verband een citaat meegeven van “onze” 
grote Erasmus?: ‘Niet zij hebben de boeken werkelijk lief die ze 
onaangeraakt opbergen op de planken, maar die ze dag en nacht 
in de handen hebben.’

Wim Hazeu,
Baatn, 6 april 2014
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‘Als ik je één goede raad mag geven: Luistert nooit naar goede 
raad.’

‘Er zijn meer onderwerpen om over te zwijgen dan om over te 
praten.’

Gerd de L e y
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A

Als bloemen konden spreken, zouden zij zwijgen.

Bertus A af je s (1914-1993)

Nederlands dichter

Dichters liegen de waarheid.

Bertus A af je s (1914-1993)

Nederlands dichter

Liefde maakt een klein bed groot.

Bertus A af je s (1914-1993)

Nederlands dichter

Toen er nog maar twee jongeren waren, Kaïn en Abel, was één 
van de twee een delinquent.

C.N.P. Aberdare (1885-1957 )

Brits schrijver
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Misschien wordt iets waar als je erin gelooft.

Pe arl Abr aham (1961)

Israëlisch-Amerikaans romanschrijfster

Vrouwen van élke leeftijd zijn verrukkelijk, zalig en – wat het 
belangrijkste is – fiscaal aftrekbaar.

Goodman Ace (1899-1982)

Amerikaans komiek en radiomaker

De tijd verwondt alle genezingen.

J ane Ace (1905-1974)

Amerikaans actrice, geboren Jane Sherwood

Sommige mensen denken dat genialiteit erfelijk is. De anderen 
hebben geen kinderen.

Marcel Achard (1899-1974)

Frans auteur van blijspelen

Welke ook de tranen zijn die we wenen, we eindigen altijd met 
ze af te drogen.

Marcel Achard (1899-1974)

Frans auteur van blijspelen
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Ik heb één keer een toneelstuk geschreven zonder liefde erin; al 
mijn personages waren getrouwd.

Marcel Achard (1899-1974)

Frans auteur van blijspelen

Er zijn twee soorten vrouwen: zij die hun man bedriegen en zij 
die zeggen dat het niet waar is.

Marcel Achard (1899-1974)

Frans auteur van blijspelen

Er werd veel tijd verspild aan de discussie wat er eerder was: de 
kip of het ei.
Het was ontegenzeggelijk de haan.

Theodore C . Achil le s (1905-1986)

Amerikaans diplomaat

De steel van de bijl keert zich vaak tegen het bos waar hij van-
daan komt.

Achik ar

Aramees-Babylonische wijze die rond 700 v.C.

raadsman was van de koningen van Assyrië
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Voorzichtige definitie: Amerika is het land met de meeste psy-
chiaters.

Georges van Acker (1919 -2003)

Vlaams aforist

Het leven gaat verder, maar het weet niet goed waarheen.

Diane Ackerman (1948)

Amerikaans dichteres

In het begin werd het universum geschapen. Dat heeft bij heel 
wat mensen kwaad bloed gezet en werd in het algemeen be-
schouwd als een verkeerde zet.

Dougl a s Adams (1952-2001)

Engels humoristisch sf-schrijver

Niets is meer verantwoordelijk voor de ‘goede oude tijd’ dan een 
slecht geheugen.

Fr ankl in Pe arce Adams (1881-1960)

Amerikaans journalist

Filosofie: onbegrijpelijke oplossingen van onoplosbare problemen.

Henry Adams (1838-1918 )

Amerikaans geschiedkundige
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Is het gratis, dan is het een raad. Kost het geld, dan is het een 
advies. Helpt het, dan is het een wonder.

J ack Adams (1930)

Amerikaans componist

Laat je nooit kussen door een gek en laat je nooit voor de gek 
houden met een kus.

Joe y Adams (1911- 1999)

Amerikaans komiek

Het beste middel om met roken te stoppen: vochtige lucifers.

Joe y Adams (1911- 1999)

Amerikaans komiek

Verkiezingen worden gehouden om te zien of de computervoor-
spellingen kloppen.

Joe y Adams (1911- 1999)

Amerikaans komiek

Als het de eerste keer niet lukt, definieer dan opnieuw het begrip 
‘succes’.

Don Addis (1935 )

Amerikaans cartoonist
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De muziekleraar kwam tweemaal per week om de afschuwelijke 
kloof te overbruggen tussen Dorothy en Chopin.

George Ade (1866-1944)

Amerikaans toneelauteur

Geschiedenis: de totale som van dingen die vermeden hadden 
kunnen worden.

Konr ad Adenauer (1876-1967 )

Duits politicus

Een kat komt als je haar roept – tenzij ze wat beters te doen heeft.

Bil l Adler (1929)

Amerikaans auteur

Gesteriliseerd worden betekent dat je nooit meer hoeft te zeggen: 
‘’t Spijt me.’

L arry Adler (1914-2001)

Amerikaans musicus en componist

De splinter in uw oog is het beste vergrootglas.

Theodor W. Adorno (1913-1969)

Duits filosoof
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Vertrouw nooit de raad van een man in moeilijkheden.

Aesopus (620-560v.C .)

Grieks fabeldichter

Het is heel gemakkelijk om het met mij eens te zijn. Je moet ge-
woon doen wat ik zeg.

André Aga ss i (1970)

Amerikaans tennisspeler

De lange ervaring heeft mij geleerd dat in Engeland niemand 
naar de schouwburg gaat tenzij hij of zij bronchitis heeft.

J ames Agate (187 7-1947 )

Engels toneelcriticus

Als muziek het ontbijt van de liefde is, wil je dan zo vriendelijk 
zijn mij niet te storen voor lunchtijd?

J ames Agee (1909-1955 )

Amerikaans romanschrijver en dichter

Als je iets voor niets krijgt, betekent dat alleen dat je de reke-
ning nog moet krijgen.

Giovanni Agnell i (1921-2003)

Italiaans industrieel
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Het leven is een Olympische Spelen, gesponsord door een stel-
letje idioten.

Ryùnosuke Akutagawa (1892-1927 )

Japans auteur

Gekken zijn niets anders dan onze fouten onder een vergrootglas.

Al a in (1868-1951)

Frans auteur, geboren Emile Auguste Chartier

Als Attila de Hun vandaag nog zou leven, zou hij theatercriti-
cus zijn.

Edward Albee (1928 )

Amerikaans toneelauteur

Je moet een zwijn hebben om je te tonen waar de truffels zijn.

Edward Albee (1928 )

Amerikaans toneelauteur

Een les die ons de Zondvloed biedt:
De waterdrinkers deugen niet.

J . A . Alberdingk Thi jm (1820-1889)

Nederlands dichter


